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Vaikų skaičius

Vaikų skaičius 2021-2022 m.

2021  m. 2022 m.

1. Nuolatos augantis vaikų 

skaičius. 

• 2022 12 mėn. Oficialiai 

užfiksuotas skaičius -

174 vaikai. 

• 7 sportininkų grupės, 

viena iš jų – tik 

mergaičių.
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Stiprus, inciatyvus trenerių 
kolektyvas, kuriame jaunystę 
papildo solidi patirtis. 
Didžiuojamės tokiu kolektyvu!
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2. Pradėtos net 2 neformaliojo ugdymo programos:

• Vaikų neformaliojo švietimo (NVŠ) programa.

Ši programa leido akademijos vaikams gauti vieną papildomą nemoką treniruotę per 

savaitę, kurioje vaikai tobulino futbolo techniką. Didžioji dalis akademijos mokyklinio 

amžiaus auklėtinių pasinaudojo galimybe gauti šią treniruotę.
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• Suaugusiųjų neformaliojo švietimo (NŠ) programa.

Suaugusiųjų NŠ programa akademijos partneriui 

„Inter-veteranai“ leido įsigyti reikalingo inventoriaus 

ir pagerinti treniruočių sąlygas. 
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4. Įgyvendinti visi numatyti renginiai:

• pirmą kartą suorganizuotas „Visaginas Autumn Cup 2022“, įvykęs spalio 22 d.;

• suorganizuoti darželinukų, pradinukų taurės turmnyrai (kievieno renginio – po du 

kartus per metus: rudenį ir pavasarį). 



„VISAGINAS AUTUMN CUP 2022“



SVARBIAUSI PASIEKTI RODIKLIAI (6)

5. Pirmą kartą įgyvendinta vasaros vaikų 
socializacijos stovykla (08.01-08.07), kurioje 
viena akademijos grupė bei vaikai iš miesto 
tobulino futbolo, socializacijos įgūdžius bei 
pažindinosi su sveiku gyvenimo būdu, ėjo į 
vienos dienos žygį. 

• Pirmą kartą Visagino vaikai turėjo galimybę 
dalyvauti BFA Vilniaus vasaros stovyklą 
Palangoje, kur galėjo treniruotis su sostinės 
akademijos vaikais (08.07 – 08.13 d.).
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6. Įsigytos modernios priemonės jau prisideda prie 

treniruočių kokybės gerinimo. 

• Įsigyta moderni Belgijos „RSC Anderlecht“ 

„ProSoccerData“ valdymo platforma, kuri leidžia:

• stebėti, analizuoti treniruočių, rungtynių, turnyrų 

tvarkaraščius, ugdymo programass, gauti mokomąją 

medžiagą;

• rengti rungtynių ir žaidėjų statistikos ataskaitos;

• gauti papildomą mokomąją medžiagą futbolininkams;
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• 2022 m. pabaigoje įsigyta unikali pasaulyje ir didžiausių futbolo akademijų 

naudojama VEO kamera, skirta patogiam rungtynių filmavimui ir analizei. 

• Su ja galėsime filmuoti visas rungtynes, paskui jas karpyti, analizuoti ir 

esminius momentus demonstruoti žaidėjams. 



SPORTINIAI PASIEKIMAI(1)

• LVJUFA Pirmos lygos čempionate dalyvauja S. Rubizovo BFA Visagino U-

16 ekipa, kuri Pietų-Rytų regione užima 3 vietą ir pasiekė net 5 pergales iš 

10-ies. 



SPORTINIAI PASIEKIMAI: UAFF vaikų 
pirmenybės (2)

Utenos apskrities futbolo federacijos (UAFF) vaikų futbolo pirmenybėse 

dalyvauja net 4 mūsų komandos:

• U-15 komanda su užima 2 lentelės vietą ir iškovojo net 6 pergales iš 10-

ies. 
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• BFA Visagino U-13 su 27 taškais yra 3-oje vietoje bei iš 12 sužaistų 

rungtynių iškovojo net 8 pergales. 
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• BFA Visagino ekipa U-14 su 23 taškais žaidė 10 rungtynių ir iškovojo 7 

pergales. Komanda turnyrinėje lentelėje užima 3 vietą.
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• BFA Visagino U-11 su 10 pergalių iš dešimties yra nepralenkiami ir tvirai 

užima 1 vietą.



SPORTINIAI PASIEKIMAI: TYRNYRAI (1)

Mūsų komandos dalyvavo turnyruose 

Latvijoje, Lietuvoje ir sėkmingai pasirodė 

juose. 

1) Antrus metus vykstame į Vilnių ir 

dalyvaujame „Vilnius Winter CUP 2023“ 

turnyre.

2) „Zarasų Taurė 2022“: žaista su Utena, 

Daugpiliu. Iškovota 1  vieta.
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3) „Daugpilio Taurė 2022 pavasaris“ 2011-

212 m.  Laimėta 3 vieta.

4) „Daugpilio Taurė 2022 ruduo“ 2015 m. 

Iškovota 2 vieta.

5) „Daugpilio taurė 2022 ruduo“ 2014 mg. 

užimta 10 vieta
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6) „Daugpilio Taurė 2022 ruduo“ 2011 m.g užimta 6 vieta.

7) „Visaginas Autumn CUP 2022“ , 2015 m. užimta 2 vieta.

8) „Voitura CUP 2022“ Kaune 2012 m.: pergalė ir lygiosios.

9) „Voitura CUP 2022“ Kaune 2014 m. ir 2015 m. iškovota po dvi 

pergales.

10) Draugiškos rungtynės Palangoje stovykloje su Palanga , 

laimėta 6:4.



KAS TOLIAU? TIK SPARČIAIS 
ŽINSGSNIAIS PIRMYN!



2023 M. PLANAI (1)

o Trenerių kvalifikacijos kėlimas: treneris E. Kačinskas jau pradėjo C 

kvalifikacijos kursus.

o Plėtra į darželius: sieksime vaikus ugdyti nuo kuo jaunesnio amžiaus ir 

suteiksime sąlygas sportą išbandyti jau darželyje.



2023 M. PLANAI (2)

o tęstiniai renginiai bendruomenei;

o vasaros stovyklos (dieninės ir stacionarios);

o naujų, kvalifikuotų trenerių prisijungimas (jau greitai!);

o savitarnos tėveliams paleidimas: patogesni mokėjimai ir sutarčių 

pasirašymas elektroninėje erdvėje (jau labai greitai!);

o projektinės veiklos;

o nuolatinis naujų narių pritraukimas.



AČIŪ UŽ BUVIMĄ KARTU 2022-AISIAIS!

Daugiau informacijos apie mus: 
www.bfavisaginas.lt

Turite klausimų?

El. paštas: bfa.visaginas@gmail.com

Tel. nr.: +370 687 89 032

http://www.bfavisaginas.lt/
mailto:bfa.visaginas@gmail.com
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