
Pasiūlymas bendradarbiauti ugdant individualiai stiprius ateities žaidėjus

Lietuvos futbolo federacija



INVESTOR  PITCH DECK

2

Auri-Dohm
Patikrinta ir įgyvendinta Danijoje

Paruošta ir adaptuota Lietuvai



Danijos federacija FC Nordsjealand Brondby IF FC Liverpool

Metodologijos patirtis

Brondby IF HB Koge Viborg FF UEFA PRO

Carsten Dohm
Vienas geriausių Danijos specialistų kūręs motodiką
tokioms organizacijoms kaip FC Nordsjealand ir
Brondby IF

Aurelijus Skarbalius
Sukuręs ir adaptavęs Danijoje įgytą patirtį Lietuvos 
futbolo rinkai, buvęs vienas geriausių Lietuvos 
futbolininkų



• Stats4sport licencija
• Stats4sport kokybės priežiūra
• Auri-Dohm metodologija
• Carsten Dohm 10 mokymų/m
• LFF skatinimas 5 tūkts. Eur. Tech. 

vadovui/m
• 12/mėn LTU U17/U19/U21 vizitacijos

Visos futbolo organizacijos

Sertifikuotos

Sertifikuotos

3+2 metų Lietuvos futbolo jaunimo ugdymo modelis

• Stats4sport licencija
• Stats4sport kokybės priežiūra
• Auri-Dohm metodologija
• Carsten Dohm 10 mokymų/m
• LFF skatinimas 10 tūkts. Eur. Tech. 

vadovui/m
• 12/mėn LTU U17/U19/U21 vizitacijos

• Stats4sport licencija
• Stats4sport tech priežiūra
• Auri-Dohm metodologija
• Carsten Dohm 10 mokymų/m
• LFF skatinimas 15 tūkts. Eur. Tech. 

vadovui/m
• 12/mėn LTU U17/U19/U21 vizitacijos

• Stats4sport licencija
• Stats4sport kokybės priežiūra
• Auri-Dohm metodologija
• Carsten Dohm 2 seminarai



Projekto eiga principais

Duomenys

Tech vadovai Bendradarbiavimas

1

2

3

Mokyti ir Išmokyti techninius organizacijų vadovus su Carten Dohm
ir stats4sport kontrole

1 Techniniai vadovai

Pasinaudojant stats4sport programine įranga kaupti ir analizuoti
visų projekte dalyvaujančių organizacijų duomenis

2 Duomenys

Apjungiant LFF sporto vadovą, futbolo organizacijų techninių
vadovų mokymą ir duomenų kaupimą. Įtraukti aktyviai dalyvauti
U17/U19/U21 trenerius, kurie taptų neatsiejama projekto dalis ir
kontrolė. 

3 Bendradarbiavimas

Pagal atitinkamai įvykdytus sertifikavimo kriterijus
galimybė tech. vadovams/treneriams/žaidėjams
stažuotis atitinkamose Danijos futbolo struktūrose



01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Seminarai

Tech pajungimas,
priežiūra ir pagalba

Carsten Dohm

Stats4sport kontrolė

U17 vizitacija

U19 vizitacija

U21 vizitacija

Detali ir intensyvi eiga kiekvieniems projekto metams
Kiekvienas mokymas susideda iš teorijos ir praktikos



Individualiai stipraus žaidėjo gebančio žaisti komandoje ugdymo strategija

Techniškai

Psichologiškai

Fiziškai

Taktiškai
Žaidėjas

Treneris

Techninis vadovas

Carsten Dohm

LFF sporto vadovas ir LTU U17/19/21 treneriai



Baziniai pagrindai
Žinios - mokymasis

U9
U8
U7
U6
U5

U13
U12
U11
U10
U9

U17
U16
U15
U14
U13

Mokinimas
treniruotis

Žinios -
meistriškumas

Treniravimas
konkuruoti,
automatizmas

Treniravimas laimėti
Tobulumas

• Žaidimo stilius
• Grupinė taktika
• Komandinė taktika
• Veiksmų greitis
• Pozicinės treniruotės
• Standartai

• Funkcinė technika
• Individuali taktika
• Mažų plotų žaidimai
• Nuolatiniai kartojimai

• Vikrumas
• Teisinga technika
• 1 prieš 1
• Geri įgudžiai

• Požiūris (attitude)
• Konkurencija
• Atkaklumas
• Sektinas pavyzdys
• Dėmesys tobulumui
• Trenerio išsilavinimas
• Vidinė motyvacija
• Koncentracija

• Koncentracija į kryptis
• Mokymosi aplinka
• Principas 25-50-25

• Aplinka
• Komandiniai žaidimai
• Komandiniai iššūkiai
• Komandinis

temperamentas
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Individualiai stipraus žaidėjo gebančio žaisti komandoje ugdymo strategija



Komanda

Pagrindinė Projekto koordinatorė Stats4sport kompanija, pagrindinis techninių vadovų mokytojas ir mentorius - Carsten Dohm, projekto
konsultantas - Aurelijus Skarbalius, kasdienė tech. kontrolė ir darbas su duomenimis – Marius Babravičius, LFF sporto vadovas, LTU
U17/U19/U21 rinktinių trenerių vizitacijos darbo kokybei užtikrinti, papildomų partnerių ir lektorių projekto eigoje integravimas projekto
tobulinimui

Projekto dalyviai

Carsten 
Dohm

Aurelijus
Skarbalius

Marius 
Babravičius

LTU 
U17/U19/U21

Stats4sport 
komanda

LFF sporto
tech. vadovas

Vaikų ir jaunimo futbolo
organizacijos



Table Text Sample

Pavadinimas Kiekis /Suma už paketą už 1 metus

Metodologija visoms futbolo organizacijoms 100 vnt + 

2 seminarai per metus visoms futbolo organizacijoms 2vnt

Stats4sport kasdienė techninė kontrolė ir pagalba sertifikuotoms organizacijoms
(nuo 3iki 5 žvaigždučių) 365 dienas

10 Carsten Dohm vizitų-technininių vadovų mokymui sertifikuotoms organizacijoms
(nuo 3iki 5 žvaigždučių) 10vnt

120 LTU U17/U19/U21 trenerių vizitų į sertifikuotas organizacijas (nuo 3iki 5 žvaigždučių) 40vnt

2 Aurelijaus Skarbaliaus strateginės konsultacijos 2vnt

-

150.000 Eur.

Finansinis pasiūlymas vieniems metams su 3+2 metų sutartimi



Aurelijus Skarbalius : +37069431868 / as@stats4sport.com
Carsten Dohm: + 4526258939
Marius Babravičius: +37061888992 / info@stats4sport.com

KontaktaiAčiū už dėmesį !


