VEIKLOS ATASKAITA
2019 SAUSIS-KOVAS

VEIKLA UŽ AIKŠTĖS RIBŲ
PIRMASIS ŽINGSNIS

SUKURTAS NAUJAS TINKLAPIS
www

Pasitvirtinta UAFF veiklos
strategija 2019-2022 metams

Patvirtintas 2019 metų biudžetas

58 000 €
Atnaujintas UAFF logotipas

IKI 2019 METŲ

NUO 2019 METŲ
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107

Parengti 58 straipsniai
apie UAFF ir narių veiklą

Publikuota 20 fotoalbumų
iš įvairių renginių

Įrašai socialiniuose
tinkluose

Sukurti UAFF vaikų ir
suaugusiųjų varžybų
prizininkams išskirtiniai
medaliai, kurie
įteikinėjami bus nuo
vasaros sezono

VEIKLA UŽ AIKŠTĖS RIBŲ
PRISTATYTA „AURI-DOHM“ METODIKA
Baigiantis 2018-iems metams UAFF pasirašė trejų metų
bendradarbiavimo sutartį su vienu geriausiu šalies
futbolo specialistu Aurelijumi Skarbaliumi. Buvo sutarta,
kad visi vaikus ugdantys UAFF nariai – futbolo klubai,
sporto mokyklos, galės naudotis „Auri-Dohm“ vaikų
treniravimo metodika, o treneriai – dalyvauti mokymuose
bei seminaruose.

ROKIŠKYJE KURIAMA FUTBOLO
VYSTYMO STRATEGIJA

Sausio 30 dieną įvyko metodikos pristatymas.

Sausio 11 d. Rokiškio rajono savivaldybėje vyko diskusija
„Rokiškio rajono futbolo vystymosi strategijos 2019 –
2021 m. sukūrimas“. Diskusijoje, kurią iniciavo FK
„Rokiškis“ prezidentas Erikas Gaigalas, dalyvavo Rokiškio
rajono meras Antanas Vagonis, Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus vedėjas Aurimas Laužadis, Rokiškio KKSC,
Rokiškyje veikiančių sporto klubų užsiimančių futbolo
vystymu atstovai, UAFF viceprezidentas Artūras
Gimžauskas, žiniasklaidos atstovai.

DISKUSIJA APIE BŪTINUS POKYČIUS

www

www

Sausio 30 d. vyko Lietuvos futbolo federacijos, Švietimo,
mokslo ir sporto ministerijos bei Lietuvos savivaldybių
asociacijos organizuota konferencija „Sporto įstatymas ir
naujos futbolo vystymo galimybės“, kurioje dalyvavo
Utenos apskrities futbolo federacijos viceprezidentas ir
pagrindinis futbolo klubo „Utenos Utenis“ dalininkas
Artūras Gimžauskas.
www

VEIKLA UŽ AIKŠTĖS RIBŲ
TRENERIAI GILINO ŽINIAS SEMINARE

APIE TIKSLUS IR BENDRADARBIAVIMĄ

Vasario 6 d. treneriai iš Utenos, Zarasų, Rokiškio ir
Anykščių dalyvavo UAFF konsultanto, futbolo specialisto
Aurelijaus Skarbaliaus ir stats4sport.com kolektyvo
organizuotame seminare vaikų treneriams „Intelektualus
žaidėjas“. Seminaro dalyviai aiškinosi, kas yra
„intelektualus žaidėjas”, o seminaro lektorius, didžiulę
patirtį turintis danų futbolo specialistas Carsten Dohm
kvietė pažvelgti giliau į treniravimo procesą bei
paanalizuoti jį dvejomis kryptimis.

Vasario 28 d. Utenos apskrities futbolo federacijos (UAFF)
viceprezidentas Artūras Gimžauskas susitiko su Lietuvos
futbolo federacijos (LFF) prezidentu Tomu Danilevičiumi ir
generaliniu sekretoriumi Edgaru Stankevičiumi
Susitikimo metu buvo pristatyta UAFF 2019-2022 m.
veiklos strategija ir aptartas UAFF ir LFF
bendradarbiavimas.
www
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PAPILDĖ PARTNERIŲ GRETAS

ŽENGĖ PIRMĄ MOKYMŲ ŽINGSNĮ

Žinomų gamintojų sporto prekėmis – rūbais, avalyne ir
kitu sportiniu inventoriumi – prekiaujanti
bendrovė „Sportpoint“ tapo UAFF techniniu partneriu.
UAB „Sportpoint“ atstovas Augustinas Kubiliūnas ir UAFF
prezidentas Nemunas Dagilis pasirašė bendradarbiavimo
sutartį ir kartu sieks plėtoti futbolo sportą Utenos
regione.

Kovo 21 d. Utenoje vyko techniniai mokymai būsimiems
regiono techniniams vadovams, kuriuos vedė
„Stats4sport“ direktorius Marius Babravičius.
Į mokymus susirinko Utenos regiono futbolo organizacijų
atstovai iš Utenos, Rokiškio, Anykščių, Zarasų, Visagino,
Molėtų. Būsimųjų apskrities techninių vadovų laukia dar
1-2 techniniai mokymai, po kurių jiems turėtų nekilti
klausimų, kaip dirbti „Stats4sport“ platformoje ir
naudotis jos įrankiais kasdienybėje.
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VAIKŲ IR JAUNIMO FUTBOLAS
UAFF SALĖS FUTBOLO PIRMNYBĖS
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UAFF salės futbolo pirmenybės
vyko septyniose amžiaus grupėse

Įvairaus amžiaus grupių UAFF salės
futbolo pirmenybėse dalyvavo 55
komandos
Įvairaus amžiaus grupių UAFF salės
futbolo pirmenybėse dalyvavo virš
600 dalyvių.

Merginų salės futbolo
pirmenybėse dalyvavo penkios
komandos. Pirmąją vietą ir
čempionių titulą iškovojo
Ignalinos KSC komanda,
antrosios – futbolo akademijos
„Utenis“ merginos, trečiojoje
vietoje – Kupiškio TVM,
ketvirtoje – KKSC Anykščiai,
penktoje – Visagino SC
komandos.

SUAGUSIŲJŲ FUTBOLAS
UAFF SENJORŲ PIRMENYBĖS

9
135

UAFF SALĖS FUTBOLO TAURĖ

UAFF senjorų salės futbolo
pirmenybėse dalyvavo 9 komandos
iš Kupiškio, Visagino, Panevėžio,
Ankykščių, Kupiškio, Utenos,
Širvintų, Rokiškio, Molėtų
9 pirmenybių komandose
žaidė 135 dalyviai

Čempionais tapo Panevėžio FK „Ekranas“
senjorai, antrąją vietą užėmė Ukmergės
FK „Vienybė“, trečiąją - Utenos „FK 2003“.
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UAFF salės futbolo taurės turnyre
dalyvavo 6 komandos: dvi iš Utenos,
po vieną iš Anykščių, Visagino,
Rokiškio ir Molėtų.
6 komandų turnyre žaidė
90 dalyvių

UAFF taurę po baudinių serijos laimėjo Visagino
„INTER-Veteranai“ komanda, kuri finale
www
įveikė Utenos „FK 2003“.

BENDRADARBIAVIMAS
UAFF buvo partnere ir įsteigė prizus Utenos
„DSC taurė 2019“ varžybų, Stanislovo
Ramelio salės futbolo turnyro, moterų
futbolo turnyro „Pasitinkam kovo 8-ąją
žaisdamos futbolą“ dalyvėms

UAFF medaliais ir taurėmis parėmė įvairius narių
organizuojamus vaikų ir suaugusiųjų turnyrus.

Vasario 16-ąją UAFF kartu su futbolo
klubu „Utenos Utenis“ organizavo Futbolo
fiestą, skirtą Valstybės atkūrimo dienai
paminėti.

