LFF futbolo klubų licencijavimo sistemos
kasmetinė apžvalga, 2017 sezonas

2017m. sezono svarbūs akcentai
•

Licencijavimo sistemos administravimui sėkmingai panaudota Comet sistema

•

Sukonkretintos ir visiems suinteresuotiems pristatytos bendruomenės (Klubai paremti viešos
ir privačios partnerystės principais, tiesiogiai ugdantys jaunimą) klubų gairės. Apie 10
savivaldybių ir klubų aktyviai dirba pokyčių šia linkme link

•

Kartu su UEFA ir Kauno miesto savivaldybe parengtas pirmasis Lietuvoje UEFA 4 kategorijos
S. Dariaus ir S. Girėno stadiono rekonstrukcijos projektas

•

Sugriežtinta LFF I lygos klubų finansinė kontrolė sezono viduryje – tikrinamai įsipareigojimai
žaidėjams

•

Parengti futbolo mokyklų sertifikavimo sistemos pagrindai, kuri taps postūmiu pagerinti
daugelio ugdymo įstaigų darbo kokybę.

•

Imtasi lyderystės duomenų analizės srityje – tai leis visiems sprendimų priėmėjams priimti
geresnius ir labiau apgalvotus sprendimus

Tendencijos - Sistemos apimtis – 2017m. licencijas
gavusių klubų skaičius kiek mažesnis, tačiau panašu, tai
labiau trumpalaikė tendencija
Net 60 proc. savivaldybių neturi klubo A, I ir II lygoje. Tai didžiulis rezervas klubiniam futbolui augti

Klubų skaičius pagal apskritis

Tendencijos – Klubų finansai – A lygos, taip pat I lygos biudžetai nuosekliai
auga, pasiektas 2008m. lygis, dėl įsiskolinimų prieš sezoną žaidėjų
registracijos antrus metus iš eilės neteko sustabdyti nei vienam klubui

Tendencijos – jaunimo futbolas – tęsiama gilesnė skaičių analizė, daugėja
klubų tiesiogiai dirbančių su jaunimu, atsiranda realių techninių direktorių,
pradedamos taikyti naujesnės metodikos, tame tarpe ir LFF Academy online

Tendencijos – jaunimo futbolas – Comet sistema leidžia matyti
detalius skaičius ir juos lengviau analizuoti. Būtina sistemoje turėti
suregistruotus visus jaunus žaidėjus

2017m. sezonui išduotų žaidėjų licencijų
skaičius odicialioms jaunių varžyboms
nuo U-14 iki U19 amžiaus tarpsnių

Tendencijos – infrastruktūra - Kauno m. savivaldybė
konsultuodamasi su LFF ir UEFA parengė pirmąjį UEFA 4 kategorijos
stadiono projektą – turime siekti, kad jis būtų įgyvendintas

Tendencijos – infrastruktūra – UEFA 2 kategorija išlieka etalonu jaunimo
rinktinių bei A lygos stadionams: toks kyla Druskininkuose, 2018m.
planuojama statybų pradžia Jonavoje, rengiamas Utenos stadiono
rekonstrukcijos vizija pagal šios kategorijos reikalavimus

Bendruomenės klubai – nuosekliai ryškėjanti
tendencija – tinkamiausio ir efektyvaus klubinio
modelio ieško ne viena savivaldybė

Bendruomenės futbolo klubo gairės – prioritetinė LFF
klubinio futbolo plėtros kryptis
Turi aiškią viziją, misiją, tikslus, identitetą ir vietą bendruomenėje
Yra viešoji įstaiga, paremta viešos ir privačios partnerystės principais
Savivaldybę turi kaip dalininką arba kaip tikslinių lėšų jaunimo komandų ugdymui
užtikrintoją
Turi išbaigtą jaunimo komandų (berniukų ir mergaičių) struktūrą klubo viduje arba klubui
priklausančioje akademijoje
Turi bent 3 dalininkus
Turi pagrindinę vyrų/moterų komandą, plėtoja salės futbolą, veteranų futbolą
Klubo struktūra atitinka Klubų licencijavimo sistemos reikalavimus
Klubo jaunimo ugdymo padalinio veikla yra sertifikuota ir kokybiška
Organizuoja masinio futbolo renginius ir užsiėmimus ugdymo įstaigose
Dalyvauja vietos ir rajono bendruomenės veikloje, rengia socialinės įtraukties projektus

Grįžtamasis ryšys iš futbolo klubų: Utenis, Jonava,
Tauras, Žalgiris, Trakai
Comet sistemos panaudojimas licencijavimo administravimui pasiteisino, sistema
suprantama ir prieinama naudoti. Klubai turi pasiūlymų ir jos tobulinimui;
Finansinių ataskaitų pateikimo datos perkėlimas į sausio 20d. A lygos klubų manymu
pasiteisino ir klubams buvo priimtinas;
Objektyvumas, konfidencialumas, punktualumas – pamatiniai klubų licencijavimo
principai klubų manymu yra tinkamai įgyvendinami.
Reikėtų pradėti griežčiau vertinti dirbtines dangas, kurias klubai naudoja sezono
pradžioje ir pabaigoje.
Čempionų lygos solidarumo lėšų paskirstymo tvarka galėtų būti objektyvesnė ir
paprastesnė.
Planuojamas klubų jaunimo ugdymo struktūrų sertifikavimo tempas (A lyga - 2018 +
savanoriškai to norinčios FM), (I lyga - 2019) daugeliui pasisakiusiųjų yra tinkamas.

Grįžtamasis ryšys iš futbolo klubų: Utenis, Jonava,
Tauras, Žalgiris, Trakai
•

Vieša ir privati partnerystė ir bendruomenės klubai - ši efektyvumą didinanti
prioritetinė kryptis priimtina ir daugeliui klubų – pokyčius 2017/18 šioje srityje
kartu su savivaldybėmis planuoja Jonava, Trakai, Tauras, Minija, Šiauliai, kiti
klubai.

•

Paprašyti įvardinti sritis, kuriose tobulėja – klubai mini tokias sritis:

-

Didėja treniruotes lankančių vaikų skaičius;
Aukštesnė trenerių kvalifikacija – tiek pagrindinių, tiek jaunimo, auga UEFA B, A
licencijas turinčių trenerių skaičius;
Gerėjanti infrastruktūra.

-

•

Licencijavimo komiteto pasiūlymas – numatyti minimalius A lygos ir vėliau I lygos
klubų biudžetus, kuriuos klubai turėtų pagrįsti prieš sezoną nevienareikšmiškai
vertinamas. Buvo paminėtos tokios sumos kaip 300-350 000 A lygos klubų
biudžetų atveju.

•

Klubai taip pat tikisi tolesnio LFF finansinio, lobistinio, teisinio palaikymo, taip pat
derybinio palaikymo klubams derantis su savivaldybėmis.

Licencijavimo sistemos prioritetinės kryptys
2018 sezonas

4 pagrindinės veiklos
sritys

Klubų vertinimas ir
licencijavimas

FM sertifikavimo
įvedimas per
licencijavimo sporto
kriterijus

Nuolatinė svarbiausių
duomenų analizė ir
ataskaitų rengimas

Tolesnės klubų,
stadionų, savivaldybių
Konsultacijos

Preliminariai numatomi pakeitimai ir sritys
tobulinimui
2017m. rudenį pradėsime pirmuosius auditus pagal parengtą sertifikavimo sistemą;
Siekiant tinkamo jaunimo programų vertinimo sustiprisime sporto kriterijų ekspertų korpusą, bus rasti
reikalingi sprendimai su techniniu skyriumi, pasitelkti specialistai, kurie konsultuos ir vertins;
Susisteminsime reguliarų duomenų kaupimą ir apibendrintų išvadą pateikimą sprendimų priėmėjams;
Pagal poreikius ir prioritetus adaptuosime ir tarpusavyje suderinsime klubų skatinimo mechanizmus;
Pilnos struktūros bendruomenės klubai (ne komandos) išliks svarbiausiu tikslu – licencijavimo sporto
kriterijuose bus numatytas galutinis laikotarpis perėjimui prie pilnaverčių futbolo klubų su komandomis
nuo vaikų iki pagrindo, kita vertus, bus numatyta konkrečiai - ką reiškia susietų organizacijų techninis ir
finansinis rėmimas, tačiau susiejimo principo apskritai ilgainiui bus atsisakyta.
Adaptuosime su moterų futbolo plėtra susijusius reikalavimus ir varžybų nuostatus: komandų išlaikymas,
aikštės, trenerių kvalifikacija;
Numatysime aukštesnius kokybinius reikalavimus A lygos klubų naudojamoms dirbtinėms dangoms
sezono eigoje, patikslinsime, kokius sritis turi patikrinti stadions vertinančios pastatų ekspertizės
įmonės;
Toliau plėtosime Comet licencijavimo modulį licencijavimo administravimui atsižvelgdami į klubų ir kitų
sistemos dalyvių pasiūlymus.

Jūsų ir Jūsų vadovaujamų organizacijų pasiūlymai LFF
futbolo klubų licencijavimo sistemos veiklai gerinti

• licencijavimas@lff.lt

