FEDERAŢIA MOLDOVENEASCĂ DE FOTBAL

Proiectul „Şcoala Voluntarului – PRO Fotbal”

GHIDUL
VOLUNTARULUI

DATE
DE CONTACT

Oficiul Regional de Dezvoltare
”EST” al FMF
URSUL Serghei, Manager regional,
asistent al coordonatorului
tel.: +373 621 00529, +373 779 93848
e-mail: ort.est@fmf.md

Federaţia Moldovenească de Fotbal
CHICU Valentin, Coordonator de proiect
tel. +373 69134221
e-mail: valentin.chicu@fmf.md

Oficiul Regional de Dezvoltare
”CENTRU” al FMF
LUNGU Vitalie, Manager regional,
asistent al coordonatorului
tel.: 062100526
e-mail: ort.centru@fmf.md

Oficiul Regional de Dezvoltare
”SUD” al FMF
GHEORGHIU Alexei, Manager regional,
asistent principal al coordonatorului
tel.: 062100528
e-mail: ort.sud@fmf.md

Oficiul Regional de Dezvoltare (ORD)
”Nord” al FMF
JURAT Vitalie, Manager regional,
asistent al coordonatorului
tel.: 062100527
e-mail: ort.nord@fmf.md

«VOLUNTARIATUL»
- este activitatea de interes public, desfășurată din
proprie iniţiativă, de orice persoană fizică, în folosul
altora, fără a primi o contraprestaţie materială.
Activitatea de interes public este desfășurată în diferite domenii, și anume:
l Asistenţă și servicii sociale;
l Protecţia drepturilor omului;
l Medico-sanitar, știinţific şi umanitar;
l Religios, filantropic, social și comunitar;
l Sportiv, cultural, artistic, educativ;
l Educaţie, protecţia mediului, etc.

«VOLUNTARUL» este persoana fizică, care a dobândit capacitatea de
muncă în condiţiile legislaţiei în domeniul muncii, indiferent de sex,
orientare sexuală, caracteristici genetice, apartenenţă socială, culoare,
rasă, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie
sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală, care
desfășoară din proprie voinţă activităţi de voluntariat.
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PRiNCiPiul DE bAză Al VOluNTARului:

vREi Sa TE SiMţi OM –

ajuta-i pe alţii
CaRaCTERiCTiCilE DE CONDUiTă îN
aCTiviTaTEa vOlUNTaRUlUi

◊ Apreciază importanţa misiunii în cuvinte şi în fapte;
◊ Respectă interesele grupurilor ţinta ale formaţiunii;
◊ Realizează lucrul cu entuziasm și idei noi despre modul de creare a
condiţiior de muncă cît mai eficiente;
◊ Respectă şi protejează dreptul fiecaruia în relaţiile la locul de munca,
indiferent de rasă, stare socială, sex, vârsta și alte diferenţe;
◊ Manifestă o atitudine de întelegere şi
compasiune faţă de problemele grupurilor ţinta;
◊ Evită conflictele de interese în activitate;
◊ Nu te gândi la programul personal mai mult
decât la copii;
◊ Nu clarifica relaţiile cu colegii în faţa copiilor;
◊ Nu impune voinţa ta asupra altora, nu porunci,
şi nu te manifesta abuziv în momentele, cînd copiii dau dovadă de
lipsă de subordonare;
◊ Nu ignora copiii „notorii şi complexaţi”;
◊ Nu „pasa” propria responsabilitate pe seama partenerilor;
◊ Nu încerca să faci toată munca de unul singur.
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principalele aspecte
în organizarea Festivalului
(EVENimENTului) FOTbAlisTiC

● Atragerea copiilor în fotbal;
● Jocuri în componenta numerica redusa;
● Organizarea festivalurilor (turneelor);
● Colaborarea cu conducerea organelor locale.
● Anunţul evenimentului (informarea, mediatizarea)
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organizarea evenimentului
(FEsTiVAlului)

◀ Informaţia care trebuie trimisă echipelor participante (invitaţia, regulamentul cu indicarea condiţiilor de participare);
◀ Înregistrarea echipelor (listele participanţilor);
◀ În funcţie de numărul echipelor, se stabileste numarul de terenuri și
planul de rotaţie;
◀ Terenurile și workshop-urile (personal calificat, manager de echipă);
◀ Asigurarea prezenţei medicului cu o trusa de prim ajutor;
◀ Asigurarea cu apă potabilă a participanţilor.

Planificarea Festivalului "Grassroots"

or. Cahul, stadionul "Atlant", 06 Aprilie 2018, 80-90 copii
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organizarea evenimentului
(FEsTiVAlului)

● Pregătirea programelor activităţilor (separat pentru fiecare voluntar)
● Planificarea, organizarea și pregătirea terenului și a echipamentului
◊ Porţi (diferite) cu dimensiunea maximă de 5 m x 2 m (se permite
utilizarea conurilor)
◊ Marcarea terenului (conuri, jaloane, benzi, etc.)
◊ Veste departajare de diferite culori (câte un set de
veste pentru fiecare activitate)
◊ Minge (dimensiunea 3-4, 290 gr.)
◊ Meci: o minge + porti
◊ Workshop: depinde de exercitiu
◊ Organizarea personalului;
◊ Asigurarea cu apă potabilă a participanţilor
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rolul organizatorului
FEsTiVAlului
◀ Organizatorul întimpina echipele participante;
◀ Cu o jumatate de ora înainte de începutul activităţilor, organizatorul
informeaza managerii echipelor despre aranjarea echipelor pe teren.
◀ Fiecare manager de echipă trebuie să primească de la organizator un
plan, în care sunt indicaţi paşii și rotaţia echipelor.
◀ Organizatorul trebuie să specifice (să accentueze) regulile Fair-Play, pe
şi în afara terenului, în beneficiul părintilor și al adultilor.
◀ Organizatorul trebuie să se plaseze în centrul spaţiului (terenului) de
desfăşurare a festivalului.
◀ Această poziţie ar trebui să fie cea mai buna locaţie pentru a facilita
contactul cu toti managerii echipelor (pentru a raspunde la intrebari, a
da instrucţiuni, etc.)
◀ Organizatorul stabileste durata fiecărei rotaţii și anunţă începutul și
sfârșitul jocului cu un semnal sonor.
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participanţii la EVENimENT
◊ Se recomandă ca echipa să fie formată din copii din aceeași categorie
de vârstă;
◊ Fiecare echipă este însoţită de un voluntar;
◊ Componenţa echipei nu trebuie să depăşească mai mult de 7 jucători
(baieţi/fete).

activităţi
● Echipele trec de la un teren la altul (vezi schemele)
● Copiii nu trebuie să rămână pe unul şi același teren pâna la sfârșitul
activităţii.
● Schimbul se face cu trecere spre cel mai apropiat teren.
● Doar copiii și managerii au voie să se afle pe teren.
● Nu există nici un arbitru.
● Managerii echipelor supraveghează jocurile de la marginea terenului.
● Din acest motiv terenurile trebuie să fie aproape unul de altul.
● Organizatorul festivalului poate numi un voluntar pentru a participa în
workshop. În caz dacă acesta lipsește, acest rol este asumat de catre
manegerul echipei.
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activităţi:
● Nu sunt necesare aptitudini speciale. Rezultatele nu sunt înregistrate.
Nu exista nici un clasament!
● Trebuie să existe pauze pentru odihnă și hidratare.

Workshop-uri Şi jOCURi:
l Dimensiunile terenului depinde de numărul de jucători și vârsta lor;
l Terenurile și workshop-urile trebuie marcate și numerotate;
l Meciurile pot fi jucate cu sau fără portari;
l Workshop-urile sunt amplasate lânga terenuri;
l Numarul de workshop-uri (1-4) depinde de mărimea terenului disponibil pentru festival.
l Principalul obiectiv al workshop-urilor este învăţarea sau perfecţionarea tehnicii jocului.
l Workshop-urile trebuie să fie supravegheate de voluntari;
l Durata unui festival este maxim de doua ore și jumatate.
l Volumul efectiv de timp jucat de fiecare participant nu trebuie să
depășească timpul meciului recomandat pentru categoria respectivă
de vârsta.
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încălzirea
8 miNuTE

Exerciţii de alergare în cerc + păstrarea mingii
exerciţiile de alergare cu sarcini variate – exerciţiile se realizează
simultan de către participanţi în direcţia spre centru.
Jucătorii sunt împărţiţi în 2 echipe a câte 8 persoane.
• 3 – 4 tipuri de exerciţii de alergare 2 min.
• Păstrarea mingii în cerc (dintr-o atingere, fetele din 2 atingeri) 2 min.
• 3 – 4 tipuri de exerciţii de alergare 2 min.
• Păstrarea mingii în cerc (dintr-o atingere) 2 min.
1. Alergare combinată cu exerciţii cu sărituri. Alternarea săriturilor pe
piciorul drept şi stâng cu alergarea.
2. Exerciţii de alergare cu diferite poziţii ale mâinilor: la spate, la ceafă
etc.
3. Alergare cu imitarea mişcărilor de lovire cu capul, piciorul.
4. Alergare cu imitarea mişcărilor înşelătoare (fentelor) în faţa fiecărui
obstacol.
ExpliCaţiE: După executarea a 3-4 exerciţii de alergare (câte două repetări timp de
2 min.), antrenorul numeşte un jucător care trece în mijlocul cercului, sarcina acestuia
fiind de a intra în posesia mingii. Toţi ceilalţi jucători încearcă să reţină mingea, jucând
cu picioarele dintr-o atingere (sau două). După ce pierd mingea, jucătorii încep din nou
să execute exerciţii de alergare la semnalul antrenorului. Neapărat are loc demonstrarea exerciţiului de către antrenor.

INVENTAR: 5 jaloane, 2 mingi.
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coordonare – FaMiliaRizaRE
Jucătorii sunt împărţiţi în 2 echipe a câte 8 persoane.
1. Alergare liberă pe un sector limitat de teren. Când se întâlnesc, jucătorii îşi bat în palme unul altuia, îşi rostesc numele propriu sau
numele celuilalt jucător, ce le place etc.
2. Copiii formează un cerc. Unul dintre jucători îşi spune numele şi
aruncă mingea altui jucător. Al doilea îşi rosteşte numele şi o aruncă celui de-al treilea etc.
Variante:
- se folosesc mingi de diferită greutate şi dimensiuni
- se paseze mingea cu piciorul
3. La fel ca în primul joc, dar pasând mingea, jucătorul rosteşte nu
numele său, ci numele jucătorului, căruia îi pasează mingea.
Variante:
- mingea se pasează cu piciorul, mâna.
- se utilizează două mingi concomitent.
4. Jucătorul aflat în mijlocul cercului aruncă mingea în aer şi rosteşte
numele jucătorului care trebuie s-o prindă (pentru începători se
poate accepta o lovire de pământ).

INVENTAR: plastroane 8, mingi 2, conuri 8.
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driblingul
1. а) Mişcarea haotică a jucătorilor pe un sector limitat de teren, cu
diferite sarcini (driblingul cu piciorul drept, stâng etc.).
b) Se plasează în mod haotic conuri, iar jucătorii trebuie să le înconjoare. Aceştia sunt împărţiţi în 2 echipe a câte 8 persoane.
2. Jucătorii, având fiecare câte o minge, sunt împărţiţi în mod egal câte
4 persoane la 1 sau 2 conuri. Sarcină: conducerea mingii până la conul din centru, înconjurul acestuia şi alergare înapoi.
3. Jucătorii sunt împărţiţi în 4 echipe a câte 4 persoane, una în faţa
alteia, şi conduc mingea în întâmpinare, iar la conul din centru cotesc
spre dreapta (sarcina poate fi schimbată).

INVENTAR: 16 mingi, 8 conuri.

13

jocuri Şi ştaFete (DRibliNgUl)
Jucătorii sunt împărţiţi în 2 grupuri a câte 8 persoane.
1. Ştafetă: jucătorii formează 2 coloane a câte 4 persoane, unul
după altul, iar la semnalul antrenorului primii jucători din fiecare
coloană conduc mingea până la jalon şi înapoi, pasează mingea,
iar exerciţiul este efectuat în continuare de următorul jucător din
coloană (Variante ale exerciţiului: alergare cu mingea în mâini,
rostogolirea acesteia pe pământ, conducerea doar cu piciorul
drept sau stâng etc.).
2. Ştafetă: aceeaşi procedură, însă jucătorii trebuie să înconjoare
3 jaloane, iar apoi să aducă mingea până la ultimul jalon şi să
alerge înapoi.

INVENTAR: 2 mingi, 8 jaloane, 2 conuri, 8 plastroane.
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jocuri și ștaFete (FENTE)
1. Jucătorii sunt împărţiţi în perechi. Fiecare pereche are câte o minge.
Copilul cu mingea încearcă, cu ajutorul fentelor, să scape de partener.
Partenerul acestuia încearcă să-i ia mingea.
2. Ştafetă: Copiii sunt împărţiţi în 4 coloane a câte 4 jucători, fiecare
având câte o minge. Antrenorul plasează un jalon în centru. La semnal, jucătorii conduc mingea până la linia stabilită şi înapoi, concurând
între ei. Jucătorul care ajunge primul înapoi se consideră învingător.
3. Jocul de-a prinselea. Jucătorii cu mingi se mişcă liber, iar unul fără
minge încearcă să-i prindă. La semnal, copiii se aşează pe mingi. Cel
care nu reuşeşte, urmează să prindă.

INVENTAR: 16 jaloane, 16 mingi (dimensiuni diferite), 8 plastroane, 8 conuri.
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șuturile lA pOaRTă
jucătorii se împart în 2 echipe a câte 8 persoane şi efectuează exerciţii la două porţi.
1. Fiecare îşi aruncă mingea în sus, se întoarce şi o trimite în poartă.
2. Se conduce mingea printre conuri şi se efectuează şuturi la poartă.
3. Un jucător conduce mingea printre conuri, o pasează partenerului,
care, la rândul său, conduce mingea şi o trimite în poartă.
4. Mingea este condusă în pereche, după care este trimisă în poartă.
Poziţia iniţială: jucătorii conduc mingea, pasând-o unul altuia. Şuturile sunt efectuate pe rând.
5. Pasarea mingii printre conuri, joc la perete cu antrenorul şi şuturi
la poartă.
6. Mingea este pasată partenerului, care o trece printre picioare, se
întoarce şi o trimite în poartă.
7. Participanţii se împart în perechi. Antrenorul loveşte mingea în direcţia porţii şi primul care ajunge din urmă mingea, o trimite în poartă.

INVENTAR: mingi 8, conuri 8, plastroane 8.
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meciuri îN COmPONENţă
NUMERiCă REDUSă
PRINCIPII GENERALE
Atunci când sunt organizate competiţiile, trebuie să se accepte faptul
că aspectul competitiv al întrecerii şi rezultatul final nu sunt elementele esenţiale, accentul trebuie pus mereu asupra conceptelor de joc şi
distracţie.
Din acest considerent, antrenorii-educatori implicaţi în organizarea
competiţiilor de fotbal trebuie să ţină cont de:
◀ Echilibrul dintre echipe, din perspectiva nivelului de performanţă;
◀ Participarea în egală măsură a jucătorilor, din perspectiva timpului
de joc stabilit;
◀ Durata meciurilor, în dependenţă de numărul acestora;
◀ Standardul opoziţiei la fiecare meci, în dependenţă de rezultatele
anterioare;
◀ Regulile Fairplay-ului pe şi în afara terenului de joc.

17

legile jocului DE FOTbal
6-8 ANI
Nu se aplică nici regula poziţiei afară din joc şi nici restricţia de întoarce
pasa portarului. Altfel, se aplică standardul FIFA cu privire la legile jocului de fotbal (loviturile neregulamentare, fault-urile, etc.,).
9-10 ANI
◊ Poziţia afară din joc de la linia de pedeapsă.
◊ Mingea aruncată şi lovită de către portar nu trebuie să depăşească
linia mediană (cu excepţia mingilor la sol).
◊ Când mingea este în joc, portarul (şi toţi ceilalţi jucători) pot să lovească mingea peste linia mediană. Altfel, sunt aplicate standardele
FIFA cu privire la Legile jocului de fotbal (loviturile neregulamentare, faulturi-le, etc.).
11-12 ANI
◊ În cazul poziţiei afară din joc la linia mediană, este aplicată regula
pasei înapoi (ca şi în cazul jocului cu 11 jucători).
◊ Mingea aruncată şi lovită de portar poate să depăşească linia mediană (ca şi în cazul jocului cu 11 jucători).
◊ Se aplică standardul FIFA cu privire la legile jocului de fotbal.
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ASISTENŢA ŞI TRATAMENTUL MEDICAL
l În apropierea terenului de joc, dacă este posibil, trebuie păstrată o
trusă de prim ajutor.
l Asiguraţi-vă de faptul că aveţi la dispoziţie numerele telefoanelor de
urgenţă: ambulanţa/medic la apel/ spital.
l Organizaţi pauza de apă (recomandaţi să se consume apă de mai
multe ori, în cantităţi mici). Cantitatea ideală de apă: 200 ml la
Fiecare 15-20 min.
l Jucătorii trebuie să se încălzească înainte de meci. Se recomandă
ca toţi copiii să o facă împreună, dacă este posibil.
l Exerciţii de destindere după meci (toţi împreună, în calitate de
activitate fairplay).
l Trebuie luate măsuri de securitate corespunzătoare în cazul porţilor,
pentru ca acestea să fie sigure şi să nu poată fi mişcate.
SPECTATORI
l Distanţa de la marginea terenului (pentru siguranţă): 2-3 m.
l În zona rezervată pentru copii şi antrenorii-educatori, accesul
spectatorilor (sau părinţilor) este interzis.
PRINCIPIUL DE FAIR-PLAy
l Organizaţi şedinţe de întâmpinare şi de rămas bun pentru toate
echipele înainte de începerea şi la sfârşitul competiţiei.
l Jucătorii şi antrenorii-educatori trebuie să-şi strângă mâna înainte
şi după fiecare meci.

19

terenurile de joc Şi WORkShOp-URi
6 EChipE

10 EChipE
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8 EChipE

dimensiunile terenurilor Şi
FORMaTUl DE jOC
COPii, 6-10 ANi
4х4
5х5
7х7
8х8
9х9

Minim: 12 m x 20 m
Minim: 20 m x 30 m
Minim: 30 m x 45 m
Minim: 40 m x 55 m
Minim: 45 m x 60 m

ARbiTRAjul:
6-8 ani
9-10 ani

fără arbitru (voluntarii de la marginea terenurilor)
arbitru (după dorinţă şi posibilitate)

Мaxim: 15 m x 25 m
Мaxim: 25 m x 35 m
Мaxim: 35 m x 50 m
Мaxim: 45 m x 60 m
Мaxim: 60 m x 72 m

încheierea FESTivalUlUi și bilanţul:
● La sfârsitul festivalului, organizatorul invită toate echipele și managerii în
zona centrală a locului de desfăşurare a evenimentului;
● Organizatorul ţine un discurs de încheiere și totalizare, mulţumind copiilor pentru participare exemplară, în spirit Fair-Play, și, de asemenea,
mulţumind managerilor echipelor, părinţilor, etc.);
● Managerii echipelor sunt, de asemenea, invitaţi să facă o scurtă analiză a
festivalului;
● Toţi cei implicaţi ar trebui să folosească experienţa acumulată pentru a organiza festivalurile ulterioare (activitati fotbalistice, ex. tehnice) la un nivel
mai înalt
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RapORTUl

DE DEsFăŞuRARE A EVENimENTului
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