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Celje, 26.08.2010

NOGOMETNIM KLUBOM, TRENERJEM EKIP MLAJŠIH IN
STAREJŠIH DEČKOV U12, U13, IGRALCEM
OBVESTILO IN VABILO V
NOGOMETNI CENTER MNZ CELJE ZA;
Mlajše dečke, igralci rojeni po 1.1.1998
in Starejše dečke, igralci rojeni po 1.1.1997

V TL 2010/2011 bo organiziran NOGOMETNI CENTER MNZ Celje. Vse klube
obveščamo, da obvestijo svoje igralce, ki bodo izbrani v klubih. Prvi izbor opravijo
klubski trenerji ter obvestijo svoje
igralce in njihove starše o delovanju
NOGOMETNEGA CENTRA v izvedbenem programu GRASSROOTS PROGRAMA
MNZ Celje za obdobje v TL 2010/2011.

*Prvi nogometni center bo za igralce starostne kategorije U13 dne
6. 9 2010 ob 17.45 uri na stadionu OLIMP v Celju.
*Drugi nogometni center za igralce starostne kategorije U 12 pa bo
20. 9. 2010 ob 17.45 uri tudi na stadionu OLIMP v Celju.
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Organizacija centra
Center je namenjen dodatni nogometni izobrazbi in vzgoji nadarjenih mladih
nogometašev v starosti od 12 do 14 let, ki v tem obdobju razvoja potrebujejo čim
več informacij, strokovnega dela in izkušenj. V center MNZ so vključeni perspektivni
mladi igralci klubov MNZ, za katere klubski strokovnjaki - trenerji menijo, da imajo z
dopolnilnim delom možnost napredovanja v selekcijskem procesu na najvišjem
nivoju.

V aktivno delo centra morajo biti posredno vključeni vsi klubi
našega območja preko sodelovanja trenerjev mlajših kategorij.
Center bo imel sledečo kadrovsko zasedbo
*Vodja centra - organizacijski vodja, ki je dolžan zagotoviti nemotene pogoje za
strokovno delo v predvidenih terminih vadbe.
*Strokovni vodja centra, ki je dolžan praktično izvajati strokovni program dela,
organizira in vodi sestanke po vsaki akciji in vodi zapisnik; vso dokumentacijo tudi
ustrezno ureja in arhivira; posreduje dopolnilne programe dela klubskim trenerjem
za igralce, k i j i h imajo v centru.
*Trenerji, ki jih imenuje vodja Grassroots programa MNZ Celje ; zaželeno je tudi, da
se v posamezne treninge prostovoljno vključuje in sodeluje tudi čim več trenerjev
klubov v MNZ, ki vodijo svoje selekcije v klubih.

Vsi našteti bodo člani strokovnega štaba centra, ki ga bo vodil vodja GRASSROOTS
PROGRAMA pri MNZ Celje Viktor Maurer.

Kadrovska strokovna zasedba v NC bo javljena pred začetkom NC
MNZ Celje.
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Strokovno delo
Nogometna vzgoja je proces, ki potrebuje čas in se pri mlajših kategorijah ne
prekriva tudi z tekmovalnimi rezultati. Igralci do 14. leta starosti se učijo, po 14. letu
pa trenirajo (se pripravljajo za tekmovanje).

Program centra zajema tri področja:
*Evidentiranje za katerega je zadolžen vodja GRASSROOTS PROGRAMA pri
MNZ Celje, ki bo zadolžen za izpolnjevanje in evidentiranje osebnih kartonov za
vsakega igralca. (izdelan bo enoten karton igralca na nivoju NZS )
*Testiranje se opravi v skladu z metodologijo in navodili za testiranje ( metodologijo
pripravi NZS )
*Trening za razvijanje tehničnih sposobnosti: vodi strokovni vodja centra in
trenerji v skladu s strokovnim programom, razporedom in navodili; program se bo
odvijal 7 mesecev na leto na lokaciji, OLIMP Celje , VELENJE, in KRŠKO in sicer
vsak ponedeljek izmenični za selekcijo U12 in U13.

ZBOR IGRALCEV IN VODSTVA ZA PRVI CENTER BO :

Zbor igralcev je 6.september 2010 ob 17.45 uri na igrišču z umetno travo Olimp v
Celju, začetek treninga pa je ob 18:30 uri.
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ŠPORTNA OPREMA :

Igralci v nogometnemu centru potrebujejo: osebno športno opremo - nogometne
čevlje, ščitnike, nogavice, bandaže, brisačo in pribor za osebno higieno.

DRUGO :

Vsi igralci naj prinesejo s seboj podatke o svojem bivališču, telefonske številke in
morebitne elektronske naslove. Zaželjena je tudi kopija zadnjega obvestila o učnem
uspehu.

Klube še enkrat naprošamo, da obvestijo trenerje, ki naj opravijo prvi izbor igralcev,
igralce in starše o delovanju NC MNZ CELJE.

Lep športni pozdrav
Hvala za sodelovanje in se vidimo v NOGOMETNEM CENTRU MNZ Celje za
starostno kategorijo U13, igralci rojeni po 1.1.1997 dne 6. 9. 2010 ob 17.45 uri.
Vodstvo Grassroots programa MNZ Celje

