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Prezes Zbigniew Boniek
Zbigniew Boniek, prezes Polskiego Związku
Piłki Nożnej uczestniczył
w spotkaniu zarządu Świętokrzyskiego Związku Piłki
Nożnej z działaczami klubów piłkarskich.
Pojawienie się sternika
krajowego futbolu w Wojewódzkim Domu Kultury
w Kielcach wywołało duże
zaskoczenie. - Otrzymałem
zaproszenie od Mirosława
Malinowskiego,
prezesa
ŚZPN. Miałem akurat wolny
termin. Skorzystałem. Takie
spotkania bardzo dużo pomagają. Trzeba wiedzieć,
co dzieje się w futbolu lokalnym - powiedział prezes
PZPN.
W trakcie wystąpienia
nie obyło się bez laurki dla
prezesa M. Malinowskiego
i zarządu ŚZPN. - Wiem, że
wspólnie budujecie i pracujecie nad rozwojem piłki
w regionie świętokrzyskim
- skwitował Boniek. Sternik
PZPN miał nieco skruszoną
minę przy charakterystyce
reprezentacji Polski seniorów, ale jak na wytrawnego dyplomatę skwitował. W minionym tygodniu grało
pięć naszych reprezentacji.
Większość z nich wygrała.
Na zakończenie swojej wizyty w Wojewódzkim Domu
Kultury, prezes PZPN wspólnie z Mirosławem Malinowskim wręczyli - ufundowane
przez zarząd ŚZPN - nagrody dla klubów najlepiej pracujących w sezonie 2012/13
z młodzieżą.
Czeki na 1500 złotych
odebrali
przedstawiciele
KKP Korona Kielce oraz
MKS KSZO Junior Ostrowiec Świętokrzyski.Po 15
piłek otrzymały kluby: Juventa Starachowice oraz
Granat Skarżysko. Po 10 piłek otrzymali: Wierna Małogoszcz, Nida Pińczów, Orlęta Kielce i Neptun Końskie.
Piłka Świętokrzyska - gazeta Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej.
25-033 Kielce, ul. Ściegiennego 8, tel. 041 361 91 79, tel./fax 041 361 47 29.
Zdjęcia: Maciej Cender, Andrzej Bąk, A_Bruno - Fotolia.com.
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przebywał w Kielcach
Trzy pytania do Zbigniewa Bońka
* Gdyby postawić na szali plusy
i minusy okresu, w którym pan jest
sternikiem polskiej piłki to…?
- Jest dobrze, co nie oznacza, że nie
może być lepiej. Zmieniliśmy wiele rzeczy, pracujemy nad kolejnymi pomysłami. Mówiąc najkrócej – energii do działania nam nie brakuje.
* Szkoda tylko, że reprezentacja
narodowa nie może wyjść z dołka…
- Też mocno tego żałuję. Zwycięstwa
kadry Adama Nawałki na pewno pomogłyby w tworzeniu jeszcze lepszego oblicza wokół dyscypliny.
* Współpraca ze Świętokrzyskim
Związkiem Piłki Nożnej układa się
…?
- Bardzo dobrze. Macie działacza
piłkarskiego z krwi i kości. Nazywa się
Mirosław Malinowski.
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Z podwórka na stadion
Ogromne emocje towarzyszyły XIV edycji turnieju „Z podwórka na stadion.
Puchar Tymbarku”.
Blisko 500 zgłoszonych szkół,
uczniowskich klubów sportowych. Blisko 300 drużyn uczestniczących w eliminacjach i finałach. 150 meczów w ścisłym
finale wojewódzkim. 1000 wypitych herbat! 800 ciepłych posiłków – to najkrótszy, liczbowy bilans tegorocznej edycji
„Tymbarka” w regionie świętokrzyskim.
Już pierwszy turniej, w Busku Zdroju
pokazał, że świętokrzyska młodzież lubi
i potrafi kopać piłkę. Najbardziej zadowolona z buskich zmagań była zapewne
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Barbara Nawrot z Pacanowa, której dwie
drużyny awansowały do finałów. Potem
były kolejne eliminacje powiatowe. Nie
brakowało w nich niczego. Począwszy
od gratulacji dla Świętokrzyskiego ZPN,
aż po bardzo krytyczne uwagi pod adresem niektórych trenerów i drużyn.
Najważniejsze w województwie potyczki rozgrywane były na gościnnych
obiektach piłkarskich w Nowinach. –
Zawsze chętnie was przyjmujemy. Cieszę się, że jest was tak dużo – mówił

na rozpoczęcie finałów U-10 Stanisław
Barycki, wójt Nowin. Otrzymał wielkie
brawa. Z dwóch powodów – mówił treściwie i tylko przez niespełna minutę.
Podobnie było po wystąpieniu prezesa
ŚZPN, Mirosława Malinowskiego, który
podziękował wszystkim za uczestnictwo.
Finały przyniosły ogromne emocje. Ich
zwycięzcy pojadą na początku maja b.r.
bronić honoru województwa świętokrzyskiego w rozgrywkach ogólnopolskich,
które odbędą się w Warszawie. Trzymamy
kciuki.

Puchar Tymbarku

Chłopcy U-12
1. SP Ożarów, 2. Kondycja Kielce, 3. PSP 1 Ostrowiec
Św., 4. UKS Trójka Sandomierz.
Najlepszy bramkarz: Mikołaj Dreja (Kondycja), król
strzelców: Łukasz Swat (Ostrowiec), najlepszy zawodnik:
Jakub Górski (Ożarów).

Wyniki końcowe U-10
Chłopcy: 1. UKS Star Starachowice, 2. SP 1 Skarżysko
Kamienna, 3. PSP 1 Ostrowiec Św., 4. SP Ożarów.
Najlepszy bramkarz: Igor Duda (Skarżysko); król strzelców: Wiktor Bogacz (Star); najlepszy zawodnik: Mikołaj
Mączakowski (Star).

Dziewczęta U-12
1. Czarodziejki Klimontów, 2. Gacuś Konieczno, 3.
UKS Siódemka, 4. Orlęta Bidziny.
Najlepsza bramkarka: Paulina Dąbrowska (Czarodziejki
Klimontów); król strzelców: Martyna Kaczmarska (Bidziny); najlepsza zawodniczka Kinga Kasprzycka (Gacuś).

Dziewczynki: 1. UKS Styl Sport Kazimierza Wielka,
2. Czarodziejki Klimontów, 3. UKS Integro Staszów, 4. SP
Pacanów.
Najlepsza bramkarka: Weronika Wąsik (Czarodziejki);
król strzelców: Zofia Porada (Styl Sport); najlepsza zawodniczka: Kamila Stasiak (Integro).
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Szkolenie „bezpieczeństwa”
W auli Wyższej Szkoły Administracji i Prawa
w Kielcach odbyło się tradycyjne szkolenie delegatów, spikerów i kierowników ds. bezpieczeństwa.
Witając zebranych, Sławomir Trybek, wiceprezes
ŚZPN ds kontaktów z klubami i samorządami lokalnymi życzył wszystkim
owocnych obrad. Pierwszy
prelegent, Paweł Jańczyk
- spiker ekstraklasowej
Korony Kielce mówił jak
ważną rolę na obiektach
piłkarskich spełnia spiker.
- W każdej chwili sytuacja
na murawie czy trybunach
może się zmienić. Spiker,
jako pierwszy musi reagować - informował P. Jańczyk. Kolejni wykładowcy
- Lesław Czyż (dyrektor
ds. bezpieczeństwa w Podbeskidziu Bielsko Biała,
ekspert komisji bezpieczeństwa PZPN), Marcin Grudzień (KWP w Kielcach),
Krzysztof Wątorek (dziekan
Wydziału Prawa Wyższej
Szkoły Ekonomii i Prawa)
oraz Diana Głownia i Paulina Chodowska - mówili m.
in. o korupcji w piłce nożnej,
rasizmie, incydentach na
świętokrzyskich stadionach
w ub. roku. - Najbardziej
pocieszający jest fakt, że
jest ich coraz mniej. Praca,
którą wykonujemy przynosi wymierne efekty - skwitował Grzegorz Figarski,
przewodniczący Wydziału
Bezpieczeństwa
ŚZPN.
- Dziękuję wam za to, że
skorzystaliście z naszego
zaproszenia. Mam nadzieję,
że wyniesiona wiedza przyda się w czasie ligowych
rozgrywek - podsumował
spotkanie Mirosław Malinowski, prezes ŚZPN.

Liczba
szkolenia

120

Tyle certyfikatów
wydała uczestnikom
komisja szkoleniowa.
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Plenarka sędziowska
150 arbitrów i obserwatorów wzięło udział w wiosennej plenarne sędziowskiej.
W sobotę, 08.03, w auli Liceum
Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego odbywały się zajęcia teoretyczne.
Nasi sędziowie z uwagą słuchali prelekcji Krzysztofa Jakubika, który poruszał
w swoim wystąpieniu wiele aspektów
związanych z rzutami karnymi, spalonymi, itd. Potem wszyscy przemieścili się
do VI LO, im. J. Słowackiego, gdzie rozwiązywane były testy. - Było nieźle. Tylko dwóch chłopaków nie zdało egzaminu z testów - mówi Tomasz Domaradzki, przewodniczący Kolegium Sędziów
ŚZPN. W niedzielę, 09.03 na stadionie
lekkoatletycznym odbywały się egzaminy biegowe. Tu również frekwencja była
bardzo dobra.
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Uczestnicy k
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kursu UEFA B
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Kolporter bez konkurencji!
Drużyna Kolportera wygrała kolejną edycję Świętokrzyskiej Halowej
Ligi Firm organizowaną przez ŚZPN.
Tradycyjnie już rozgrywki w obiekcie
przy ul. Jagiellońskiej 90 przyniosły wiele emocji. W I lidze przez długi czas ostrą
walkę o zwycięstwo toczyły zespoły KolL.p.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
L.p.

I Liga ŚHLF

Kolporter Kielce
EBS Kielce
URB Plus
Targi Kielce
QuickPack Polska
ZIO-MAX
Elmar Jędrzejów
Hydro Pneumatic
Konstal Gród Ćmińsk
Becher
Ceramik Murexin
UniMax Kielce
Semabud
Siódemka
II Liga ŚHLF

Piogres Wola Jachowa
Oknomaks Łopuszno
Makro Kielce
PC-TECH
EBS II Kielce
Baufert Rialto Tefnar
Natural.Med
CK Team
Piekarnia Kwiatkowski
PP Instalacje Sanitarne
PŚK Fabet Konstrukcje
KIK BIS Instalacje
12.
Budowlane
13. Football Factory
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

L.p.

III Liga ŚHLF

portera i EBS. Niespodzianką in minus była
postawa UniMaksu. Po latach świetności,
zwycięstwach w rozgrywkach, Uni Max
został zdegradowany do II ligi. Słabiej niż
powszechnie uważano wypadł ubiegłoroczny triumfator – Konstal Gród Ćmińsk.
Na drugim froncie było niemniej cie-

Mecze Punkty
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13
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13
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37
32
24
23
22
20
20
17
17
14
13
10
8
3

Mecze Punkty

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

32
26
23
23
22
18
17
15
12
12
11

12
12

Bramki Różnica

42
42
34
46
33
34
31
41
26
36
36
26
27
18

18
18
21
33
28
29
29
39
28
48
42
42
48
49

24
24
13
13
5
5
2
2
-2
-12
-6
-16
-21
-31

Bramki Różnica

13
38
45
30
23
33
31
43
34
51
33

52
5
0
29
12
2
6
-7
-9
-23
-16
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34 41

-7

4

29 73

-44

Mecze Punkty

65
43
45
59
35
35
37
36
25
28
17

Bramki Różnica

1. MINAR KKN Radka

13

34

72 24

48

2.
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30

43 20
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26

43 25

18

13

25

47 23

24

13

23

56 26

30

13

22

48 32
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19
19
16
16
13
9
7
0

31
42
29
43
34
34
23
10

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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AZS Uniwersytet
J.Kochanowskiego
Usł. Bud-Dek OLIWER
Skład Budowlany Wola
Jachowa
RBM Technik Wózki
Widłowe
Elektro-Complex
Strawczyn
DYSON Foto Alfa
Hotel Stodółka
FIKAS
Areszt Śledczy
Elbudex Kielce
ZUS Kielce
MONAR Luta
Chemar Rurociągi

32
41
53
37
41
60
59
82

-1
1
-24
6
-7
-26
-36
-72

kawie. Ostatecznie awans wywalczyły
ekipy Piogres Wola Jachowa, Oknomaks
Łopuszno i Makro Kielce. Gra „w kratkę” nie posłużyła ekipie Football Factory,
która żegna się z tą klasą rozgrywkową.
Uroczystego podsumowania ŚHLF dokonał prezes ŚZPN, Mirosław Malinowski.
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Funkcje wychowawcze klubu sportowego
na przykładzie pracy szkoleniowej dzieci i młodzieży
w sekcjach piłki nożnej

Gawron Marcin
– trener I klasy
„Zamierzeniem autora jest próba
ukazania możliwości wychowawczego
oddziaływania na dzieci i młodzież. Klub
sportowy bowiem, podobnie jak rodzina
czy szkoła, jest środowiskiem wychowawczym a wychowanie stanowi integralne
ogniwo procesu szkoleniowego”.
W ostatnim okresie szczególnie dużo
mówi się i pisze na temat problemów
związanych z wychowaniem młodego pokolenia. Mówiąc o wychowaniu,
mamy na uwadze takie oddziaływania
środowiska na młodego człowieka, którego rezultatem będą społecznie pożądane normy i zasady postępowania.
Z praktyki wiemy, że nie zawsze
świadoma praca wychowawcza odnosi
zamierzone sukcesy. Dzieje się tak dlatego, że miedzy szkołą, domem rodzinnym
i najbliższym otoczeniem wychowanka,
bardzo często istnieje rozbieżność w poglądach na wychowanie.
Szkoła, jako placówka oświatowowychowawcza oprócz dostarczania
wiedzy, prowadzi proces wychowania.
W tym miejscu rodzi się pytanie:
- czy ideały prezentowane przez
szkołę idą w parze ze wzorami zachowania i postępowania jakie młodym sportowcom proponuje klub sportowy?
- czy klub sportowy może stanowić
teren i obszar zorganizowanego oddziaływania na osobowość wychowanka?
- jakie są oczekiwania społeczne
w odniesieniu do wychowawczej roli
klubu sportowego oprócz wyniku sportowego?
- czy sport i nauka nie kolidują ze
sobą i czy jest możliwe pogodzenie obowiązków szkolnych z zajęciami treningowymi?
Ponieważ zainteresowania autora są
ukierunkowane na piłkę nożną, dlatego
podjęty temat oparty będzie na analizie
pracy w klubowych sekcjach piłki nożnej. Ogromna ilość klubów sportowych
w miastach i wioskach naszego kraju
specjalizujących się w szkoleniu dzieci i młodzieży, stwarza nieograniczone
możliwości pracy wychowawczej, która
w sportowym szkoleniu powinna mieć
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miejsce i która powinna dać dobre i pożądane rezultaty. Przed klubem sportowym stoją dwa naczelne zadania:
- kształtowanie sprawności fizycznej
i szkolenie w zakresie techniki i taktyki
danej dyscypliny; - wychowawcze oddziaływanie na młodych sportowców,
poprzez kształtowanie właściwych cech
charakteru, prawidłowych postaw,
zachowań, które ułatwiają integrację
społeczną i grupową.
Dotychczasowe obserwacje dowodzą, że kluby nie zawsze spełniają swoją
rolę, że realizując jedne zadania pomijają
drugie. Dzieje się tak w przypadku, gdy
kluby sportowe nastawiają się wyłącznie na wynik sportowy. Należy zmienić
mentalność nie tylko trenerów, ale też
władz klubowych, tak by nie oczekiwali oni od dzieci najwyższych wyników
sportowych. Zbyt intensywny trening
w tym okresie rozwojowym dziecka,
może doprowadzić do zaburzeń w rozwoju somatycznym. Trener powinien
być oceniany na podstawie przydatności
wyszkolonych przez niego zawodników
w grupach seniorskich.
W piłce nożnej za bezpośrednich
wychowawców uznać należy przede
wszystkim trenera, działacza i sędziego, powinien nim być także lekarz czy
kapitan drużyny. Najbliższym wychowawcą młodzieży piłkarskiej, jest trener.
Dla zdecydowanej większości zawodników, szczególnie tych najmłodszych,
właśnie on jest najważniejszym wzorem
do naśladowania. Wykonuje przecież
trzy główne funkcje, jest nauczycielem,
wychowawcą i opiekunem zawodnika.
Winien on interesować się również wynikami w nauce swoich podopiecznych
i w tym celu współpracować z nauczycielem wychowania fizycznego i wychowawcą klasy. Trener musi pamiętać,
że zawodnik jest podmiotem w procesie
kształcenia i w związku z tym nie można
zaniedbywać rozwoju żadnej z cech jego
osobowości, zwłaszcza rozwoju sfery
emocjonalnej, wrażliwości i odpowiedzialności moralnej. Jego wychowankowie muszą wyrobić w sobie nawyk
panowania nad sobą w ferworze walki
o zwycięstwo, (zwłaszcza gdy się przegrywa) oraz nawyk okazania szacunku
dla przeciwnika (w przypadku przegranej). Takie zachowanie, to wielka umiejętność zawodnika, to wyraz wewnętrznego zdyscyplinowania i poszanowania
przepisów. Ale bywa i tak, że na treningu uczy się omijania przepisów, by uła-

twić sobie drogę do zwycięstwa. I to jest
zły moment, moment zaprzepaszczania
wielkiej szansy jaką daje sport. W tym
przypadku jest to zagrożenie dla zasady
„fair play”. Idea ta powinna być wspierana przez wszystkich ludzi związanych
ze sportem i edukacją - a z piłką nożną
w szczególności. Odpowiedzialność
za propagowanie idei „fair play” winni
przyjąć na siebie nie tylko nauczyciele
i trenerzy ale również rodzice, organizacje sportowe, dziennikarze i widzowie.
W sporcie, a w szczególności w piłce
nożnej, zasadę „fair play” określa się następująco :
- bezdyskusyjne przyjmowanie orzeczeń sędziowskich;
- gra lub uczestnictwo w celu uzyskania zwycięstwa jest zadaniem pierwszorzędnym ale nie oznacza to, że należy dążyć do tego celu bez przebierania
w środkach.
„Fair play”, to sposób postępowania,
który wynika z szacunku dla samego siebie, przejawia się w skromności zwycięstwa, godności przegranej i zawiera :
- uczciwość, bezpośredniość i nieugiętą postawę praworządności w wypadku gdy inni nie przestrzegają tej zasady;
- szacunek dla kolegów i drużyny;
- szacunek dla przeciwnika, (niezależnie od tego czy w danej chwili wygrywa czy też przegrywa) w pełnym uznaniu faktu, że przeciwnik jest koniecznym
partnerem w sporcie;
- szacunek dla sędziego okazywany
przez pozytywne dążenie do współpracy
z nim przez cały czas trwania meczu i po
jego zakończeniu.
Aby ukształtować zawodnika, który
będzie przestrzegał wszystkich zasad
„fair play”, nie wystarczą kwalifikacje
intelektualne i zawodowe trenera. Niezbędna jest jego umiejętność łączenia
zadań sportowych z wychowaniem i oddziaływaniem wychowawczym. Współcześnie pojmowane kształcenie, wyraża
się w dążeniu do wielostronnego rozwoju osobowości sportowca, a to wymaga
odmiennego niż dotąd doboru metod
w procesie treningowym. Biorąc za podstawę przedstawiony punkt widzenia,
można określić trenera jako specjalistę,
który kierując się etyką swojego zawodu
oraz humanistycznymi zasadami wychowania i kształcenia, przygotowuje sportowca do życia w społeczeństwie oraz do
osiągania sukcesu sportowego na miarę
jego możliwości – Zb. Naglak (2001).

Trener, to osoba, która pobudza sportowca do działania i w partnerski sposób
udziela mu pomocy, inspiruje, ocenia
stopień realizacji wytyczonych zadań,
nagradza a w szczególnych przypadkach karze. By jednak mógł właściwie
kierować szkoleniem, musi mieć nad
piłkarzem opartą na zaufaniu władzę.
Środkiem wychowawczym w jego pracy będzie przede wszystkim postawa,
w dużym stopniu oddziaływująca na
podopiecznych. Punktualne rozpoczynanie zajęć, rzetelne przygotowanie się do
nich – to czynnik pozytywnego oddziaływania trenera na zawodników.
Od wartości postaw, motywacji, wiedzy i umiejętności trenera, wg Żukowskiego (1993), zależy w jakim stopniu eksponowane będą pozytywne strony szkolenia
piłkarza i w jakim stopniu trener przeciwstawi się tendencjom deformującym ten
proces. Wynikają z tego określone trudności, które potęguje fakt, że trenera ocenia
się wyłącznie na podstawie osiąganych
bieżących wyników sportowych przez
jego wychowanków a nie na podstawie
pracy, w tym wychowawczej.
Ważną funkcję do spełnienia w procesie szkoleniowo – wychowawczym ma
działacz sportowy, który powinien być
dobrym organizatorem i doświadczonym wychowawcą. Do zadań działaczy
należeć będzie organizowanie jak najlepszych warunków do pracy trenerów i piłkarzy, troska o racjonalne wykorzystanie
bazy, urządzeń i sprzętu, bezpośredni
udział w organizacji imprez i zawodów
sportowych, stały kontakt ze szkołą lub
zakładem pracy swoich wychowanków.
Działacz nie może zastępować trenera
w jego kompetencjach warsztatowych
i ustaleniach składu zawodników na rozgrywki sportowe. Powinien natomiast
współdziałać z trenerem w sytuacjach
konfliktowych, zachowując pełną bezstronność. Praca działacza piłkarskiego
nie może ograniczać się tylko do organizacji zawodów sportowych i turniejów.
Dobrą praktyką stosowaną w dobrze
zorganizowanych klubach piłkarskich,
specjalizujących się w szkoleniu dzieci
i młodzieży, jest udział drużyn młodzieżowych w prezentacji drużyny seniorów
przed inauguracją sezonu piłkarskiego
oraz udział w spotkaniach podsumowujących rundę rozgrywek lub cały sezon,
gdzie w obecności rodziców młodzi
piłkarze otrzymują nagrody i dyplomy.
Tradycją stają się spotkania wszystkich
roczników na opłatku wigilijnym i wielkanocnym „jajku”. Przy okazji składania
sobie życzeń, odżywają wspomnienia
z turniejów, meczów, wspólnie przeżytych chwil, co bardzo integruje młode
piłkarskie środowisko.
Niezmiernie ważną rolę w procesie
wychowawczym spełnia sędzia piłkarski,

od którego należy wymagać nienagannej
postawy etycznej, gruntownej znajomości przepisów sędziowskich i pełnego
obiektywizmu w orzeczeniach. Należy
pamiętać, że w czasie zawodów sędziowie są poddawani bacznej obserwacji
i ocenie, zarówno ze strony zawodników, jak i widowni. Każdy jego werdykt,
gest, ma ogromne znaczenie dla przebiegu całego spotkania. Najmniejszy błąd
czy też stronniczość, może spowodować
poważne skutki wychowawcze. Sędzia
nie może ograniczać swojego zaangażowania wyłącznie do miejsca samego
meczu. Musi on cieszyć się zaufaniem
zawodników i działaczy poza boiskiem,
musi być także osobą odpowiedzialną
w życiu prywatnym, która budzi szacunek i zaufanie.
Coraz bardziej zwiększa się rola lekarza pracującego w klubie. Jego rola
wychowawcza zwiększa się w miarę
postępu cywilizacyjnego i naukowego.
Dotyczy ona przede wszystkim stosowania różnego typu szkodzących zdrowiu środków dopingujących. Dążenie do
wyników sportowych za wszelką cenę,
jest amoralne i szkodliwe wychowawczo. Przejawy takich działań, których na
szczęście w piłce nożnej prawie się nie
obserwuje, musi być powszechnie potępiane.
W drużynie piłki nożnej na wyróżnienie zasługuje kapitan, który powinien
posiadać większość cech skutecznego
trenera. Funkcję tę powierza się z reguły
dobremu zawodnikowi, który poza dużym stażem i wysokimi kwalifikacjami
piłkarskimi prezentuje właściwą postawę
na boisku i poza nim oraz cieszy się zaufaniem trenera i zawodników. Kapitan
powinien jednoczyć zespół oraz swoją
postawą wpływać na tworzenie sportowej atmosfery w drużynie. Wymagania
stawiane przed kapitanem powodują, że
musi to być osoba akceptowana przez
grupę i nie narzucona jej. Oczywiście,
nie wyklucza się tu umiejętności trenera, który z racji swojego doświadczenia
i znajomości zawodników, trafniej oceni
przydatność danego piłkarza do pełnienia tej funkcji niż zawodnicy - koledzy,
którzy często w wyborze kierują się osobistą sympatią.
Efekty wychowawcze zależne są
również od stopnia włączenia się do tego
procesu samego zawodnika. Wychowywanie bowiem, oparte tylko na nakazach
i zakazach, nie przyniesie zadawalających wyników. Chodzi o to, aby zawodnik był nie tylko biernym odbiorcą
oddziaływań wychowawczych, ale także
aktywnym uczestnikiem tego procesu.
Dużą rolę w samowychowaniu zawodników może odegrać bezpośredni udział
zawodników we współdecydowaniu
w sprawach sekcji, w nakreślaniu zadań

sportowych. Pomocą w wytworzeniu
właściwego klimatu, jak i dla bezpośredniego prowadzenia pracy wychowawczej
może być ustalenie wewnętrznych regulaminów praw i obowiązków zawodnika oraz system wyróżnień i kar, oparty
o kodeks postępowania zawarty w „karcie praw i obowiązków piłkarza”. Wynika bowiem z niego postulat obowiązku
i powinności sumiennego wykonywania zadań szkoleniowych określonych
przez trenera, przestrzegania dyscypliny
treningowej, przepisów i regulaminów
sportowych oraz właściwego wykonywania poleceń przełożonych.
Reasumując, można stwierdzić, że
klub sportowy jako środowisko wychowawcze może odegrać znaczącą rolę
w kształtowaniu właściwych postaw
u młodzieży, która stanowi większość
jego członków. Najważniejsza jednak
rola w tym procesie przypada trenerowi, który z racji pełnionej funkcji ma
największe możliwości wychowywania
zawodników. Istnieją kluby, gdzie kładzie się nacisk na pracę wychowawczą
i takie, gdzie pozostawia ona wiele do
życzenia, ale wniosek z niniejszych rozważań może być tylko jeden – należy
stawiać wychowanie dzieci i młodzieży
na równi z ich szkoleniem. Pamiętać też
należy, że ukierunkowanie dzieci i młodzieży na sport poprzez stwarzanie im
właściwych warunków do jego uprawiania, to nie tylko szansa na wyszkoloną
w przyszłości kadrę, to również ich wychowywanie, to kształtowanie prawidłowych nawyków i postaw, to w pewnym
stopniu „stop” nudzie i wszelkim patologiom. Możliwość kształtowania pro-społecznych cech charakteru poprzez udział
w grach i zawodach sportowych sprawia,
że warto wykorzystywać sport jako alternatywę wobec innych form spędzania
czasu przez dzieci i młodzież.
Za przykład niech posłuży KKP Korona Kielce, gdzie mimo niedoskonałej
jeszcze bazy treningowej, szkolone są
dzieci i młodzież w kilkunastu grupach
szkoleniowych. Spotkania młodych piłkarzy przed sezonem rozgrywek jak
i podsumowujących rundę, w obecności
rodziców i władz klubu, stały się tutaj
coroczną tradycją. Wielkim przeżyciem
dla młodych piłkarzy jest także ich udział
w uroczystych ceremoniach przedmeczowych drużyny seniorów ekstraklasy.
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Wielkanocne
„jajeczko”
Członkowie Zarządu Świętokrzyskiego
Związku Piłki Nożnej, pracownicy biura,
przedstawiciele wydziałów dzielili się „jajeczkiem’ w trakcie przedświątecznego spotkania.
Otwierając spotkanie prezes ŚZPN, Mirosław Malinowski życzył wszystkim by najbliższe święta były „okresem wyciszenia, spokoju, wreszcie zadumy nad istotą życia”.

Wydział Gier informuje …
Wydział Gier Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej,
informuje iż zgodnie z Regulaminem Rozgrywek o Mistrzostwo IV ligi i Niższych Klas Rozgrywkowych na sezon
2013/2014 § 13 punkt 22:
„Sędziowie zobowiązani są dostarczyć Sprawozdanie z zawodów w terminie 48 godzin od zakończenia spotkania. Sprawozdania przesyłane drogą pocztową winny być wysłane listem
poleconym priorytetowym we wskazanym terminie. W sytuacji
rozgrywania kolejek ligowych w układzie sobota/niedziela –
środa – sobota/niedziela, sędzia jest zobowiązany dostarczyć
sprawozdanie niezwłocznie po zakończeniu spotkania osobiście
do organu prowadzącego rozgrywki lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu – co jednocześnie nie zwal-
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nia sędziego z obowiązku przesłania oryginału Sprawozdania
drogą pocztową lub osobiście do biura ŚZPN w Kielcach.”
W związku z powyższym przedstawiamy podział grup jakie obsługuje Wydział Gier i Dyscypliny w Sandomierzu: Klasa A gr. II, Klasa B gr. IV, Klasa „O” Junior Starszy gr. III,
Klasa „O” Junior Młodszy gr. IV, Trampkarz Starszy 1999 gr.
III, Trampkarz Młodszy 2000 gr. III, Młodzik Starszy 2001 gr.
III, Młodzik Młodszy 2002 gr. III, Orlik Starszy 2003 gr. VIVII, Orlik Młodszy 2004 gr. IV.
Sprawozdanie wysyłamy na nowy adres: PODOKRĘG SANDOMIERZ, UL. SŁOWACKIEGO 17, 27-600 SANDOMIERZ.
Pozostałe grupy rozgrywkowe obsługuje Wydział Gier
w Kielcach.

Rusza Minimundial

Upłynął termin nadsyłania zgłoszeń do tegorocznej edycji piłkarskiego
turnieju dla gimnazjalistów Minimundial 2014. W tym roku bawić się będzie
z nami aż 46 zespołów. Rozgrywki tradycyjnie organizowane są przez redakcję
„Echa Dnia” oraz Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej.
Wielkim zainteresowaniem cieszy się to następujące szkoły: Gim. Daleszyce,
wśród świętokrzyskich szkół gimnazjal- Katolickie Gim. imienia św. Stanisława
nych tegoroczna edycja naszego turnie- Kostki Kielce, Gim. numer 1 Chęciny,
ju. Do udziału w nim zgłosiło się aż 46 Gim. Nowiny, Gim. numer 2 Włoszczowa,
drużyn, z czego tylko 18 ma zagwaran- Gim. Wola Jachowa, Gim. Bukowa, Gim.
towaną grę w finałowym fazie zawodów, Mniów, Gim. Kazimierza Wielka, Gim.
w której w sumie wezmą udział 32 ekipy. Małogoszcz, Gim. Ożarów, Gim. numer 6
Aż 28 zespołów zagra jeszcze w kwiet- Kielce, Gim. numer 1 Strawczyn.
niu w regionalnych eliminacjach.
Ponadto w tym gronie znaleźli się finaliści naszych turniejów rozgrywanych
SZCZĘŚLIWA OSIEMNASTKA
od 2002 roku (od tego roku w rozgrywW gronie 18 drużyn, mających pewne kach brały udział szkoły gimnazjalne,
miejsce w fazie grupowej są zespoły, któ- wcześniej rywalizowały w nim szkoły
re w ubiegłorocznej edycji turnieju noszą- podstawowe), którym w ubiegłym roku
cego nazwę Liga Mistrzów „Echa Dnia”, nie udało się awansować do 1/8 finału
dotarły do 1/8 finału i w tym roku także turnieju. Są to szkoły: Gim. Łagów (1.
chcą wziąć udział w naszej zabawie. Są miejsce w Minieuro 2012), Gim. Bieliny

(2. miejsce w Lidze Mistrzów Echa Dnia
2011), Gim. Krasocin (1. miejsce w Minimundialu 2010), Gim. numer 9 Kielce (2.
miejsce w Minieuro 2008), Gim. numer
1 Piekoszów (1. miejsce w Minimundialu
2002, 1. miejsce w Minieuro 2008).
CIEKAWE ELIMINACJE
Pozostałe 28 drużyn, które prezentujemy poniżej w ramce o miejsce w fazie
grupowej Minimundialu 2014 będą walczyć w eliminacjach regionalnych. Eliminacje rozpoczną się 15 kwietnia.
Wszystkie zespoły zostaną poinformowane o ewentualnej zmianie daty
rozgrywania spotkań oraz o tym, gdzie
one się odbędą.
Faza finałowa turnieju, w której weźmie udział 32 drużyny prawdopodobnie
rozpocznie się w piątek 9 maja. Przypominamy, że główną nagrodą dla finalistów turnieju jest wyjazd na jeden z meczów reprezentacji Polski. Dla uczestników turnieju mamy też inne ciekawe
nagrody.

Terminarz eliminacji:
grupa 1 (awans 2 zespoły): Gim. Miąsowa, Gim. Słupia Jędrzejowska,
Gim. numer 1 Włoszczowa, Gim. Konieczno.

Grupa 4 (awans 2 zespoły): Gim. Cieszkowy, Gim. Działoszyce,
Gim. Kije, Gim. Chmielnik.

Mecze 15 kwietnia na boisku w Słupii Jędrzejowskiej:
Gim. Miąsowa - Gim. Słupia Jędrzejowska, godz. 9,
Gim. numer 1 Włoszczowa - Gim. Konieczno, godz. 10.

Mecze 14 kwietnia na boisku w Działoszycach:
Gim. Cieszkowy - Gim. Działoszyce, godz. 9,
Gim. Kije - Gim. Chmielnik, godz. 10.

Mecze 29 kwietnia na boisku przy ulicy Południowej we Włoszczowie:
Gim. Miąsowa - Gim. numer 1 Włoszczowa, godz. 8.30,
Gim. Słupia Jędrzejowska - Gim. Konieczno, godz. 9.30,
Gim. Miąsowa - Gim. Konieczno, godz. 10.30,
Gim. Słupia Jędrzejowska - Gim. numer 1 Włoszczowa, godz. 11.30.

Mecze 28 kwietnia na boisku w Chmielniku:
Gim. Działoszyce - Gim. Chmielnik, godz. 8.30,
Gim. Cieszkowy - Gim. Kije, godz. 9.30,
Gim. Cieszkowy - Gim. Chmielnik, godz. 10.30,
Gim. Kije - Gim. Działoszyce, godz. 11.30.

Grupa 2 (awans 3 zespoły): Gim. numer 1 Sandomierz, Gim.
Chobrzany, Gim. Koprzywnica, Katolickie Gim. imienia św. Jadwigi
Królowej Sandomierz, Gim. Wilczyce.

Grupa 5 (awans 1 zespół): Gim. Kostomłoty, Gim. numer 7 Kielce,
Gim. numer 12 Kielce.

Mecze 14 kwietnia na boisku w Koprzywnicy:
Gim. numer 1 Sandomierz - Gim. Chobrzany, godz. 9.30,
Gim. Koprzywnica - Gim. imienia św. Jadwigi Królowej Sandomierz,
godz. 10.30,
Gim. numer 1 Sandomierz - Gim. Wilczyce, godz. 11.30,
Gim. Chobrzany - Gim. Koprzywnica, godz. 12.30,
Katolickie Gim. imienia św. Jadwigi Królowej Sandomierz - Gim.
Wilczyce, godz. 13.30.
Mecze 30 kwietnia na boisku w Sandomierzu
(miejsce spotkań do potwierdzenia):
Gim. Chobrzany - Katolickie Gim. imienia św. Jadwigi Królowej
Sandomierz, godz. 9.30,
Gim. numer 1 Sandomierz - Gim. Koprzywnica, godz. 10.30,
Gim. Chobrzany - Gim. Wilczyce, godz. 11.30,
Gim. numer 1 Sandomierz - Katolickie Gim. imienia św. Jadwigi Królowej
Sandomierz, godz. 12.30,
Gim. Wilczyce - Gim. Koprzywnica, godz. 13.30.
Grupa 3 (awans 2 zespoły): Gim. numer 1 Skarżysko-Kamienna, Gim.
numer 4 Skarżysko-Kamienna, Gim. Łączna, Gim. Radoszyce.
Mecze 14 kwietnia na boisku w Łącznej:
Gim. numer 1 Skarżysko-Kamienna - Kamienna, Gim. Łączna, godz. 8.30,
Gim. numer 4 Skarżysko-Kamienna - Gim. Radoszyce, godz. 9.30,
Gim. numer 1 Skarżysko-Kamienna - Gim. Radoszyce, godz. 11.30,
Gim. numer 4 Skarżysko-Kamienna - Gim. Łączna, godz. 12.30.
Mecze 28 kwietnia na boisku w Skarżysku-Kamiennej
(miejsce spotkań do potwierdzenia):
Gim. numer 1 Skarżysko-Kamienna - Gim. numer 4 Skarżysko-Kamienna, godz. 9,
Gim. Łączna - Gim. Radoszyce, godz. 10.

Mecze 16 kwietnia na boisku w Kostomłotach:
Gim. Kostomłoty - Gim. numer 7 Kielce, godz. 8.30,
Gim. numer 12 Kielce - Gim. numer 7 Kielce, godz. 9.45,
Gim. numer 12 Kielce - Gim. Kostomłoty, godz. 11.
Grupa 6 (awans 1 zespół): Gim. numer 1 Starachowice,
Gim. numer 2 Starachowice, Gim. numer 3 Starachowice.
Mecze 16 kwietnia na boisku w Starachowicach
(miejsce spotkań do potwierdzenia):
Gim. numer 1 Starachowice - Gim. numer 2 Starachowice, godz. 8.30,
Gim. numer 3 Starachowice - Gim. numer 2 Starachowice, godz. 9.45,
Gim. numer 1 Starachowice - Gim. numer 3 Starachowice, godz. 11.
Grupa 7 (awans 3 zespoły): Gim. Bidziny, Gim. Sadowie,
Gim. Szewna, Gim. Brzóstowa, Gim. Ćmielów.
Mecze 15 kwietnia na boisku w Ćmielowie
(zespoły będą grały równocześnie na dwóch boiskach):
Gim. Bidziny - Gim. Sadowie, godz. 8.30,
Gim. Szewna - Gim. Brzóstowa, godz. 8.30,
Gim. Ćmielów - Gim. Bidziny, godz. 9.45,
Gim. Sadowie - Gim. Brzóstowa, godz. 9.45,
Gim. Szewna - Gim. Ćmielów, godz. 11.
Mecze 29 kwietnia na boisku w Ćmielowie
(zespoły będą grały równocześnie na dwóch boiskach):
Gim. Bidziny - Gim. Brzóstowa, godz. 8.30,
Gim. Sadowie - Gim. Szewna, godz. 8.30,
Gim. Ćmielów - Gim. Brzóstowa, godz. 9.45,
Gim. Bidziny - Gim. Szewna, godz. 9.45,
Gim. Sadowie - Gim. Ćmielów, godz. 11.
Otwarcie turnieju głównego odbędzie się prawdopodobnie 9 maja.
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