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Të Dashur Prindër, 
 
së pari, ne do të doja të ju falënderoj shumë sinqerisht për ne, të Departamentit të rinisë të 
SV Rot Weiß Hütte, fëmija juaj do të besojë. Ne do të përpiqemi të bëjmë gjithçka është e 
mundur në mënyrë që fëmijët dhe prindërit të ndihen si në shtëpi me ne. 
 
Njëkohësisht, ne duam t'ju shpjegoj me pak fjalë, ajo që ka rëndësi për ne, në fëmijët e 
futbollit (bambini - F - juniors). Mjaft me qëllim, nuk është në këto vintages nuk e duhur të 
kampionatit, por vetëm një detyrë e rrumbullakët. Kjo do të thotë se nuk janë në këto 
Lojëra, asnjë pikë. 
 
Në thelb, ne dëshirojmë që të luajë në të vjela ekipet. Kjo ka avantazhin, që fëmijët gjatë 
viteve mund të luajnë së bashku në një ekip. Kjo rrit kohezionin social në ekip dhe 
promovon footballing mirëkuptimit për njëri-tjetrin. Për këtë qëllim, është e nevojshme që 
përkatëse vintages të mjaftueshme për fëmijët e ekipit janë në dispozicion. A duhet që kjo 
të mos jetë rasti, edhe e përzier, viti i lindjes, së bashku, një ekip. 
 
Por së pari, një nga pikat më të rëndësishme të parë: 
 
Fusha e futbollit të Mësojnë teknikat specifike, apo edhe goditje është mënyra e sjelljes në 
këtë moshë nuk është një prioritet. 
 
Kjo nuk do të thotë, megjithatë, që fëmijët të mos mësojnë të luajnë futboll me ne. Topi në 
një drejtim të paracaktuar të xhiruar me Topin në këmbët e tij në drejtimin e Topit pa 
ndihmën e duarve të ndaluar, të shënuar qëllimet dhe synimet për të parandaluar - kjo 
është një nga elementet themelore të futbollit fëmijët në forma të ndryshme të lojës, 
sidomos në aktuale të lojës së futbollit. Por kjo është po aq e rëndësishme që ju të mund 
të mësoni me ne 
 
 * në grupin e moshatarëve për të lundruar për të ndjekur 
 * puna në ekip dhe një qëllimi të përbashkët 
 * me Fitoret dhe humbjet marrëveshje u 
 * të respektojë një lojë me kundërshtarin, 
 * (Lojë) rregullat për të pranuar dhe të respektuar. 
 
Për më tepër, fëmija juaj mund të 
 
 * idetë e tyre në kanë të bëjnë me pajisjet sportive të zhvilluar, 
 * Të përgjithshëm të lëvizjes përvojat në situata të ndryshme të lojës, të       
   mbledhë, 
 * koordinues aftësi të tilla si agility, zhdërvjelltësi dhe përgjegjshmërinë për të     
   përmirësuar, dhe 
 * Argëtim dhe gëzim të futbollit dhe klubi jetën për të zhvilluar.                       
                   
 
 



Mos të jetë i befasuar kështu që ju lutemi, nëse ju vëreni në futboll të trajnimit për fëmijën 
tuaj, edhe lëvizje lojëra, të cilat në shikim të parë nuk ka të bëjë asgjë me futbollin. 
 
Ngjitje, Bilancet, duke shpresuar, duke Hedhur, duke Kërcyer, etj. janë aftësitë bazë që 
duhet të përmirësohen, dhe për të ardhur në një afat-gjatë, të kujdesshëm zhvillimin e 
"futbollit të aftësive". Sigurisht, futbollit dhe futbolli është në fokus të këtij trajnimi lojra dhe, 
natyrisht, edhe ne do të luftojmë ndeshjet kundër ekipet e tjera. Për ne, megjithatë, ajo 
është në këtë moshë - klasa nuk është për të fituar sa më shumë lojëra, si të jetë e 
mundur. Ne do të në vend që të gjithë fëmijët të lëvizin shumë dhe kanë fun në lojë. Mos u 
habisni nëse fëmija juaj është rreth e rrotull, albert, apo jo me të vërtetë "në gjë". Kjo është 
normale dhe zakonisht në rregull. Nëse kjo pengon ne, Trajnere / mbikëqyrësi, atëherë na 
tregoni atyre gjithashtu. 
 
Fëmijët në këtë moshë nuk përgjithësisht për të drejtuar e tyre të caktuar në pozicione apo 
detyra në lojë, për shkak të lojës tuaj është ende shumë. Ne nuk duam për të mbledhur 
fëmijët nuk janë edhe disa pozicione janë fikse, sepse fëmijët të mësojnë më shumë kur ju 
të përjetojnë të gjitha vendet - Lojë - zan. Prandaj, është e mundur për lojë, ne e lojës ose 
brenda një lojë e sende për të shkëmbyer. 
 
Ajo është gjithashtu e kuptueshme se çdo fëmijë do të në fund të marrë zëvendësuar një 
herë, në mënyrë që të tjerët mund të luajnë. Një zëvendësim nuk mund të bëhet në interes 
të fëmijëve varet në atë nëse dikush ka të mira ose më pak të luajtur mirë. 
 
Në parim, duhet të vihen në lojë tonë të Ri ende nuk personale komente. Kështu që nuk ka 
përshtypja e gabuar: edhe Ne gëzohemi në fitoret e, megjithatë, ne nuk duam për të fituar 
me çdo çmim, që, për shembull, të jetë më i Dobët zëvendësohet ose nuk përdoren më, 
ose fëmijët duke krijuar objekte të tilla si "njeriu i fundit" apo "të papunë / mbingarkuar, 
portieri i" nuk ka kënaqësi në fushën e futbollit. 
 
Futbolli kombinon vite e për të gjithë Tifozët në mbarë botën, kështu që xenophobic 
aktivitete apo racizmi nuk ka asgjë për të parë për. Sport ofron fëmijëve me një emigrant 
sfond, por edhe prindërit e tyre, Integrimit në Komunitetin tonë. Megjithatë, kjo nuk është 
një mënyrë e rrugë. Prandaj, është gjithashtu e rëndësishme për ne që të gjitha faqet e 
njëri-tjetrit dhe një komunitet me njëri-tjetrin për të ruajtur. Prandaj, tonë të apelojë për ju: 
ju Shkoni hapur dhe pa rezerva për njëri-tjetrin, ashtu si dhe fëmijët të bëjnë për njëri-
tjetrin. 
 
Ne, por sidomos fëmijën tuaj, gjithashtu do të jetë i kënaqur nëse ne mund të mirëpritur të 
prindër për Trajnimin e fëmijëve tanë është ekipet. Kjo është gjithashtu e vërtetë për 
fëmijët më të vjetër të grupeve të moshës 10 – 16 vjeç. 
 
Ky informacion është kaq e rëndësishme për ne që kemi zgjedhur të shkruarit për ju për të 
ju informuar. 
 
Përveç kësaj, personi përgjegjës për ekipin, për çdo sugjerim dhe çdo të tjera të hapura 
fjala mirënjohës. 
 
 
Me sportiv i Përket, 
 
Trajnerin Tuaj 
e Departamentit të rinisë të SV Rot Weiß Hütte 


