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Saygıdeğer Veliler, 

 

öncelikle SV Rot Weiß Hütte kulübümüzün altyapısına güvenip çocuğunuzu teslim ettiğiniz 

için sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Siz veliler ve çocuklarınızın mutlu ve huzurlu 
olabilmesi için elimizden geleni yapacağımızdan şüpheniz olmasın. 
 
Bununla birlikte sizi çocuk futbolunda nelere dikkat etmeniz gerektiği hususunda 
bilgilendirmek istiyoruz. 
 
Bilhassa bu yaş gruplarında bilerek Lig usulü yerine sadece haftalık maç programı sistemi 
uygulanmakta. Bu demek oluyor ki bu müsabakalarda puan veya puanlar verilmeyecek. 
Genellikle aynı yıl doğan çocuklardan oluşan takımları kurmaya çalışacağız. Buradaki 
amaç çocukların uzun yıllar birlikte oynamaları ve bununla birlikte takım içindeki arkadaşlık 
ruhunu en yükseğe taşımak ve takım anlayışını yükselmesini sağlamak. Bunu 
sağlayabilmemiz için her takımda yeterince aynı yaş gruplarından çocuklara ihtiyacımız 
var. Eğer ki bunu sağlayamazsak yeterli çocuk sayısına ulaşıncaya kadar karışık yaş 
grupları ile bir takım oluşturacağız. 
 
Ve şimdi çok önem arz eden noktalar: 
 
Bu küçük yaştaki oyunculara futbola özgü teknikler veya taktik davranışlar ön planda 
olmayacak. Bu çocuklara futbolu öğretmeyeceğiz anlamına gelmez. Topu belirli bir yöne 
doğru vurmak, top ayağındayken koşabilmek, elleri kullanmadan topu durdurabilmek, gol 
atmak, gol önlemek – futbolun bütün bu temel özelliklerini çocuklarımıza değişik oyun 
tarzlarıyla öğretmek ve tabiki asil olan futbol oyununu benimsetmek. Ve bir okadar önem 
taşıyan ve bizde öğrenecekleri 
 
• grup içinde yaşıtları ile iyi bir ortam kurmak, 
• takim içinde ortak bir hedef belirlemek ve bu doğrultuda ilerlemek, 
• galibiyet ve mağlubiyetler ile başa çıkabilmek, 
• rakip oyunculara saygı duymak, 
• (oyun-) kuralları anlayışla karşılamak ve bunlara uymak. 
 
Bunun devamında çocuğunuz 
 
• spor malzemeleri ve gereçleri ile ilgili kendi fikirlerini geliştirebilirler, 
• değişik oyun durumlarında genel bilgilerini genişletebilirler, 
• maharet, beceri ve reaksiyon gibi yeteneklerini geliştirebilirler ve 
• futbol ve kulüp hayati içinde eğlenmeyi, saygı ve sevgiyi öğrenebilirler. 
 
Eğer ki çocuğunuzun antrenmanlarında futbol ile alakası olmayan oyunlar gözlemlerseniz 
buna sakın şaşırmayın. 
 
Tırmanmak, denge sağlamak, sıçramak, atmak, atlamak, zıplamak vs. bunlar geliştirilmesi 
gereken temel becerilerdir ve uzun vadede ve ihtiyatlı gelişim gerektirmektedir. Elbette 



futbol oynamak antrenmanlarımızın odak noktası kalacak ve tabiki diğer takımlara karşı 
müsabakalara çıkacağız. 
Ancak bu yaş gruplarında asıl amaç mümkün olduğunca maç kazanabilmek değil. Bizim 
hedefimiz bütün çocukların çok hareket etmeleri ve oyundan zevk almalarını sağlamak. 
Çocuğunuz arada şımarıklık yapar ise ve ‘‘konunun dışında‘‘ kalır ise bunada şaşırmayın. 
Bu normaldir ve genelde sorun olmaz. Biz antrenör ve yardımcıları rahatsız edecek 
derecede olursa size uyarıda bulunuruz. 
 
Bu yastaki çocuklar zaten genellikle onlara verilen mevkileri tutmaz ve verilen görevleri 
yerine getirmezler çünkü onlara daha saha içindeki oyun anlayışı belirgin değildir. Zaten 
biz çocukları basta belirli mevkilere bağlamak istemiyoruz, çünkü çocuklar bütün 
mevkilerde oynar ise daha çok deneyim kazanırlar. Bu yüzden müsabakadan müsabakaya 
hatta bir müsabaka içinde bile mevkileri değiştirebiliriz. 
 
Ayrıca taktir edileceği gibi her çocuk bazen oyundan alınacak ki diğer çocuklarda oynama 
imkânı bulabilsin. Bunu herhangi birisinin iyi veya kötü oynamasına bağlamak doğru 
olmaz. 
 
Genelde bizim küçüklerin sahadaki oyunlarından dolayı kişisel değerlendirme yapılmamalı. 
Yanlış anlaşılma olmaması için: Bizde tabiki alacağımız her galibiyeti sevinçle karşılarız 
ama bunu her pahasına yapacak değiliz ve misal olarak oyun gücü daha zayıf olan 
çocukları oyundan çıkaracak veya hic oynatmayacak değiliz. Başka bir örnek: hep aynı 
çocuğa sen son adamsın arkada bekle veya kale önunde canı sıkılan veya tam tersi, 
rakiple tek başına savaşan kalecisin diyerek onları futboldan soğutmak istemiyoruz.  
 
Futbol yıllardır bütün taraftarları birleştiren güctür, bu yüzdendir ki bizde yabancı 
düşmanlığı veya ırkçılığın hic bir yeri yoktur. Spor göçmen çocukları ve aynı 
zamanda velileride bizim toplum ile bütünleşmesini sağlamakta.  Gerçi bu tek yönlü 
sokak degil. Bu nedenle herkes kendi üstüne düşen görevi yerine getirmeli ve 
karşısındakini kucaklamalı ve toplumsal birlikteliği korumalı. Bu sebepten size 
ricamız: Lütfen karşınızdakine ön yargı olmaksızın yaklaşın, tıpkı çocuklarımızın 
kendi aralarında yaptığı gibi.  
 
Biz antrenörler ama bilhassa çocuğunuz antrenmanlarımızda siz velileri sıkça aramızda 
görmekten mutluluk duyacağız. Ayrıca bu konuda 10-16 yaş arası takımlarımızdaki 
oyuncular ve eğitmenlerde ayni hassasiyeti beklemekte. 
 
Bu bilgiler bizim için önem arz eden konular olmasından dolayı bunları sizinle 
paylaşabilmek için yazılı yöntemi seçtik. 
 
Ayrıca şikâyet ve önerileriniz için Kulüp veya takım yetkilileri ile temasa geçerseniz 
memnun oluruz. 
 
 
 
Saygı ve sevgi ile selamlarımızı sunarız 
 
SV Rot Weiß Hütte altyapı antrenörleri ve yardımcıları 


