ОЛИМПИЯ ФУТБОЛ КЛУБ
СБЪДВАМЕ МЕЧТИ

ЗА НАС
История и ценности

•

Да направим обучението интересно - и в
тренировките, и в състезанията;

•

Да възпитаваме силни характери и спортсмени;

Място за провеждане на тренировки с.к. “Бонсист”, гр. София;

•

Да спомогнем за популяризиране на футболната игра
сред подрастващите;

Екип - петнадесет висококвалифицирани
специалисти с дългогодишен опит с работа с деца.

•

По-важното от победата е пътят към нея - да учим
децата да полагат усилия и да развиват собствените
си умения.

Олимпия Футбол Клуб е създаден през 2009г. ;

ОЛИМПИЯ ФУТБОЛ КЛУБ I www.olimpiafc.com

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ
ПРОФЕСИОНАЛНО
ФУТБОЛНО ОБУЧЕНИЕ

ОРГАНИЗИРАНЕ
НА ФУТБОЛНИ ТУРНИРИ

В Школата на Олимпия Футбол Клуб се
обучават 250 деца, разделени по възрастови групи
(набори) - от набор 2007 до набор 2015г. За всяка
възраст са осигурени двама спортни специалисти,
които работят с децата по установен график.
Освен в редовния тренировъчен процес,
децата участват и в редица футболни турнири,
включително и под егидата на Български Футболен
Съюз, чиито член е нашият клуб.

Децата са щастливи, когато имат възможност да
покажат уменията си и страстта си към играта. Клубът ни
организира ежегодно редица футболни турнири, които
имат своята богата история:
•
Elgydium Cup - за деца, обучаващи се по методиката
на Олимпия Футбол Клуб в столични детски градини;
•
Купа “Олимпия” - за деца, обучаващи се по методиката
на Олимпия Футбол Клуб в столични училища;
•
“Ние сме БЪДЕЩЕТО” - международен футболен
турнир за професионални футболни школи;
•
“Sport Depot Champions League” - футболен турнир
за професионални футболни школи от гр. София.

ОБУЧЕНИЕ В
УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

ЛЕТНИ
СПОРТНИ АКТИВНОСТИ

Олимпия Футбол Клуб е партньор на столични
училища и детски градини, чиито възпитаници
се обучават по нашата методика. Екипът ни е има
дългогодишен опит при работа с деца, разполагаме
с професионални спортни пособия и работим по
единна футболна методология.

Олимпия Футбол Клуб организира Спортен
Летен Камп за деца за месеците, когато не са на
училище/детска градина.
Футбол, тенис, плуване, гимнастика - спортът
активира състезателния дух, волята и амбицията
във всяко дете да се старае и да развива себе си. В
ежедневената ни програма сме се погрижили и за
вкусен обяд и следобедна закуска.
Спортен Летен Камп осигурява пълноценна
ваканция за всяко дете.
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НАШИЯТ
ЕКИП
Иван Стоилов
Управител

Иво Маринков

Димитър Димитров

Спортен директор
Треньор набор 2010&2011

Виктор Младенов

Треньор набор 2008&2009

Треньор набор 2012

Кристиян Петров

Мартин Дечев

Николай Петков

Отговорник дейност
детски градини и училища

Димитър Чалин

Треньор набор 2013

Високи личностни качества;
Висока професионална квалификация;
Непрекъснато усъвършенстване на
уменията;
Дългогодишен опит в работа с деца.

Треньор набор 2014

Треньор набор 2015

Юлиан Атанасов

Спортен директор Ф5
Треньор набор 2016
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ЗАЩО ФУТБОЛ?
Освен на спортно технически умения, футболът развива у
децата личностни качества, които са ценни за целия им житейски
опит:
РАБОТА В ЕКИП
Футболът е отборна игра и успехът е възможен само с усилията
на всички.
РЕШИТЕЛНОСТ
Футболът е игра с бързо сменящи се ситуации и всяка от тях е
резултат от решенията на играчите. Колкото по-решителен е играчът,
толкова по-голяма преднина има отборът му.
АНТИЦИПАЦИЯ
Правилните решения по време на играта се обуславят от
възможността на играчите да предвиждат ситуациите и способността
им да мислят няколко хода напред.
УВЕРЕНОСТ
Всяко правилно решение по време на играта, води отборът
до успех. Това води до увереност в играчите в собствените сили и
повишаване на инициативността им.
УВАЖЕНИЕ
Футболът в спортменска игра.
Противникът е отбор, създаден от деца, които са също толкова
важни като хора, колкото и ние самите.
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ПОЛАГАНЕ НА УСИЛИЯ И ТЪРПЕНИЕ
Развитието на футболните умения е дългогодишен и целенасочен
процес, който изисква усилия, спазване на дисциплина и фокусиране
върху целите.

ДЕСЕТГОДИШНА ИСТОРИЯ
Олимпия Футбол Клуб е основан през 2009г. и вече повече от
десет години следва неотменно доказани през годините мисия и
цели.
ПРОФЕСИОНАЛЕН ЕКИП
Всеки член на екипа ни с високи личностни и професионални
качества. Освен необходимите задължителни квалификации, колегите
ни продължават своето професионално развитие с допълнителни
специализации не само в България, но и в чужбина.
ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОРТНИ ПОСОБИЯ
Спортните пособия са част от учебния процес и помагат за
целенасоченото и правилно усвояване на уменията.
ЕДИННА МЕТОДОЛГИЯ
Олимпия Футбол Клуб следва единна методология за
целенасочена спортна подготовка. Обучителният процес се обновява
ежегодно чрез специализации и добри практики, заимствани от найдобрите чуждестранни школи.
ОНЛАЙН ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
Провеждане на онлайн обучение през платформата zoom.us,
онлайн презентация относно оптимателен хранителен режим за
децата спортисти, обучителни видеоматериали за домашна работа.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ
ОЛИМПИЯ ФУТБОЛ КЛУБ?
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ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ В ШКОЛАТА НА КЛУБА
Най-изявените деца имат възможност да продължат
професионалното си развитие в Олимпия Футбол Клуб, където
ще намерят изява във футболни турнири, организирани, както от
Школата, така и от БФС.
СПОРТЕН ЛЕТЕН КАМП
През летните месеци, когато децата не са на училище/детска
градина, Олимпия Футбол Клуб организира Спортене Летен Камп
за деца. Футбол, тенис, плуване, гимнастика - спортът създава
здравословни навици на живот.

НАШИТЕ ТЪРГОВСКИ ПАРТНЬОРИ

ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ

НАГРАДИ

ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРНИРИ

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ - ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ

СТОЛИЧНА
ОБЩИНА

БФС

ОБЩИНА
ВЕЛИНГРАД

БАМФ

ЧАСТ ОТ НАШАТА РАБОТА

Иван Стоилов
Управител

0889 62 43 10

office@olimpiafc.com

Димитър Димитров
Спортен директор
0898 52 82 02

office@olimpiafc.com

Николай Петков

Отговорник дейност
детски градини и училища

0882 64 94 14

КОНТАКТ С НАС

office@olimpiafc.com
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www.olimpiafc.com

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!

