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Florbal může hrát každý

Hodnoty SK BIVOJ

Tradice + Síla + Bojovnost + Fairplay + Zábava = Budoucnost

Vize klubu – Tradice, Síla, Budoucnost

SK BIVOJ LITVÍNOV TRADIČNÍ LITVÍNOVSKÝ FLORBALOVÝ KLUB

Chceme být sportovním klubem s úplnou věkovou týmovou strukturou, se soutěžními týmy založenými na 
vlastních odchovancích, dobrými vztahy s rodiči, školami, školkami a vedením města a stejně tak s dalšími 
sportovními a společenskými organizacemi v Litvínově a jeho okolí.

Tradice

SK BIVOJ je tradiční litvínovský florbalový klub, který byl založen v roce 1999, na základech GFL - Gymnaziální 
florbalové ligy, která vznikla v roce 1995 nezávisle na florbalovém hnutím v České republice. Dnes jsme klubem,
který organizuje florbalovou zábavu pro více než 400 sportovců Litvínovska, Mostecka a okolí.

Síla

V jednotě je síla – silná a široká členská základna. Stejně jako se zlepšují naši hráči, chceme aby se zlepšovali 
trenéři a vedení klubu. Dlouhodobě budujeme sportovní klub, který stojí na pevných základech, které tvoří 
společně jeho členové, hráči, rodiče, fanoušci, trenéři, partneři a vedení klubu.

Budoucnost

Bivoj forever - veškeré kroky , které děláme, děláme s odkazem na budoucnost. V naší dlouhé historii jsme již 
dosáhli mnoha sportovních úspěchů, proto chceme dlouhodobě vytvářet kvalitní zázemí pro výchovu a rozvoj 
našich hráčů, aby měli možnost naše úspěchy zopakovat a překonávat. Zlepšujeme tréninkové podmínky i zázemí
samotné organizace.
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Navazující dokumenty:

Klubová strategie - Klubové cíle – krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé

Marketingová koncepce ( hráči/rodiče/partneři/trenéři)

Redakční plán - komunikace



Trenérská vize - Fairplay, Zábava, Bojovnost

V SRDCI NAŠE SÍLA JEST!

Výchova sportovce je dlouhodobý proces, proto při náborech oslovujeme kluky a holky od 5 do 12 let, ale šanci 
to zkusit mají u nás i všechny starší děti, teenageři i dospělí!!! Zaměřujeme se na všestranné pohybové 
dovednosti a zdravý fyzický i mentální rozvoj jednotlivců. Odborným sportovním vedením, fair-play přístupem a 
dodržováním základních pravidel slušného chování vychováváme pohybově všestranné, charakterově silné, 
samostatné a v neposlední řadě florbalově technicky zdatné sportovce, kteří jak doufáme, budou na roky 
strávené v našem klubu, vždy rádi vzpomínat!

Fairplay

Fairplay – je jednou z nejzákladnějších sportovních hodnot vůbec. Fairplay a poctivý přístup je podmínkou 
dobrého tréninku. Chceme vychovávat děti tak, aby uměly být fairplay k soupeři, ale také sami k sobě a svému 
týmu, rodině a přátelům.

Zábava

Radost ze hry a dobrá parta. Děti u nás začínají sportovat protože je to baví. Chceme dlouhodobě vytvářet 
bezpečné a zábavné prostředí pro všechny členy minimálně do kategorie starších žáků. S nástupem puberty 
nastupují u jednotlivých sportovců vlastní sportovní ambice a orientace na výkon, kdy je silná a pozitivní emoční
vazba na vybranou sportovní činnost základem dlouhodobé ochoty na sobě tvrdě pracovat.

Bojovnost

My se nikdy nevzdáme - I když né vždycky se daří, my se nikdy nevzdáme.

Srdcem všechny porazíme… .to jsou slova z naší hymny. Chceme vychovávat děti, tak aby to nikdy nevzdali, ani 
na hřišti ani v životě. Bojovnost a zdravá soutěživost jsou základem pro jakoukoliv sportovní činnost – bojovat 
proti soupeři v rámci pravidel a touha ho porazit, touha překonat překážky, překonat své včerejší limity, touha 
zvládnout nové dovednosti – to jsou hodnoty, které chceme maximálně rozvíjet a propsat do osobních 
charakterů našich hráčů.
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Navazující dokumenty:

Trenérská koncepce zpracovaná pro jednotlivé věkové kategorie

Roční tréninkové plány + výkonnostní cíle + nevýkonnostní cíle

Plán vzdělávání trenérů, hráčů a rodičů

Playbooky pro jednotlivé kategorie – herní principy

Herní systémy 3+1/5+1

Trenérské deníky, Check list tréninku, Check list zápasu – příprava na zápas


