ЦЕНА : Комплетан аранжман 250,00 ЕУР-а противредност у
динарима на дан уплате по средњем курсу НБС.
У цену је урачунат смештај на бази пуног пансиона – 7 дана,
израда програма, стручни рад, тестирање, рад аниматора,
закуп терена и пратећих садржаја (базен и терени за
игру..)излети ...
Дечаци добијају на поклон : мајицу и шорц, диплому,
извештај о тестирању и заједничку фотографију.

МИНИ – МАКСИ ФУДБАЛСКИ КАМП

„СРБИЈА 2020“

Плаћање у више месечних рата :

Г У Ч А
27.06. – 04.07.2020.

1. рата : до 28.02.2020. године
25,00 ЕУР-а
2. рата : до 30.03.2020. године
25,00 ЕУР-а
3. рата : до 30.04.2020. године
25,00 ЕУР-а
4. рата : до 30.05.2020. године
25,00 ЕУР-а
5. рата : даном дпласка на камп
50,00 ЕУР-а
6. рата : до 15.08.2020. године
25,00 ЕУР-а
7. рата : до 15.09.2020. године
25,00 ЕУР-а
8. рата : до 15.10.2020. године
25,00 ЕУР-а
9. рата : до 15.11.2020.године
25,00 ЕУР-а
Уплате се врше на рачун Удружења Дечјих Фудбалских
Турнира Србије Чачак 205-120049-05, Комерцијална банка
или готовински.
У случају одустајања од стране учесника, уплаћени износи
се не враћају.
ПРИЈАВЕ : Пријаве је неопходно доставити у што краћем
року, путем дежурних телефона и интернета.
Тел : 064/818-0-163
065/246-8-480
066/232-506

П О З И В
__________________________
__________________________
__________________________
-

НАЈСТАРИЈИ ТРАДИЦИОНАЛНИ ДЕЧИЈИ ФУДБАЛСКИ КАМП –
- ОТВОРЕН ЗА СВУ ДЕЦУ –
-

ОСТВАРИ СВОЈЕ СНОВЕ
ОРГАНИЗАТОР : Дечија Фудбалска Асоцијација
ТЕХНИЧКИ ОРГАНИЗАТОР : Удружење Дечјих Фудбалских
Турнира Србије

МЕСТО ОДРЖАВАЊА : Гуча

СМЕНЕ : Организују се на бази најмање 30 полазника. Број места
је ограничен.

ПРОГРАМ : Програм је заснован на најсавременијим
методама учења и стицања фудбалских вештина,
прилагођен специфичностима појединих узрастних
категорија, као и захтевима модерне фудбалске технике и
моделу савремене игре. План и програм, разрађује садржаје
током седмодневног рада.

Камп се организује, на бази 8 дана и 7 ноћења са пуним пансионом.

ТЕМА ОВОГОДИШЊЕГ КАМПА : Игра „1 : 1“ и ,,2 : 2“у
нападу и одбрани

ЛЕКАРСКА СЛУЖБА : Активна током 24 часа.

ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ : Одабир најталентованијих играча
млађих категорија и њихово упознавање са комплексним
садржајима спортске активности у фудбалу, са посебним
аспектом на стицању и усавршавању специфичне
фудбалске вештине. Циљ је и шире спортско и теоретско
образовање, дружење, забава, такмичење.
Тестирање свих за фудбал значајних способности
омогућава компетну „слику“ потенцијала сваког полазника
кампа. Тестирање, као и даљи рад, спроводи на лицу места
др. Зоран Пајић, професор Факултета за физичку културу у
Београду.
Стручна запажања и резултати функционално моторичких
особина биће уредно достављени селекторскоинструкторској служби ФС Региона и ФС Србије, како би
најбољи појединци добили статус „праћених играча“.

1. смена : 27.06. – 04.07.2020.

ТРАДИЦИЈА: Бројни полазници мини-макси кампа сада су
интернационалци и играчи савезног ранга такмичења

РУКОВОДСТВО КАМПА :
ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР : Маријан Менићанин – директор ММФЛ
Србије
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР : Љубодраг Станић – директор ММФЛ
Западне Србије
СЕКРЕТАР : Срећко Ђоковић – оператер ММФЛ Западне Србије
СТРУЧНИ САВЕТНИК : др. Зоран Пајић – професор ФФК Београд
САВЕТ КАМПА : Владан Шкорић – председник ДФА
Михаило Коларевић – фудбалски тренер
Бајро Жупић - фудбалски тренер
Поред њих, у свакој смени у стручном штабу биће и по 1
руководилац програма (школован искусни тренер) као и 3-4
тренера, специјалиста за рад са млађим категоријама.
ТЕРЕНИ : Рад се одвија на травнатим фудбалским теренима
Градског стадиона у Гучи.

