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ТРЕНАЖНО СЕЛЕКТИВНИ КАМП

Тренажно селективни камп Фудбалског Савеза Региона Западне
Србије у организацији Инструкторске службе савеза одржаће се на
Златибору од 11.04 до 17.04.2020.год ,за играче рођене 2007. и
2008.године.
Играчи ће бити смештени у хотелу Спортко-туристичког центра
“Златибор”, а тренизи ће се одржавати на теренима центра и у
спорској хали у склопу хотела.
Реализација кампа спроводи ће се по најновијем Плану и Програму
Инструкторске службе ФС Србије и ФСР Западне Србије.
Тренинге и едукацију спроводи ће инструктори ФСРЗС и ФСС,
a gости кампа биће Далибор Зорко кординатор свих селекција
ФСС као и бивши фудбалери и тренери наших великих клубова.
Најперспективнији играчи са овог кампа, осим своје промоције на
тренинзима и утакмицама, биће предложени Инструкторској служби
ФС Србије за престојеће, пролећну и летњу школу ФСС која се
одржава у Спорском центру ФСС у Старој Пазови.
Селектирани играчи из обе генерације биће позивани и за утакмице
репрезентација ФСР Западне Србије које се играју у оквиру првенства
Региона ФС Србије.
Пријава се може преузети са сајта ФСРЗС (www.fsrzs@verat .net)
или лично у просторијама, у Крагујевцу ул.Кнеза Милоша 31.
Цена кампа износи 21.000,оо динара и плаћа се у две рате.
- Прва рата плаћа се уз пријаву за камп, до 15.03.2020.год у износу
од 11.000,оо динара

- Другу рату уплатити до 05.04.2020.год у износу од 10.000,оо динара.
(За играче који изврше уплате а не појаве се на кампу, немају права на повраћај
уплаћеног новца.)

-Сваки играч које се пријави за Камп, добиће званичнан позив за исти ,
послат са званичног сајта ФСРЗС на адресу клуба или школе из које
долази.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
-Уплате се врше искључиво на жиро рачун ФСРЗС број: 150-1165-38
(са позивом на број 48049)
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

-Родитељи су обавезни да приликом достављања пријаве доставе и
доказ о уплати,( копију уплатнице, како за прву рату, тако и за другу
рату).
У цену кампа урачунат је седам дана/шест ноћења, смештај на бази
пуног пансиона, коришћење терена,спортске хале за тренинг и опреме.
(тренерка, мајица, шорц).
ФСР Западне Србије обезбедиће потребне реквизите, лопте, маркере
штапове и др.
.
Обавеза играча је да са собом понесу:
- тренерку за тренинг,
- као и шорцеве у истој боји,
-патике за вештачку траву

-шушкавац,
-копачке,
-папуче,

- мајицеце- белу и плаву,
-костобране,
-беле чарапе и штуцне).

Обавезно спортску легитимацију са овереним и важећим лекарским
прегледом, здравствену књижицу оверену и прибор за личну хигијену.
-Превоз играча (учесника кампа) пада на терет играча-клуба.

Контакт особе:
Инструктор, Рамило Иванчевић:

- моб.062/466-398

Кординатор,
Синиша Брадоњић-kанц: 034/33-23-74-

-Факс:034/32-35-32
- моб:065/90-100-71

Е/мејл:
/*/*/*

wwwfsrzs@verat.net -

ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА
РЕГИОНА ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ

К р а г у ј е в а ц

ПРИЈАВА ЗА СЕЛЕКТИВНИ КАМП
Презиме /име оца/ и име:

Датум и место рођења:
Адреса становања
(улица и број, поштански
број и местa):

Јединствени матични број
/ЈМБГ/
(E-mail)
ОБАВЕЗНО:

_________________ @ _________________

Број Вашег текућег рачуна
ОБАВЕЗНО:

а) тренерка б) мајица в) шорц
Величина спорке опреме
_______: _________:_______:

Број мобилног тел,
Број фиксног тел,
Број мобилног телефона:

оца-мајке
У ___________________

Дана:___.___.2020 .год.

Потпис родитеља ,

_________________________.

