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ПОКАНА ЗА ВОЛЕЙБОЛИСТИ

 

България и Сърбия са страните с много големи успехи във всички възрасти на волейбола. От Българската и Сръбската 
волейболна школа са излезнали топ играчи като Борислав Кьосев, Димитър Златанов, Димо Тонев, Цветан Соколов, Матей 
Казийски, Николай Иванов, Елица Василева, Антонина Зетова, Таня Гогова, Цветана Божурина,  Ivan Miljković, Goran Vujević, 
братя Grbić, Nikolа Kovačević, Brižitkа Molnar, Milenа Rašić, Majа Ognjenović и много други....
Кампа е основан и започнат от волейболен клуб "Волей Тренд". Идеята е всички деца и треньори по света да могат да 
преминат през българското и сръбскато волейболно училище.
На лагера на "Волей Тренд" се стремим към максимални условия за развитие на спорта и неговите участници. Нашите задачи са 
популялизиране на волейбола в България и Сърбия, откриване на млади таланти, както и тяхното развитие и усъвършенстване.
В последния лагер взеха участие волейболисти и треньори от Гърция, Кипър, Испания, Америка, Канада, Черна гора, 
Хърватска, Босна и Херцеговина, България, Китай, Русия, Турция, Израел, Литва, Германия, Малта...

Програма за волейболисти и волейболистки:
• 9 пълни пансиона, 10 дни в хотел “Виктория” Панагюрище и хотел “Олимпик” - Косиерич - Сърбия
• Настаняване в двойни и тройни стаи със самостоятелен санитарен възел, телевизор, интернет.
• Camp ще се проведе в смени: 
Косиерич - Сърбия: 01.07. - 10.07., 10.07. - 19.07., 19.07. - 28.07., 28.07. - 02.08.2023.
• Обучение в спортната зала - 2 пъти на ден (сутрин и вечер). Брой на играчите в групата 12-15.
• Топка Тип: Mikasa MVA 200. Под в залата: дървени подове от най висок клас.
• 3 хранения + закуски (повишена храна)
• Подарък шорти и тениска + подарък-изненада.
• Обявяване на най-добрите играчи от всяка смяна.
• Надзор от  лекари и физиотерапевти 24 часа за срока на лагера
• Лагерът ще се управлява от най-добрите експерти и треньори от Българската и Сръбската  Супер Лига.
• Условия за записване: Възраст 8-19 години, волейболен опит.
• Тестване на моторни  и основните морфологични измервания.
• Експертна лекция за основните принципи на волейболните елементи.
• Връчване на дипломи.
Цената за лагера: 330 евро
Индивидуална програма за обучение - волейбол / волейболисти над 
12 години (за повече информация относно програмата на www.camp.volleytrend.com)
Цената на индивидуална подготовка(Камп+): 390 EUR
*** За камп плюс, камп за физическа подготовка повече информация на   www.camp.volleytrend.com
Цени:
330 EUR - за деца от територията на Република България!
380 EUR - за Български граждани, живеещи и работещи в чужбина / разполагащи със паспорт /. От вас се изисква да 
представите копие от паспорта си по електронна поща или да го покажете при пристигане в лагера.
420 EUR - Деца с произход, които нямат Български  паспорти.
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