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ПОКАНА 
ЗА ОБУЧЕНИЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ТРЕНЬОРИ ПО  ВОЛЕЙБОЛ

 

Волейболът в България и Сърбия е постигнал големи успехи, както с младши, така и със старши селекции (световни 
шампиони Кадети, Олимпиади No. 1). И  двете школи са известни  с много топ играчи, като :Иван Милкович, Горан Вуевич, 
Никола и Ваня Гърбич, Никола Ковачевич, Бризитка Молнар, Милена Рашич, Димо Тонев, Борислав Кьосев, Димитър 
Златанов, Матей Казийски, Ивайло Стефанов, Мила Кьосева, Ева Янева, Антонина Зетова, Таня Гогова и др.
Международният тренировъчен лагер CAMP VOLLEY TREND всяка година е посещаван от световно известни състезатели и 
треньори от Гърция, Кипър, Испания, САЩ, Канада, Черна гора, Хърватия, Босна и Херцеговина и др. 
Имаме удоволствието да Ви представим  нова концепция, с която със сигурност ще обогатите своя опит, където ще се 
запознаете със системите и програмите, използвани от сръбските и българските треньори на нашите екипи. Ние създадохме 
единствена по рода си  треньорска програма за обучение, която Ви дава възможност за професионално обучение.   
Поканените ще получат шанс да се запознаят със специални волейболни програми, които в продължение на много години 
са били доказани и от тях са  се създали най-добрите професионални волейболисти. Ще имате възможността да се 
запознаете и работите с известни треньори от цял свят.

Датите, на които ще се проведе CAMP VOLLEY TREND  през 2023 година са следните: 
• Косиерич - Сърбия: 01.07. - 10.07., 10.07. - 19.07., 19.07. - 28.07., 28.07. - 02.08.2023.
В програмата са включени:
• Участие в обучителни сесии (сутрин и следобяд); 
• Участие във всички индивидуални обучения ;
• Възможност за записване на всички сесии за обучение и други образователни дейности;
• Mini треньорския семинар (интересни подробности, обсъждане, семинар); 
• Басейн ;
• Посещение на игри Световната лига (ако датите  съвпаднат); 
• Възможна организация на плажен волейбол турнир (ако има заинтересовани страни); 
• Осъществяване на контакти с треньори от цял  свят

Не пропускайте тази уникална възможност!
Учете и се  забавлявайте с нас! 
За нас ще бъде удоволствие да бъдем домакини на всички, които биха се заинтересували от тази програма.

Поздрави,
VOLLEY TREND Camp Team


