
Позивамо вас на осми по реду 
Интернационални фудбалски камп 
Црвене звезде на Јахорини!

Камп ће се одржати од 10. до 17. јула 
2016. године у комплексу хотела “Бистрица” 
а право учешћа имају сви дјечаци рођени  из-
међу 1999. и 2008. године.

ФК Црвена звезда и Unis//Tours Бања-
лука организују осми по реду Интернацио-
нални фудбалски камп “ЈАХОРИНА 2015”. 

Основна концепција кампа је врло јед-
ноставна: тренери и скаути Црвене звезде 
воде седмодневну школу фудбала, тестирају све учеснике најсавременијим методама за одређи-
вање моторичких способности фудбалера и кроз два тренинга дневно преносе фудбалско знање. 
На крају кампа прогласиће се десет најбољих полазника за које ћемо обезбиједити пробне утакми-
це на теренима ФК Црвена звезда у Београду. Основни циљеви кампа су откривање и афирмација 
истинских фудбалских талената, промоција спорта и пренос правих спортских и људских вријед-
ности на младе фудбалере.

На досадашњих седам кампова учест-
вовали су дјечаци из свих земаља бивше Ју-
гославије као и дјечаци из бројних држава са 
чак четири континента: Француске, Аустрије, 
Њемачке, Швајцарске, Канаде, Норвешке, 
Аустралије, САД, Белгије, Уједињених Арап-
ских Емирата итд. Много њих сада већ насту-
па у дресовима фудбалских клубова као што 
су Црвена звезда, Рад, ОФК Београд, Војво-
дина, Динамо, Штутгарт, Келн, Базел, Мила-
но...



Програми рада самог кампа засновани су 
на најсавременијим методама учења и стицања 
фудбалског знања и вјештина, те су прилагођени 
специфичностима узрасних категорија, као и за-
хтјевима и стандардима ФК Црвена звезда.

Цијена за полазнике кампа износи 300 евра 
и обухвата:

•	 седам пуних пансиона на Јахорини
•	 Тестирање физичких и моторичких способности најсавременијим методама
•	 Љекарски преглед
•	 Стручни рад тренера и скаута ФК Црвена звезда
•	 Све таксе и осигурање
•	 Спортску опрему
•	 Диплому и извјештај комисије ФК Црвена звезда
•	 Љекарски надзор 24 сата дневно
•	 За десет најбољих проба у ФК Црвена звезда

За све додатне информације стоји вам на располагању организатор кампа агенција Unis//
Tours Бањалука: 

e-mail:	 info@unistours.com	•	телефон:	 	+387	(0)	51	340	967	•	сајт:	www.fudbalskikamp.com,	
www.unistours.com

Звездаши видимо се на Јахорини!

www.fudbalskikamp.com
http://www.fudbalskikamp.com

