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ОБЩИ УСЛОВИЯ
1. Детето трябва да е родено в периода 01.01.2000 – 31.12.2010.
2. Родителят попълва ЗАЯВЛЕНИЕ за записване.
3. Заниманията се провеждат в комплекс „Спортна зона“ - София, ул.“Околовръстен път“ 365.
4. Заниманията се провеждат сутрин/следобед според предпочитанията на родителите.
5. Заниманията се провеждат минимум 2 пъти седмично в делнични дни по 1 астрономически
час по предварително обявен график.
6. Периодично състезателите се оценяват за проследяване на следните показатели:
 ТЕХНИЧЕСКИ КАЧЕСТВА
 Далечни удари
 Дрибъл
 Единоборства
 Завършващ удар
 Игра с глава
 Изпълнение на дузпи
 Персонално покритие
 Пасове
 Статични положения
 Техника
 Хвърляне на тъч
 Центриране
 ЛИЧНОСТНИ КАЧЕСТВА
 Борбеност
 Влиятелност
 Дисциплина
 Находчивост
 Нюх
 Отборен дух
 Позициониране
 Предчувствие
 Работоспособност
 Решителност
 Рефлекс
 Смелост

Тази и допълнителна информация, можете да намерите на адрес: www.esfa.bg
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 ФИЗИЧЕСКИ КАЧЕСТВА
 Баланс
 Бързина
 Издържливост
 Ловкост
 Сила
 Ускорение
7. Всички показатели се публикуват в информационната система на ESFA, в Интернет на адрес
www.esfa.bg, където всяко дете от Академията има свой собствен профил.
8. Всички занимания са с продължителност 1 час.
9. Таксата за обучение и тренировъчни сесии е в размер на 120 лв. за 3 месеца, платими до
15-о число на всеки от следните календарни месеци - Август (за месеци 8, 9 и 10), Ноември
(за месеци 11, 12 и 1), Февруати (за месеци 2,3 и 4) и Май (за месци 5, 6 и 7).
10. Всяко дете трябва да си закупи 2 броя тренировъчни фланелки (бяла и синя).
11. При получаване на повиквателна за официална среща, всяко дете е длъжно да се снабди с
пълна екипировка за участие в двубоите.
12. Пълната екипировка включва:
Екип
- Фланелка
- Шорти
- Чорапи
Анцуг
- Горнище
- Долнище
Сак
13. Задължения и санкции:
- Екипировката е задължителен елемент от подготовката. Деца, които са си набавили
тренирочъчни фланелки, са длъжни да се явяват на заниманията с тях. При системно явяване
(повече от 2 занимания) с непълна или без екипировка детето бива предупредено и в
последствие – няма да бъде допускано до занимания.
- Нередовни състезатели по т.9 няма да бъдат допускани до тренировъчнен процес и
официални срещи на клуба.
- Официалната екипировка е задължителна за срещи на представителните формации на клуба.
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