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Player Information / Податоци за играчот Фотографија на играчот  

  

 
 

 

First name / Име   

 Surname / Презиме  

Date of birth / Дата на раѓање   

 City / Град   Country / Држава    

Size / Број на дрес  S   M   L   XL   

Е-mail address / Е-Mail адреса   

Тelephone / Телефон   

Home soccer club / Домашен клуб  

EU passport / ЕУ пасош Yes / No      Да / Не 

If yes, what country? / Aко има од која земја ?   
  

Position / Позиција    Weight / Тежина    

Preferred foot / Нога со која игра    Height / Висина    

 

                                              4:4:2                                            4:3:3 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Mark a circle at your preferred position(s) in the different game systems  / Oбележи го кругот на твојата омилена позиција во два различни системи на игра 
 

 Јас __________________________________ согласен сум мојот малолетен син/внук да учествува/м на 

Тренинг Кампот/Техничката селекција на ИСМ и ФК ЕМПОЛИ во организација ЗССД СПОРТ ТАЛЕНТ од 

Битола кој ќе се одржи од 11 до 14 Јуни во Битола под услови и правила предвидени од Скаут тренерот и 

организаторот на Тренинг Кампот. 
 

o Учесникот на тренинг кампот да биде психофизички способен за предвидените активности.  
o Учесникот на тренинг кампот да приложи спортска легитимација или медицинска белешка.  
o Да се придржува на инструкциите од тренерите и Скаутот од ИСМ/ФК ЕМПОЛИ.  
o Да ги почитува одлуките за селектирање на Скаутот кој ќе го води и следи тренинг кампот.  
o Да го почитува времето за почеток и крај на тренингот.  

 

- Учесниците на кампот сместени во организирано сместување ќе треба да го почитуваат куќниот ред и за секоја 

намерно причинета материјална штета во објектот, истите ќе ги сносат трошоците за направената штета.  

 
     СОГЛАСЕН                                                                                                                  ЗССД СПОРТ ТАЛЕНТ БИТОЛА 

            Родител/Старател 

    _________________                                                        М.П.                                          ________________________ 


