
КРАТКО ИНФО
Кога са тренировките?
Тренировките се провеждат 2 
пъти в седмицата по два часа.
Вторник: 19:30 - 21:30 - деца, 
начинаещи, свободна тренировка
Сряда: 20:00 - 22:00ч. - с треньор

Какво е СК “Джагоарс”?
Това е спортен клуб, в който могат
да се запишат всички, които обичат 
да играят джаги - както тези, които 
искат да взимат участие на турнири,
така и тези, които искат да играят за
уудoволствие или просто да разпуснат
с приятели. Клубът е член на БФФМ.

Как да стана член?
Членството в клуба е на принципа 
на членски внос - 7лв. месечно. 
Тренировките за членове са безплатни!
Необходимо е попълване на молба.
Членският внос се плаща за 2 месеца 
ппредварително на касиерите на клуба.

Клубна карта
Всеки член получава БЕЗПЛАТНО
Клубна карта, с която може да ползва 
отстъпка -5% от бара и 10% от
играта на джаги (както и от другите 
игри) в спортния бар.

Къде мога да играя?
СК “Дагоарс” имат игрална база в 
Спортен Бар “Академията”, който се 
намира в София- сградата на Кино Арена 
Запад - бул. “Тодор Александров 64 - в 
ляво от главния вход на ниво -2

Правила на играта
В клуба се играе по официалните 
правила на Българската федерация - 
официален член на Международната
федерация - ITSF. Има и кратка версия
за тях за начинаещите.

Къде мога да намеря инфо
в Интернет?
Официален уебсайт:
www.jagoars.com
Facebook страница:
 www.facebook.com/clubjagoars

Турнири
В клуба се провеждат клубни турнири, 
които важат за Вътрешната Ранглиста:
- всяка последна сряда - ДВОЙКИ
- всяка последна събота - ЕДИНИЦИ.
Клубът е домакин на международни
ттурнири, както и на междуклубни, 
национални и др. турнири.

Как да играя без да съм член?
Можеш да посещаваш тренировките 
като предварително уведомиш админите
на клуба. По време на тренировките 
играта се заплаща:
- 2лв. за членове на др. джага клубове
-- 3лв. за нечленове на джага клубове 

Как мога да се отпиша?
Просто като информираш админите
на клуба предварително. 

За връзка
Екатерина Атанасова - 0879 262 949
foosballina@gmail.com,
info@jagoars.com / www.jagoars.com

Има ли треньор?
Да, основен треньор - Екатерина
Атанасова. Зам-треньор: 
Мито Митов и Владимир Атанасов
Зам.-ръководител тренировка:
Николай Атанасов


