CAMPUS TECNIFICACIÓ 2019

Ja està aquí el nou campus de tecnificació del CB PLA. Sens dubte ha estat un gran
repte aconseguir portar aquest cartell d’entrenadors a l’illa.
Com serà el campus?
Hem volgut portar entrenadors d’elit per tal de fer un campus de molt nivell i
aconseguir fer un treball de tecnificació molt bo. Per això no només tindrem un
entrenador d’elit cada dia que serà l’encarregat de dissenyar el treball durant les 5
hores a pista, sinó que hem aconseguit portar grans entrenadors del bàsquet català
per tal de que siguin el seus ajudants i responsables de grups. A més, per assegurar
que els objectius a treballar estiguin a l’alçada del cartell, tindrem de director de
Campus a Joan Cortés (el que fora Sots Director de l’Àrea de Formació del Comitè
Tècnic de la Federació Catalana de Bàsquet). A més a més comptarem amb l’ajuda
d’entrenadors/es del nostre club, que seran ajudants dels responsables de grups.
Quin es el preu i les opcions?
El Campus té l’opció de tota la setmana (de dilluns a divendres) al preu de 200 euros
o de 50 euros per dia si es vol agafar dies separats. Tots els jugadors/es del CB PLA
tindran un 10 % de descompte, i de la mateixa manera i a nivell general el segon
germà també contarà amb un descompte del 10%. Proporcionarem l’opció d’acollida i
de recollida amb un preu de 6 euros (tots els dies).
Què cal fer per formalitzar la inscripció?
Tota la documentació la podreu recollir a les oficines del club dilluns, dimarts i dijous
de 18:30 a 20:30h o bé descarregar-la a la nostre pàgina web, www.basquetpla.com
Molt important fer fotocòpia de l’ ingrés per adjuntar amb els fulls d’inscripció.

Quins són els entrenadors?
Tenim confirmats quatre entrenadors, el cinquè es confirmarà en els pròxims dies



Dilluns 24 de juny
o



Per confirmar

Dimarts 25 de juny
o XAVI PASCUAL – Ex entrenador FC Barcelona i Panathinaikos (Grècia)



Dimecres 26 de juny
o SITO ALONSO – Entrenador UCAM Murcia de Lliga ACB. Ex
entrenador de Joventut de Badalona, Guipúscoa, Baskonia i FC
Barcelona



Dijous 27 de juny
o



BERNAT CANUT – Entrenador Cadí La Seu de Lliga Femenina

Divendres 28 de juny
o JOTA CUSPINERA – Entrenador Fuenlabrada Lliga ACB. Ex entrenador
de Zaragoza i Reial Madrid.

Per últim, recordar que són places limitades i que anirem avisant a través de les
nostres xarxes socials quan quedin poques places o quan ja no en quedin.

VOLS MILLORAR? APRÈN AMB ELS MILLORS!!!

