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Dates
El Campus de tecnificació del 2023 constarà de quatre torns

amb limitació de jugadors (40 als torns infantil-cadet-junior),  i
25 jugadors  en la reedició, després de molts anys, del torn
OPEN, enfocat a jugadors que fan el salt de junior a sénior.

 
CALENDARI GLOBAL:

 
PRIMER TORN (OPEN): Per a 25 jugadors nascuts els anys:   2005, 2004 I
2003, del 3 al 7 de juliol. 

SEGON TORN (Junior): Per a 40 jugadors nascuts els anys 2006 i 2007,
del 10 al 15 de juliol.

TERCER TORN (Infantil): Per a 40 jugadors nascuts els anys 2010 i 2011
del 17 al 22 de juliol.

QUART TORN (Cadet): Per a 40 jugadors nascuts els anys 2008 i 2009 
 del 24 al 29 de juliol.

El format de treball consta de tres blocs d’ entrenament i una competició 5x5 a la nit, que
es realitzarà en dos pavellons amb sis pistes. Tindreu a la vostra disposició un equip tècnic

amb professionals de tots els àmbits que ens permet un treball molt personalitzat. 
 Tota la programació va encaminada a la teva millora com a jugador, adaptada al teu

nivell físic, tècnic, tàctic i emocional. Les eines audiovisuals tindran un paper important per
a seguir la teva evolució. 

 



-Potenciarem el treball Tècnic / Tàctic individual, per a
millorar els fonaments bàsics d'una forma diferent a com ho
has fet fins ara, en el marc d’un programa innovador i atractiu.

-Hi haurà Entrenaments per Parelles, en Grups Reduïts i en
Format d’Equip, on s’aplicarà el treball de fonaments efectuat.

-Tindrem sessions específiques de Tir on es treballarà aquest
fonament d'una forma analítica, amb una atenció
personalitzada a les teves necessitats de millora, potenciant
els teus punts forts.

-Evidentment, també hi tindran cabuda competicions
individuals de tir i d’1x1 a part d'altres de caràcter col·lectiu.

-Proposarem xerrades tècniques portades a terme per
entrenadors convidats.

Què treballarem?



 Quan no estem a pista ...
-L’Hotel on ens allotgem i esmorzem es d’ús exclusiu per a EliteJove, i
està molt proper als pavellons. Això ens permet optimitzar al màxim el
temps de bàsquet. 

-Podem accedir lliurement a tot el complex esportiu (piscines, etc.)

-Donem molta importància a una alimentació adient a l'esforç de
l'esportista. Per això tenim el nostre propi equip de professionals, el que
ens garanteix la més alta qualitat en aquest aspecte.

-També comptem, com sempre, amb un servei permanent de
fisioteràpia i un centre mèdic proper.

-Fomentem, per tant, una aspecte molt important com l’entrenament
invisible (alimentació, recuperació, descans, equilibri, ...)
 
 

 I a més et facilitem ...
-  Tota la roba esportiva a utilitzar en els entrenaments. Roba oficial
"Elite Jove".



Si vols i creus que tens el nivell per a participar-hi, a partir del mes de
març, accedeix al formulari que penjarem a les nostres xarxes socials. 

En uns dies, si s’escau, t’enviarem per mail l’accés per a completar el full
d’inscripció definitiu que et reservarà en ferm la plaça. Una vegada
finalitzada la inscripció et serà confirmada l’acceptació definitiva.

T'hi animes?

 

Més informació ...

La XXXVI Estada tindrà lloc, com sempre, a la ciutat de Solsona (Lleida).

Et donem la benvinguda a l’hotel el dia d’inici de cada torn al matí.
T'informarem de l'hora.

Ens acomiadem, desprès de l’última sessió, en el pavelló esportiu. Les
sessions d'entrenament inicial i final estan obertes als familiars i
acompanyants dels participants.

El preu final del campus Elite Jove és de 525 euros en els torns infantil,
cadet i junior, i 440 euros en el torn OPEN. 

Un cop us confirmem l'acceptació de la inscripció via mail, 
us farem saber com realitzar el pagament.



Excepcionalment:
687748775-650150160

Correu electrònic
elitejovesummer@gmail.com

Web
 www.elitejove.com

 

Vols saber més?
Doncs ens trobaràs a: 
INSTAGRAM: EliteJove
FACEBOOK: Elite Jove

TWITTER: @EliteJove25

http://www.elitejove.org/

