!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!XXVII!Edició!*2013!
!
!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Dossier!Resum!!
!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!
Qui!som?!
!

A.B. Elitejove és una associació independent que té per finalitat el foment i la
pràctica del bàsquet en la seva vessant formativa, essent les “Estades” el
màxim exponent de la seva activitat. Al llarg dels més de 25 anys, hem assolit
una gran acceptació dins l’àmbit del bàsquet formatiu i se’ns considera un dels
millors “campus” de tecnificació d’Europa.
Ens dirigim a jugadors amb un bon nivell tècnic que vulguin perfeccionar els
seus coneixements a través d'un programa confeccionat per especialistes.
Seguim tenint la norma de limitar les places a un màxim de 70 jugadors per
torn, dels 12 als 18 anys en grups totalment diferenciats, seleccionant
exclusivament en funció de la seva qualitat i predisposició.
Oferir la inscripció a un estricte preu de cost és un altre punt que ens diferencia
clarament de la resta d'oferta d'activitats similars, tant de les marques
comercials com dels federatius o de clubs.
Alhora, tenim especial cura de proporcionar als jugadors uns serveis adaptats a
l’important desgast físic al que estan sotmesos, tenint en compte l’alimentació i
la prevenció i el tractament de lesions.
És amb aquesta atenció, que ens caracteritza, que aconseguim reunir un grup
de jugadors de característiques molt homogènies i que provenen de les millors
escoles i equips del país i de l’estranger. (Fins ara més de 150 participants a
Elitejove han arribat a competir en les lligues professionals NBA, ACB i LEB).
Un altre aspecte a destacar es que tots els tècnics que col·laboren a l’Estada
(entrenadors, fisioterapeutes, preparadors físics, etc.), ho fan de forma
desinteressada.
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XXVII “ESTADA” Elitejove
L'edició 2013 d’Elitejove s’ha celebrat del 30 de juny al 20 de juliol a la ciutat de
Solsona que, com sempre, ens ha ofert la seva hospitalitat.
El cor de la proposta de l'”Estada” 2013 ha estat la millora en el treball tècnic,
focalitzat en dos tipus d’entrenaments: un per a fonaments de mans (bot i
passada) i un segon per a fonaments de peus (sortides i parades). Aquests
treballs estan adaptats a les edats i coneixements dels jugadors participants.
També s’han treballat diferents translacions dels fonaments cap el joc, tant en
l’aspecte individual com en el col·lectiu. Així el primer torn (amb jugadors
júniors) ha estat dedicat principalment a la pràctica dels bloquejos tant directes
com indirectes, el segon (amb jugadors infantils) a les opcions que dóna el joc
de passar i moure's i el tercer (amb jugadors cadets) a les diverses maneres
d’aprofitar els blocs indirectes.
En els tres torns hem comptat amb un total de 210 jugadors i més de 90
col·laboradors i convidats que han aconseguit donar un gran nivell tècnic a
l’Estada 2013.
La millora en els mitjans audiovisuals ens ha permès portar a terme un treball
molt individualitzat tant en la correcció dels moviments tècnics que es pretenien
executar com en la presa de decisió en situació de joc real. També s’han
realitzat sessions diàries de vídeo, tant per a presentar als jugadors el treball
previst com per a corregir els aspectes a millorar.
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PRIMER TORN

Han participat 70 jugadors d’edats júniors i cadets. L’equip tècnic ha constat de
22 entrenadors i 3 fisioterapeutes coordinats per Raúl Martínez i Suso Seoane.
També ha col·laborat com a convidat en Pere Romero (Bilbao Basket).
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Distincions pels jugadors del primer torn:
Reconeixement a la fidelitat:

Adrià Duch i Jordi Llopis, per sis participacions
consecutives

Concurs de mates:

Oscar González (C.B. L’Hospitalet)

Competició de triples:

Ivan Valero (C.B. Prat)

Competició de tirs lliures:

Gonzalo Santana (Hoak Hill Academy – USA)

Competició 1x1:

Juan Modesto Calderón (Estudiantes – Madrid)

Premi al millor Aprofitament:

Adrià Rivas (C.B. Tarragona)

Premi a la millor Projecció:

Martynas Pacevicius (Sabonis Basketball –
Lituània)

Premi al millor jugador “MVP”:

Pol Huertas (Sant Josep Badalona)
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Premi a la millor Projecció

MartynaMartynas Pacevicius
(Sabonis Basketball – Lituània)
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Premi al millor jugador “MVP”
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Pol Huertas (Sant Josep Badalona)
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!!!!!!!!!!!!Reconeixement a la fidelitat !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Premi al millor Aprofitament!
Jordi Llopis i Adrià Duch
Adrià Rivas (C.B. Tarragona)!
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SEGON TORN

!
Setanta jugadors d’edat infantil han pres part en aquest torn. L’equip tècnic ha
estat composat per 21 entrenadors i 3 fisioterapeutes coordinats per Marc
Guillem, Oscar de Paula i Raül Galobardes. Com ha tècnics convidats hem
comptat amb Quike Fernández
(COB Ourense) i Josep Riera (Bàsquet
Manresa).
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Distincions pels jugadors del segon torn:
Competició de triples:

Javier Garabote (Luther King – Canàries)

Competició de tirs lliures:

Adrià Amabilino (U.E. Sant Cugat)

Competició de 1x1:

Adrià Amabilino (U.E. Sant Cugat)

Premi al jugador “Pencaire”:

Alex Delort (Toulouges – França)

Premi al millor Aprofitament:

Roger López (C.B. Granollers)

Premi a la millor Projecció:

Javier González (C.B. Getxo – Euskadi)

Premi al millor jugador “MVP”:

Alex Rubio (C.B. Bahia San Agustin – Mallorca)
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Premi al millor jugador “MVP”
Premi a la millor Projecció
Alex Rubio (C.B.Bahia San Agustin-Mallorca) Javier González (C.B.Getxo-Euskadi)

Premi al jugador “Pencaire”
Alex Delort (Toulouges – França)

Competició de 1x1
Adrià Amabilino (U.E. Sant Cugat)

TERCER TORN

Amb 70 jugadors d’edat cadet, un equip tècnic de 24 entrenadors i 2
fisioterapeutes coordinats per Manel Blanco i Jordi Martí han portat a terme el
programa establert. Hem comptat amb Ricard Casas i Alfred Julbe com a
col·laboradors especials.

Distincions pels jugadors del tercer torn:
Competició de triples:

David Cuéllar (Bàsquet Lleida)

Competició de tirs lliures:

Qicheng Pan (C.B. Sanfeliuenc)

Competició de 1x1:

David Trujillo (C.B. Mollet)

Premi al jugador “Pencaire”:

Miguel González (C.B. Pozuelo – Madrid)

Premi al millor Aprofitament:

Vladislav Karpov (Sabonis School – Lituania)

Premi a la major Projecció:

David Cuéllar (Bàsquet Lleida)

Premi al millor jugador ”MVP”:

César Buendía (C.B. Godella-Valencia)

Premi al millor jugador ”MVP”
César Buendía (C.B. Godella-Valencia)

Premi a la major Projecció
David Cuéllar (Bàsquet Lleida)

Premi al millor Aprofitament

Premi al jugador “Pencaire”

Vladislav Karpov (Sabonis School – Lituania) Miguel González (C.B. Pozuelo – Madrid)

Ricard Casas i Alfred Julbe

SPONSORS
Finalment no ens queda més que agrair als nostres col·laboradors i sponsors la
seva generositat i esforç, en aquests temps tan difícils.
D'aquesta manera ens permeten continuar amb la nostra activitat formativa, de
millora, desenvolupament i aprenentatge dels fonaments, acompanyant així a
les noves generacions del nostre estimat esport.
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