VII CLINIC CIUTAT DE SANT ADRIÀ NADAL 2012

Dia: Dilluns 24 de desembre de 2012
Lloc: Complex Esportiu Ricart - Psg. de la Rambleta, s/n SANT ADRIÀ DE BESÒS

PROGRAMA
- 08'30 h. RECOLLIDA DE DOCUMENTACIÓ
- 09'00 h. INAUGURACIÓ
- 09'15 h. BORJA COMENGE
Entrenador FC BARCELONA REGAL B
"L'entrenament del rlbne ofensiu"
- 10'45 h. RICARD CASAS GURT
Entr. Superior de Basquet
"L'estructura tàctica fora del camp (Unies de fons lllnles laterals)"
- 12'15 h. SALVA MALDONADO
Entrenador FIATC JOVENTUT
"Construcció defensiva a través de conceptes"
- 14'00 h. CLOENDA

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
ASSOCIACIÓ CATALANA D'ENTRENADORS DE BASQUETBOL
Rbla Guipúscoa, 23-25 2on A
08018 BARCELONA
Tel. 934.510.861 Tel/Fax. 934.545.330
Correu electrònic: aceb@aceb.es
Les demostracions en pista seran realitzades per jugadors de la Unió Bàsquet Sant Adrià.
No es permetrà l'enregistrament en video.
Tots els socis inscrits al nostre cllnlc i que desitgeu anar al que ha organitzat I'AEEB, per al dia
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28 de desembre, sereu becats per aquesta Associació Catalana amb la Inscripció a l'esmentat
clínic de Madrid, prèvia comunicació a les nostres oficines.

PREUS D'INSCRIPCIÓ
Preu del Cllnic ......................................... 65 Euros.
No associats amb llicència federativa ........ 25 Euros.
Associats ACEB ....................................... 15 Euros.

Podeu fer el pagament a les nostres oficines o amb un Ingrés ó transferència bancària al nostre
compte corrent del Banc Santander al número c.c. 0049 - 2363 - 24- 2514217894 i fent-nos
arribar el comprovant del pagament (via fax ó e-mail)

Aquest Cllnlc valida com a 2 clínics del pràcticum per aquells qui tenen el Curs de "Certificació
d'Iniciació al Basquetbol", el Curs de "Certificació Formació en Basquetbol" (formació) i també
per als qui tenen la part teòrica aprovada del Curs d'Entrenador de categoria Sènior en
Basquetbol, d'acord amb la normativa de la Federació Catalana de Basquetbol.

Aquesta activitat de formació continuada es podrà validar com a hores del bloc de pràctiques
dels cursos dels Ensenyaments d'esports de bàsquet. Es tindran en compte un màxim de tres
activitats de formació continuada organitzades per I'ACEB i comptabilitzaran un màxim del 20%
de les hores del bloc de pràctiques.
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