CAMPUS TECNIFICACIÓ
BM. GRANOLLERS 2014

aquest és el teu campus!

Presentació
Des del Club Balonmano Granollers tenim la feliç iniciativa d’organitzar el primer Campus de
Tecnificació per a tots els apassionats de l’handbol.
Aquest gran esdeveniment tindrà lloc durant la Setmana Santa del 2014, concretament del
diumenge 13 d’Abril al dijous 17 d’Abril del 2014.
El BM. Granollers amb el propòsit de perfeccionar tots els aspectes que envolten la vida d’un
jugador/a d’handbol realitza el I Campus Tecnificació BM. Granollers per a tots els jugadors
i jugadores de les categories Cadet i Juvenil; és a dir, tots els nascuts en els anys 1999, 1998,
1997 i 1996.
Dirigit només a tots els jugadors/es federats/des durant l’actual temporada 2013-2014 amb
la seva respectiva federació.
Un nou format de campus que intensificarà al màxim durant els quatres dies els
coneixements d’handbol als jugadors i jugadores.
Un campus internacional per a jugadors/es d’arreu del món, on es podrà interactuar amb
jugadors/es de diferents clubs d’Europa, fent d’aquest campus una experiència única en el
món de l’handbol.

No ho dubtis: aquest és el teu campus!

Objectius
• Millorar la tècnica individual de tots els participants de la mà dels millors professionals
• Millorar el rendiment individual del lloc específic que ocupa cada jugador/a
• Ensenyar elements importants per a la bona condició física
• Ensenyar la importància de la psicologia dins de l’esport als jugadors/es.
• Intensificar al màxim la càrrega de coneixements d’handbol al jugador/a
• Visionar vídeos d’handbol
• Interaccionar amb jugadors de l’elit de l’handbol

Com ho farem?
Aprofitarem les magnífiques instal·lacions del Palau d’Esports de Granollers per a
realitzar les següents activitats:
• Treball per grups dels llocs específics (porters, pivots, extrems, laterals i centrals)
• Treball de visionat de vídeos per la millora individual després de les sessions
• Classes amb professionals de diferents àmbits
• Altres activitats i sorpreses

Qui som?
Som entrenadors nacionals d’handbol per la Reial Federació Espanyola. Tècnics com Toni García,
entrenador del 1r equip del BM. Granollers, i altres professionals del món de l’handbol amb una
llarga experiència amb joves promeses.
A més a més, aquest proper any 2014 complim 70 anys d’història i nosaltres seguirem basant la
nostra estructura en el treball constant amb joves que anhelen poder jugar algun dia en el primer
equip de l’entitat en la màxima categoria de l’Handbol Espanyol.
No volem cessar en el treball amb l’handbol de base, per aquest motiu organitzem,
en l’incomparable marc del Palau d’Esports de Granollers, escenari olímpic dels Jocs de 1992 i seu
del Mundial d’Handbol 2013, la primera edició d’un esdeveniment internacional que serveix per a
seguir gaudint de l’Handbol durant la Setmana Santa.

Com puc inscriure’m?
Emplenar la butlleta d’inscripció.
El preu de la inscripció en el Campus de tecnificació és de 275,00 Euros
El preu inclou
• Estada en règim de pensió completa a l’ Hotel Granollers
• Totes les activitats esportives
• Material i roba esportiva
• Regals i obsequis
Documents a presentar
• Fotocòpia de la fitxa federativa de la temporada 2013-2014.
• Fotocòpia DNI jugador/a, o Passaport.
• Fotocòpia de la cartilla de la seguretat social i de la targeta sanitària (CAP)
• Còpia de l’ingrés al Cte. de la Fundació BM. Granollers
núm. 0081-0034-51-0001186326 – IBAN ES70 0081 0034 5100 0118 6326
Nota
Les inscripcions seran per rigorós ordre d’arribada i després de la validació que compleixin
tots els requisits.

PLACES LIMITADES!
Últim dia d’inscripció 15 de març de 2014

Butlletí d’inscripció
Nom Cognoms
Adreça
CP i Població
Telèfon contacte
Data naixement

Email
Categoria

DNI pare/mare tutor

Club entitat

Nom entrenador/a

Posició de joc

Talla samarreta

Prens algun medicament?

En cas afirmatiu, quin?

Ets al·lèrgic a algun medicament?

En cas afirmatiu, quin?

Observacions

Més informació
Palau d’Esports de Granollers
Av. Francesc Macià s/n
08401 Granollers
T. + 34 93 879 28 62

campus@bmgranollers.cat
bmgcup@bmgranollers.cat
jordi@bmgranollers.cat
www.bmgranollers.cat

Horari: 10h a 13h del matí i de 16 a 18h de la tarda de delluns a divendres

Colabora

