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1. PRESENTACIÓ

La pre-temporada és una fase 
imprescindible per a qualsevol equip, 
previ a l’inici de la competició, que aporta 
grans beneficis a nivell individual i a 
nivell grupal que ajuden a assolir l’èxit, 
o dit d’una altra manera, a aconseguir 
els objectius marcats per l’entrenador 
a l’inici de temporada.

Entenem el concepte de pre-temporada 
com a la preparació dels quatre 
components bàsics del bàsquet, físic, 
tècnic, tàctic i psicològic, que caldrà 
adquirir i mantenir durant la competició.

Un equip que tingui clars els conceptes 
tècnics, els pugui aplicar tàcticament, i 

que per últim i molt important, mantingui una 
bona relació de convivència i respecte entre 
ells, arribarà més lluny que un equip el qual li 
manqui algun d’aquests components.
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És per això que des de la Fundació del Bàsquet 
Català (FBC), creiem que la pretemporada és 
un punt d’inici fundamental per tal que, tant 
jugadors/es com entrenadors/es, afinin la 
posada a punt per l’inici  de temporada en 
un  entorn favorable i saludable.



2. QUÉ ÉS STAGE BALL&R   LL

 

Stage ‘‘Ball&Roll’’ neix com   la  necessitat  d’oferir  als  clubs  catalans  l’opció  

de realitzar el seu propi stage de pre-temporada i preparar la temporada de la 

millor manera possible.

Stage de pre-temporada dedicat a fer cohesió de grup i començar a 

entrenar per introduir els primers detalls tàctics i tècnics de la temporada.

Realitzar varis entrenaments en un període de temps curt, fet que en les 

pistes de cada club es complica degut a la gran quantitat d’equips i la 

poca disponibilitat de pistes.

Donar la oportunitat als clubs de poder realitzar el seu propi Stage

sense la necessitat de procupar-se per la  gestió i organització

del mateix, que corre a càrrec de la FBC.
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3. ALLOTJAMENT

Habitacions 6 - 10 persones

Piscina

Instal·lacions complementàries (camp de vòlei, 

sales polivalents...)

CENTRE ESPORTIU AMPOSTA PARC
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PISTES EXTERIORS
AMPOSTA PARC

7 pistes de bàsquet
8 pistes de minibàsquet

4. INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

PAVELLÓ
AMPOSTA PARC

3 pistes transversals
1 pista central
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4. INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

PAVELLÓ
DE TECNIFICACIÓ

AMPOSTA

2 pistes transversals
1 pista central
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5. FUNCIONAMENT

Entrenaments a les instal·lacions esportives d’Amposta Parc

Entrenaments al Pavelló de Tecnificació d’Amposta

Desplaçament Amposta Parc - Pavelló d’Amposta amb autocar

Espais esportius on realitzar preparació física, tecnificacions o activitats 

de lleure

Entrenament/competició nocturna

Possibilitat de jugar un partit contra un altre equip de nivell similar

Personal de suport en tot moment
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6. TIMMING

21:00h   SOPAR

22:30h   COMPETICIÓ NOCTURNA

21:00h   SOPAR

22:30h   ACTIVITAT LLIURE

19:00h   ENTRENAMENT

 13:30h   DINAR

18:00h   ENTRENAMENT

16:00h   ACTIVITAT LLIURE / FÍSIC

 9:00h   ESMORZAR

11:00h   PARTIT / ENTRENAMENT

13:30h   DINAR 

DIUMENGE 4/09

Cada equip tindrà un horari personalitzat adaptat a les seves necessitats, pre-
viament pactades entre el club, l’entrendor/a i la pròpia FBC. A nivell genèric, 
un horari tipus podria ser el següent:

12:00h   PISCINA (OPCIONAL)

 9:00h   ESMORZAR

10:30h   ENTRENAMENT

DIVENDRES 2/09 DISSABTE 3/09
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Stage Ball&Roll comptarà amb els recursos humans detallats a 

continuació que estaran en tot moment a disposició dels equips 

participants.

1. Responsable de l’Stage

2. Referents del club

3. Responsable d’allotjament

4. Responsable d’instal·lacions esportives

La Fundació del Bàsquet Català es reserva el dret de modificar i 

adaptar l’organització de l’Stage, així com prendre les decisions que 

consideri oportunes per vetllar pel seu bon funcionament.

7. L’ORGANITZACIÓ
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8. OPCIONS I PREUS

OPCIÓ INCLOU DESGLÒS PREU

A
Inscripció Stage

2 pensions completes
 + 1 àpat

Sopar divendres
Nit divendres

Esmorzar, dinar i sopar dissabte
Nit dissabte

Esmorzar i dinar diumenge 

130€

B
Inscripció Stage

1 pensió completa
+ 1 mitja pensió

Dinar i sopar dissabte
Nit dissabte

Esmorzar i dinar diumenge
95€

Dos entrenadors o entrenadores gratuïts per equip inscrit

*berenar inclòs a les dues opcions

Desplaçament amb autocar disponible. Consultar preus 
a l’organització.
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Per tramitar la inscripció a l’stage entra a https://fundacio.basquetcatala.cat, i un cop 
hagis descarregat i omplert el formulari, envia’l a ballandroll@basquetcatala.cat

Envia també omplert el document de drets d’imatge i tractament de dades personals.
*en cas de no autoritzar, especificar-ho al full i comunicar-ho a l’organització.

Per tal de fer efectiva la reserva de la plaça:

Cada equip haurà d’efectuar un 1r pagament de 100€ en concepte de reserva de plaça 
per al seu equip, a descomptar de l’import total final a pagar, al número de compte:

ES15 - 2100 - 0941 - 2902 - 0008 - 6795
Caldrà indicar el nom de l’equip al concepte (CLUB I CATEGORIA)

En el cas que finalment no es pugui realitzar l’stage o les condicions no siguin 
les òptimes pels participants, es retornarà la totalitat de l’import pagat.

9. INSCRIPCIÓ STAGE BALL&R   LL 
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Email: ballandroll@basquetcatala.cat

Telf: 933966620

Web: https://fundacio.basquetcatala.cat/

Instagram: fundaciodelbasquetcatala

Fundació del Bàsquet Català
Horari: 9.00h - 19.00h

Rambla Guipúscoa, 27. 2a planta

08018 - Barcelona

10. CONTACTE
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