
Clinic
Internacional

de Formação

cantanhede 2018

23 e 24 de junho

pavilhão “os marialvas”

preletores
BORJA comenge

césar cerqueira

frederico umbelina

josé lima

mário silva

nenad trunic

O “Clinic Internacional de Formação Cidade de Cantanhede 2018”, 
enquadra-se no âmbito das ações de formação do Plano Nacional 
de Formação da FPB. Esta ação é também o culminar da Formação 
Curricular dos cursos de treinador de grau I e grau II.  
O Clinic tem uma participação muito significativa de treinadores 
de todo o país, sendo um momento de partilha de conhecimentos, 
aprendizagem e de convivio.
Pela sua especificidade o Clinic Internacional destina-se aos 
treinadores que orientam equipas de jovens em formação – 
entenda-se formador de jogadores de basquetebol. O perfil dos 
treinadores/formadores convidados que, são especialistas de 
diversas áreas abrangendo todo o espaço técnico-tático, enqua-
dra-se nos objetivos desta ação que consiste em fomentar e 
promover práticas de treino centradas na formação integral do 
jovem jogador  de basquetebol.
Nenad Trunic, um especialista na formação de jogadores, seleções 
de jovens e formador dos cursos de treinador FIBA desde 2013, 
estará pela segunda vez entre nós, juntamente com Borja Comenge, 
um treinador referenciado da escola de basquetebol da Catalu-
nha com passagem na formação FC Barcelona. Ambos farão 
apresentações que visam a informação e transmissão de conheci-
mentos relacionados com o desenvolvimento e formação do 
jogador/a. A alteração verificada às regras do apoio, obriga a 
uma nova matriz no ensino da técnica dos apoios. Mário Silva, tem 
dedicado todo o ano a estudar as implicações e fará uma aborda-
gem ao ensino dos apoios, de acordo com esta modificação. Na 
sequência dos anos anteriores, voltamos a receber dois especia-
listas em preparação física no basquetebol, Sebastião Mota e 
Cesar Cerqueira - Formadores da ENB dos cursos de treinador - 
abordarão temáticas fundamentais para o desenvolvimento dos 
jovens jogadores no aspeto físico. Teremos uma sessão em auditó-
rio para apresentarmos o que foi o trabalho desenvolvido no JR 
NBA na Eslovénia pelo treinador nacional presente Frederico 
Umbelina. O coordenador do PNED José Lima, fará uma apresenta-
ção do código de ética desportivo.
Estão reunidas condições para mais uma sessão de formação de 
excelência.
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INSCRIÇÃO
CLINIC
CUSTO DA INSCRIÇÃO

35€ - ATÉ 17 DE JUNHO (INCLUI T-SHIRT, FILME DO CLINIC E PASTA) 

25€ - ATÉ 11 DE JUNHO (SÓCIOS ANTB 2018) 

50€ - DEPOIS DE 17 DE JUNHO 

60€ - NO LOCAL

limitado a 400 inscrições

15€ - até 11 de junho*

(selecionadores regionais 17/18)

10€ - até 11 de junho*

(tutores e estagiários 17/18)

*APENAS INCLUI T-SHIRT E PASTA

11€ - almoço e jantar, 24 junho

6€ - refeição individual

5€ - alojamento na escola (por noite)

15€ - extra video (pack formato dvd)

5€ - extra video (pack download)

extras

inscrição em fpb.pt

pagamento após preenchimento do

formulário online através da referencia

multibanco enviada pela fpb por email.

sebastião mota



programa CLINIC
sábado
8h15 | 9h15 - Receção e abertura

9h15 |10h30 - nenad trunic
trabalho específico para 

melhoria dos bases 

10h45 |11h50 - sebastião mota

e césar cerqueira

12h00 |13h15 - borja comenge

jogar a partir do

poste baixo

13h50 |15h00 - almoço

15h00 |15h25 - josé lima
pned

15h25 |16h10 - frederico umbelina

jr nba

16h25 |17h40 - borja comenge

treino do ritmo de jogo

18h00 |19h15 - nenad trunic
o lançamento:

trabalho específico para

a melhoria do lançamento

domingo
9h15 | 10h30 - borja comenge

princípios da defesa 

em formação

10h45 | 11h55 - mário silva
o passo zero e as 

alterações à técnica 

dos apoios 

12h00 | 12h20 - prémio carreira

12h25 | 13h40 - nenad trunic
trabalho específico para 

a decisão no basquetebol

14h - encerramento

preletores

BORJA comenge

césar cerqueira E SEBASTIÃO MOTA

frederico umbelina

josé lima

mário silva

nenad trunic

FORMADOR DOS CURSOS FIBA 

COORDENADOR DA FORMAÇÃO

E SELECIONADOR DO IRÃO

E DA SÉRVIA

treinador barcelona junior

treinador lérida (leb oro)

treinador adjunto acb

no baskonia e girona

treinador e formador fpb/enb

treinador lpb

campeão nacional formação.

II Divisão e Proliga

formadores enb grau I e II

treinador e preparador fisico

fundador centro de otimização

do movimento e performance

coordenador nacional jr. nba

treinador de formação slb

coordenador nacional

coordenador do plano

nacional de ética no desporto

basquetebol desporto escolar


