
 

Javier Maretto  é um ex-jogador da seleção Argentina de 

Basquete  e atualmente exerce a função de treinador na equipe de 
desenvolvimento do clube Liberta sunchales (Clube profissional da 
Argentina).   
Tendo trabalhado em diversas clinicas na Argentina de jogadores como 
Manu Ginobili, Oberto, Defino e Scola da NBA, vem a 4 anos realizando 
clinicas também no Brasil. 
Coach Javier Maretto  acumulou respeito e elogios tanto de jovens 
jogadores como de profissionais de todo o país. 
.  

 

Leonardo Diebold  é um ex-jogador profissional , seleção 

Argentina de Basquete  e atualmente exerce a função coordenador de 
eventos esportivos MVP – Argentina. 
Tendo trabalhado em diversas clinicas na Argentina o coach Leonardo 
Diebold, que foi um grande armador, desenvolve um trabalho de 
formação orientando  jovens atletas por  todo o país. 
.  
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Ricardo Oliveira  Ex- Treinador da seleção Brasileira sub 15 

de basquete, técnico do Sport Club do Recife na Liga Ouro  e atualmente 
exerce a função de treinador de desenvolvimento na Lance Livre 
Esportes.   
Coach Ricardo Oliveira  atuou em clinicas na Argentina , Itália e alguns 
estados do Brasil. 
Nos últimos anos  atuou na liga de desenvolvimento de base ( Ldb) 
tendo oportunidade de ajudar no desenvolvimento técnico / individual 
de vários atletas.  

 

Michael Rossi  Atuou  como um dos Treinadores  da  equipe 

sub 22 do Ceub , auxiliar técnico da equipe do Ceub  na Liga Ouro 2015  
e atualmente exerce a função de treinador de desenvolvimento na 
Lance Livre Esportes.   
Coach Michael Rossi acaba de voltar dos Estados unidos onde participou 
de diversas clinicas de basquete. 
Nos últimos anos  atuou na liga de desenvolvimento de base ( Ldb) 
tendo oportunidade de ajudar no desenvolvimento técnico / individual 
de vários atletas.  
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INSCRIÇÃO PARA O EVENTO  
 
A inscrição para o evento será realizado da 
seguinte maneira: 
•  Enviar email para :  
lancelivreeventos@gmail.com 
Solicitar inscrição. 
 
PARTICIPANTES  
Os participantes do evento serão atletas entre 
12 e 18 anos de idade do sexo masculino  
e feminino.  
Alunos, professores e técnicos poderão assistir 
todas as sessões de treinamentos e  
participar das palestras realizadas pelos 
técnicos Argentinos .  
 
VAGAS LIMITADAS! 
 

  50 vagas para atletas   



PROGRAMAÇÃO  
 
O evento começará no dia 23/01/2017 
(Segunda feira).  
Serão divididos grupos pela faixa etária e 
dentro desses grupos serão  
divididos equipes para poderem participar 
dos jogos durante a semana.  
 
Entre os dias 23 a 29/01, os grupos 
participarão de uma sessão de  
treinamento de quatro horas . 
O período de treinamento terá início as 14hs 
e término as 18h com a atuação de todos os   
técnicos . 
Teremos um pequeno intervalo as 16h para 
a realização de um lanche . 
 
Durante todos os treinamentos o foco será  
o desenvolvimento técnico/individual de 
cada atleta. 
 
No último dia do evento, serão realizadas as 
finais dos jogos entre equipes  
convidadas, os atletas receberão premiações 
e certificados de participação para os 
atletas, técnicos, alunos e professores 
participantes do evento.  
Diariamente durante as sessões de treino 
daremos enfoque aos trabalhos de 
fundamentos básicos e conceitos de jogo.   
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CAMP  
 
O Brasília Basketball Camp  está na sua sexta edição e vem 
a cada ano ajudando no desenvolvimento dos atletas. 
Durante o treinamento trabalharemos o condicionamento 
físico, agilidade, habilidade com bola e também técnicas e 
táticas do jogo.  
Cada participante terá sete sessões de treinamento com 
cada técnico, podendo assim aumentar seu rendimento 
em cada tópico do seu jogo. 
Cada treinador passará sua experiência para cada atleta 
durante essa semana, através de exercícios , conceitos e 
palestras. 
 
DESTAQUE:  
 
 7 Dias de acampamento  
 7 Sessões de treinamento com cada técnico  
 3x3 e jogo treino durante o acampamento.  
 Palestra  com técnicos e jogadores profissionais 

convidados.  
 1 Uniforme  e Certificado  
 Lanche  
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 Local: Minas Brasília Tênis clube – Brasília - DF  
 Data: 23 a 29 de janeiro de 2017  
 Participantes: Atletas entre  12 a 18 anos. (Masculino e Feminino)  
 Custo:  Atletas - R$ 550,00 Incluindo uniforme e lanche diário 
 
 Conta para depósito: 
Banco do Brasil 
AG. 2872-x  
Conta corrente: 804481-3 
Lance Livre Esportes 
 
 Enviar comprovante por email . 
 Técnicos e Professores : Podem participar como convidados  
 
 Para maiores informações entre em contato conosco através do e-mail  
lancelivreeventos@gmail.com.br  
ou pelos telefones :  
 
Ricardo Oliveira : 61 981178769 
Paulo Cesar: 61 981148539 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 


