O Draft do “Projeto Jr. NBA League Norte” vai realizar-se no dia 27 de Novembro
de 2019 nas instalações da Escola Básica André Soares - Braga. O programa previsto
para as atividades é o seguinte:
 13h30 - Recepção dos participantes e acreditação;
 14h00 - Abertura, apresentação e mensagem dos Embaixadores
 14h30 - Início do Draft, entrega dos materiais, calendarização das jornadas e fotos
oficiais;
 14h30 - Referee Camp;
 15h30 - Jr. NBA Clinic;
 16h30 - Train the Trainer;
 17h30 - Encerramento das atividades.
Para a participação nestas atividades cada uma das Escolas/Colégios/Instituições
selecionadas para o projeto Jr. NBA League Norte dever-se-á fazer
representar, obrigatoriamente, por um aluno/a, e por um/a Professor/a. e ainda por
dois alunos/as árbitros.
O draft será definido através de um Quiz aos participantes das 30 escolas. As perguntas
incidirão sobre conhecimentos acerca da NBA o que permitirá posicionar cada escola para a
escolha de uma equipa da NBA a representar dentro da sua divisão (consultar as divisões em
anexo).
O material a ser entregue a cada escola participante, após a realização do Quiz, é o seguinte:
 (1) uma bola oficial Spalding NBA , tamanho nº 6;
 (1) um pólo Jr. NBA para o/a professor/a;
 (15) quinze equipamentos NBA para os respetivos alunos.
A calendarização irá ser definida e agendada pelos professores representantes de cada escola
dentro da sua divisão logo após o Draft. As jornadas poderão ser agendadas até ao dia 23 de
março de 2020.
Haverá ainda um espaço (Drop Spot) para se tirarem as fotografias oficiais do evento - dentro
do horário estipulado.
O Referee Camp . Esta acção de formação é totalmente prática com conteúdos simples e de
base e será desenvolvida no pavilhão com a participação obrigatória de cada um dos dois
alunos/árbitros que representam as 30 escolas selecionadas. Todos os alunos deverão trazer
calçado apropriado e kit higiênico para o duche (por opção).
O Jr. NBA Clinic Esta atividade será desenvolvida na Nave principal com a participação
obrigatória de cada um dos alunos que representam as 30 escolas selecionadas. Todos os
alunos deverão trazer calçado apropriado e kit higiénico para o duche (por opção). Todos/as
os/as professores/as deverão acompanhar os respetivos/as alunos/as neste Clinic, num
local privilegiado no pavilhão. Os Encarregados de Educação e outros Professores poderão
assistir na bancada do pavilhão destinada ao público.
O Train the Trainer Este Clinic é destinado aos/às professores/as das escolas selecionadas
para a participação do Jr.NBA League e todos/as deverão estar equipados com o
pólo da Jr. NBA.
Enviamos em anexo o ficheiro com a distribuição das escolas seleccionadas por cada divisão
das 2 conferências da NBA.
Relativamente aos transportes em breve serão informados do respectivo plano de
transporte.
No encerramento desta atividade será entregue a todos os participantes um Lunch box) para
levarem no regresso a casa.
Em anexo enviamos as divisões do Jr. NBA League Norte 2019-2020

Localização: Escola Básica André Soares - Praceta André Soares 39, 4715-002 Braga
Site da ESAS: https://www.aeandresoares.pt/

Os nossos websites na Internet:
https://www.jrnba.pt/
https://www.facebook.com/JrNBAPortugal/
Sem outro assunto de momento, saudações desportivas,

A equipa da Jr. NBA Portugal
Seguem abaixo os vídeos resumo da 1ª edição do projeto do Jr. NBA League Norte no seguinte
endereço:
Resumo do Draft da Jr. NBA League Norte 2018-2019
https://www.youtube.com/watch?v=9gBalPi4TU0
Resumo das Finals da Jr. NBA League Norte 2018-2019
https://www.youtube.com/watch?v=Jh1DgZUoh1E#action=share

