
CLUB BÀSQUET PUIG-REIG -2019 

XXIV TORNEIG DE NADAL 
 
Un any més arribem a les festes de Nadal i amb elles, el nostre torneig de bàsquet. 
Aquest any serà els dies 27, 28 i 29 de desembre,i com sempre, volem que sigui un torneig popular on                    
hi puguem participar i gaudir tots. 
 

Normes del torneig: 
 
CATEGORIES: 
INFANTIL nascuts a partir 2007 
JUNIOR nascuts entre 2004 al 2006 
SENIOR nascuts abans 2004 
FEMENÍ totes les edats 
Les categories del torneig es determinaran en funció dels equips apuntats. 
 
EQUIPS: 
Tots els equips han de nomenar un delegat, que serà el representant i interlocutor de l’equip. 
El número mínim de jugadors per equip és de 3 i un màxim de 5. 
No hi ha limitació pel què fa al número de jugadors federats. 
Tots els equips poden ser mixtes. 
 
EQUIPACIÓ: 
Tots els jugadors de l’equip han de portar la samarreta del mateix color. 
Les samarretes han de d’estar numerades, si pot ser per davant i per darrera i almenys per darrere. 
S’han d’anotar els dorsals a la fitxa d’inscripció. 
 
NORMES A TENIR EN COMPTE EN LA COMPETICIÓ: 
L’equip que no es presenti sense causa justificada, perdrà el partit amb resultat de 0 a 2. 
Si un jugador és sancionat amb una tècnica desqualificant serà expulsat del torneig immediatament. 
La cistella de més enllà de mig camp valdrà 4 punts. 
Si el temps del partit finalitza amb empat al marcador, es continuarà jugant i l’equip que marqui la primera                   
cistella, guanyarà. 
En cas d’empat al final de les fases prèvies valdrà el “bàsquet average” entre els equips implicats. 
La durada dels partits i altres temes es donaran a conèixer amb el calendari definitiu. 
 
LA INSCRIPCIÓ: 
Les inscripcions es poden fer a ESPORTS PUJOL de Puig-reig,  
També es poden fer enviant la fitxa d’inscripció a http://www.basquetpuigreig.com i fent el pagament              
per transferència bancària de l’import corresponent al compte del club del Banc de Sabadell 0081 1868                
67 0001024303, fent constar el nom de l’equip. 
La data límit es el dia 23 de desembre a les 8 del vespre. 
El preu per jugador és de 12 €. 
Un cop feta la inscripció els jugadors no es podran canviar d’equip. 
Cap jugador podrà participar en la fase final si no ha jugat la fase prèvia o ha estat inscrit des de l’inici del                       
torneig. 
Hi haurà tota la informació del torneig al web: http://www.basquetpuigreig.com 
 
ALTRES:  
Al finalitzar els partits l’equip guanyador haurà de portar l’acta i el marcador del partit que es jugui                  
seguidament a la mateixa pista. 
Hi haurà trofeu al millor jugador i millor jugadora. 
Es farà un concurs de triples el dia de la final. 
La participació al torneig suposa l’acceptació de la difusió d’imatges dels equips i del torneig a la nostra                  
Web, i als mitjans de comunicació. 
La inscripció al torneig suposa l’acceptació d’aquestes normes. 
La organització del torneig es reserva el dret de modificar les normes, en cas de qualsevol imprevist. 
 
 

Organitza: CLUB BASQUET PUIG-REIG. 
i AJUNTAMENT DE PUIG-REIG. 


