TORNEIG INFANTIL
CBSAB
9 i 10 d’abril, Pavelló Josep Pla.

Club Basquetbol Sant Andreu
fem bàsquet, fem club, fem poble

info@cbsantandreu.cat
655 02 85 82

Des del Club Basquetbol Sant Andreu us volem presentar el nostre
primer Torneig Infantil en categoria femenina i masculina.

Estructura del torneig:
Primera fase:
Dos grups de 3 equips per categoria.
(6 equips femenins i 6 equips masculins).
Fase finals:
Semifinals i Final.
Tercer i Quart lloc.
Cinquè i Sisè lloc.
Concurs de triples.
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NORMATIVA COMPETICIÓ:
Els partits tindran una durada de 4 períodes de 10 minuts a temps corregut,
amb un descans d’un minut entre períodes, a excepció del descans entre el
2n i el 3r que serà de 3 minuts.
Hi haurà 2 Temps Morts per equip (1 per al 1r i 2n període i 1 per al 3r i 4t
període).
En cas d’empat en finalitzar el temps reglamentari, es jugaran 3 minuts de
temps afegit fins a desempatar.
El rellotge s’aturarà en tots els tirs lliures, en els 2 últims minuts del 4t
període o període extra, quan es sol·liciti temps mort i quan l’àrbitre així ho
indiqui.
L’àrbitre no tocarà la pilota i només haurà de donar conformitat per treure,
sense necessitat de tocar la pilota, quan s’hagi marcat una falta personal no
sancionada amb tirs lliures.

Concurs de triples:
- Fase prèvia per escollir dos representants per equip.
- Cada jugador/a tindrà un temps de 45" per llençar totes les pilotes.
- El format de competició és de 4 carros normals i un carro especial, amb 3
pilotes cadascun. Els carros normals consten de 2 pilotes per valor d'un punt i
una pilota "moneyball" amb valor de 2 punts.
- El carro "moneyball " consta de tres pilotes que cadascuna val 2 punts.
- El jugador/a podrà triar el carro " moneyball" on col·locar-ho i aquest es
llençarà en última posició.
- El format del concurs és de fase prèvia, fase regular, semifinal i final. Els
jugadors/es més valorats de cada fase accediran a la fase següent.
- Les semifinals consten de 6 jugadors /es i la final dels 2 millors.
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ELECCIÓ DELS JUGADORS/ES MÉS VALORATS:
Elecció dels MVP i els 5 jugadors/es més votats que confeccionaran el Quintet
Ideal.
Al finalitzar cada partit l’entrenador/a i staff de cada equip, escollirà el
jugador/a que més l’hi ha agradat del equip rival. Per confeccionar el 5 ideal del
torneig.
Busquem els jugadors/es més complerts no pas els més anotadors (
assistències, recursos tècnics , fair-play, ...).
El jugador/a més valorat de la final serà escollit per l’organització.

PREMIS:
Trofeu per l’equip guanyador .
Trofeu per el segon classificat .
Trofeu al MVP de la final.
Trofeu per el guanyador del concurs de triples.
Premi per els quintet ideal del torneig ( una pilota commemorativa del Club
Basquetbol Sant Andreu, per a cada jugador).
L’organització podria canviar el formats de les competicions.
La inscripció en el torneig, comporta l’acceptació aquest reglament.
Una setmana abans del torneig es confirmaran els horaris dels partits.
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INCRIPCIONS D’EQUIPS:
Preu de 200€ per la inscripció de cada equip.
El preu de la inscripció inclou:
Samarreta de record del torneig .
Aigua i peça de fruita per a cada partit.
Arbitratges S.F.

Accés al formulari d'inscripció.
- Per sol·licitar més informació :
-609971218 / 636023846
direcciotecnica@cbsantandreu.cat
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