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La I Copa Salou, agafa forma per primera vegada 

al municipi de Salou (Tarragona). Es tracta d’un 

torneig de final de temporada organitzat per 

la Fundació del Bàsquet Català i la Federación 

Aragonesa de Baloncesto i que compta amb el 

recolzament i la col·laboració de la Federació 

Catalana de Bàsquetbol.

Es tracta  d’un torneig obert a tots els equips de 

categoria Infantil i Cadet, masculins i femenins, 

que té per objectiu finalitzar la temporada amb 

un campionat de nivell, i a la vegada, disfrutar 

d’un bon cap de setmana de bàsquet envoltats 

de competició en un entorn lúdic i entre amics.

Presentació
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El torneig pretén ser una referència pels clubs de 
tota la comarca i per clubs de fora de Catalunya. 
Comptarà amb una elevada participació, tant en 
categoria masculina com en la femenina.

Els equips participants seran aquells que durant 
la temporada hagin competit a nivell federat o 
escolar. 

En qualsevol cas, la Fundació del Bàsquet Català 
i la Federación Aragonesa de Baloncesto seran 
els encarregats de tot el sistema competitiu, 
basat en nivells (A, B, C) per promoure un 
torneig equilibrat i divertit per tothom.

En aquesta primera edició, donarem impuls 
a aquesta festa del bàsquet amb un torneig a 
l’alçada de les expectatives que comptarà amb 
diferents instal·lacions de qualitat, amb 54 
equips.

Participants
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* En qualsevol cas, l’Organització es reserva el dret a modificar el sistema de competició per causes 
que aquesta consideri.

Tots els equips participants s’enfrontaran entre ells i no s’establiran caps de sèrie. 
La normativa de joc dels partits serà el Reglament FIBA.

Primera fase 

2 grups per categoria
4 categories: Infantil Masculí, Infantil Femení, Cadet Masculí i Cadet Femení
Tots els equips jugaran 2 partits i s’establirà una classificació per cada grup.

GRUP 1 

CB TORELLÓ
CE VALLDEMIA

JOVENTUT LES CORTS
 

GRUP 2

CB SANTA COLOMA
CBJ CASTELLDEFELS

ABB BUFALÀ

Segona Fase  

1r classificat GRUP 1

2n classificat GRUP 22n classificat GRUP 1

3r classificat GRUP 1 3r classificat GRUP 2

1r classificat GRUP 2FINAL 1

3r i 4t lloc

5è i 6è lloc

Equips participants
com exemple de 
possibles equips

Sistema de 
competició
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El municipi de Salou acollirà per primera vegada la 
I Copa Salou durant els dies 4/5 de juny de 2022.

Durant tot el cap de setmana es disputaran 3 partits 
per categoria, des del matí del dissabte fins la 
finalització de les quatre finals, l’entrega de premis i 
el tancament del torneig.

Programació inicial:

Dissabte 4 de juny

MATÍ
Inici del torneig i primers partits de la fase inicial

TARDA

Partits de la fase incial

Diumenge 5 de juny

MATÍ
Partits de creuaments i entrega de premis

En qualsevol cas, aquests horaris són aproximats i es troben  

subjectes a possibles modificacions per part de l’Organització. 

Calendaris
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Els premis i reconeixements que es donaran al 
final del torneig seran els següents: 

Copa Campió de la I Copa Salou de 
cada grup 

Trofeu a tots els equips participants

MVP Femení de cada categoria

MVP Masculí de cada categoria

Trofeu a la millor afició

Premis



6

Les instal·lacions triades per dur a terme la 
I Copa Salou són el Pavelló Esportiva Salou 
Ponent, Pavelló Municipal i Pavelló Cap Salou.

Per acollir el torneig satisfactòriament i amb 
èxit, facilitant les competicions masculines i 
femenines, es comptarà amb un total de 7 pistes 
durant tot el cap de setmana.

Restaurants, hotels, platges i el comerç que 
envolten les instal·lacions esportives son peces 
fonamentals pel benestar i l’entreteniment de 
tot aquell  que s’acosti al torneig durant aquest 
cap de setmana del mes de juny. 

Instal·lacions
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La I Copa Salou comptarà amb els Recursos 
Humans que a continuació detallem, personal 
que es trobarà a disposició de tots els participants  
durant tot el cap de setmana i que vetllarà per el 
bon funcionament del torneig:

1. Responsable del Torneig 

2. Responsable de les Pistes de Joc

3. Àrbitres (Comité - FCBQ-FAB). 

La Fundació del Bàsquet Català i la Federación 
Aragonesa de Baloncesto es reserven el dret 
d’afegir/modificar la competició, així com per 
prendre les decisions que consideri oportunes en 
la seva tasca de vetllar pel correcte funcionament 
del torneig. 

Organització
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Timing
del Torneig

Tots els equips inscrits rebran un calendari personalitzat amb els horaris de 
joc i els partits que disputaran, així com tota la informació necessària relativa 
al torneig. 

Aquest horari/timing adeqüat a cada equip es facilitarà abans de l’inici del 
torneig i amb l’antelació suficient per a que jugadors i jugadores, responsables  
tècnics i famílies puguin organitzar-se amb suficient ordre i temps. 

El timing general del cap de setmana podria resumir-se de la següent manera: 

Dissabte 4 de juny

9:30h Arribada dels equips

10:30h Inici de la Fase de Grups

13:30h 1r torn MENJAR 

14:30h 2n torn MENJAR

16:00h Partits Fase de Grups

20:30h Final dels Partits de la Fase Inicial

21:00h Sopar del Torneig

22:30h Festa del Torneig 

     Diumenge 5 de juny

9:00h Inici de la Fase de Creuaments

13:00h Finals del Torneig

14:30h Entrega de Premis

*La festa es realitzarà sempre i quan la situació ho permeti, amb les 
mesures i protocols establerts.



Per confirmar la participació al Torneig, cada equip haurà d’omplir el formulari d’inscripció 

que trobareu publicat al web de la Fundació del Bàsquet Català. Juntament amb el formulari 

s’haurà d’adjuntar i enviar al correu electrònic del torneig:

 • Una foto d’equip.

 • El logo del club.

 • Dorsals, noms, cognoms, data de naixement, talla de samarreta i al·lergies 

 • Opció triada per l’allotjament.

 • Drets d’imatge i tractament de dades personals *

*En cas de no autoritzar, especificar a la fulla i comunicar-ho a l’Organizació del Torneig.

Per fer efectiva la reserva de la plaça, cada equip haurà de fer un 1er pagament de 100 euros 

en concepte de reserva de plaça del seu equip, a descomptar de l’import total final a pagar 

abans del 31 de maig al número de compte:

ES07 - 2100 - 0941 - 2402 - 0023 - 5109

Indicar el nom de l’equip (CLUB i CATEGORiA)

*En cas que finalment no es pugui celebrar el torneig o les condiciones no siguin les 
òptimes pels participants, es retornarà la totalitat de l’import abonat.9

Inscripcions
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JUGADORS I JUGADORES

OPCIÓ INCLOU DESGLOSSAT PREU

1 Inscripció al 
Torneig

3 partits
Arbitratge FCBQ/

FAB, 
Regals i trofeus 

Premis Individuals
Samarreta del 

Torneig

50 €

2
Inscripció al 

Torneig
1 Pensió Complerta

1 Mitja Pensió

OPCIÓN 1 + 
Sopar divendres

Nit divendres
Esmorzar dissabte
Menjar del Dissabte
Sopar del Dissabte

Nit Dissabte
Esmorzar Diumenge

124 €

ENTRENADORS i ENTRENADORES

Dos entrenadors o entrenadores gratis per equip inscrit

Opcions
i allotjaments



APARTHOTEL CYE HOLIDAYS CENTER

Web de l’hotel:
www.cyeholidaycentre.com/es/Opcions

i allotjaments



HOTEL EUROSALOU & SPA

Web de l’hotel:
www.thepalmexperiencehotels.com/hotel-eurosalou/

Opcions
i allotjaments



HOTEL JAUME I SALOU

Opcions
i allotjaments

Web de l’hotel:
www.hoteljaimeprimero.com



Pels acompanyants de la I Copa Salou seguirem les 
indicacions de la Secretaria General de l’Esport i de 
l’Activitat Física amb  la finalitat de fer prevaldre la 
salut i el benestar de tots els participants.

L’organització informarà de les modificacions que 
es produeixin respecte a l’assistència i protocols 
establerts per part de les administracions i des de 
les autoritats sanitàries.

Si finalment els acompanyants poden venir amb 
normalitat, s’hauran de buscar ells mateixos 
l’allotjament que creguin convenient.

Degut a l’elevat número de participants, l’organització 
no es pot responsabilitzar de l’allotjament de 
les famílies. Per tant, cada família es pot buscar 
l’allotjament   en  qualsevol  hotel de la  població  de Salou.

L’agència Viajes Velero ens pot  oferir allotjament 
sempre i quan us poseu en contacte amb 
ells. Per tal  de facilitar el contacte, podeu 
trucar al telèfon: 977383000 o al 629179784.

Opcions
i allotjaments
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FEBRER

Presentació del Torneig als Clubs

MARÇ I ABRIL

Període d’Inscripcions

16 de MAIG

Data límit d’inscripcions

Del 27 al 31 de MAIG

Publicació dels horaris i 

enviament de l’informació als equips 

participants

31 de MAIG

Data límit per tramitar el pagament

Previsió 
de dates
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Correu específic del Torneig
torneocopasalou@gmail.com
  
Telèfon específic del Torneig: 722 31 34 17

Tel. Contacte FBC 93 396 66 20 
Rambla Guipúscoa, 27. 2a planta
08018 - Barcelona

Tel. Contacte FAB 97 639 50 50
Pl. Herrera de los Navarros, 2
50002 - Zaragoza

Contacte
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