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El TORNEIG TORNA EL BÀSQUET 
CATALÀ es presenta com una 
necessitat de reprendre la nova 
normalitat i poder gaudir d’un cap 
de setmana de basquetbol abans de 
l’inici de les competicions oficials, ja 
siguin de la Federació Catalana de 
Basquetbol o del Consell de l’Esport 
Escolar de Barcelona. 

El Torneig està organitzat per la 
Fundació del Bàsquet Català i 
compta amb el suport de la Federació 
Catalana de Basquetbol.

Es tracta d’un torneig obert a tots 
els equips de categoria Pre mini i 
Mini, masculins i femenins, que té 
per objectiu iniciar la temporada 
amb un campionat de nivell  alhora 
de gaudir d’un bon cap de setmana 

de bàsquet envoltats de competició en 
un entorn lúdic i entre amics i amigues.
 
Degut a la situació actual de pandèmia 
generada pel coronavirus SARS-CoV-2 
el torneig es disputarà en un entorn 
controlat que es regirà pel protocol 
oficial  elaborat per la Federació 
Catalana de Bàsquet. 

Amb tot, creiem necessari que totes 
les parts implicades puguin tornar a les 
pistes i poder jugar a l’esport que més 
ens agrada.1



2
S

is
te

m
a

 d
e

 C
o

m
p

e
ti

c
ió

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

PRIMERA FASE O FASE DE GRUPS

2 grups per categoria
4 categories: Pre mini Masculí, Pre mini Femení, Mini Masculí i Mini Femení
Tots els equips jugaran un total de 3 partits i s’establirà una classificació per 
a cada grup.

GRUP 1 

CB TORELLÓ
CE VALLDEMIA

JOVENTUT LES CORTS
 

GRUP 2

ESCOLA PIA GRANOLLERS
BÀSQUET MANRESA

U.E.R PINEDA DE MAR

SEGONA FASE O FASE FINAL 

Possibles equips 
participants

com a exemple

1r classificat GRUP 1

2n classificat GRUP 22n classificat GRUP 1

3r classificat GRUP 1 3r classificat GRUP 2

1r classificat GRUP 2FINAL

3r i 4t lloc

5è i 6è lloc
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PAVELLÓ NOVA ICÀRIA

PAVELLÓ LA MARBELLA 
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ig Tots els equips inscrits rebran un mail amb tota la informació necessària relativa 
al torneig. 

Els horaris es publicaran a la web amb l’antelació suficient per a què 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, 17 d’octubre Dissabte, 18 d’octubre

8:30h Arribada dels equips
9:00h Inici de la Fase de Grups
20:00h Final dels Partits Fase de Grups

9:00h Inici de la Fase Final
14:30h Final del torneig

8:30h Arribada dels equips
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JUGADORS i JUGADORES

PREU INCLOU

25 €

Inscripció al Torneig
Participació al Torneig
Arbitratge i auxiliars de taula FCBQ
Assegurança esportiva
Samarreta del Torneig 

ENTRENADORS I ENTRENADORES

Dos entrenadors o entrenadores gratuïts per equip inscrit
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i un cop hagis descarregat i omplert el formulari, envia’l juntament amb:

- Els dorsals, noms, cognoms i data de naixement dels participants. 
- Delaració de responsable de cada participant. 
- Drets d’imatge i tractament de dades personals *

*En cas de no autoritzar, especificar-ho al full i comunicar-ho a l’Organització 
del Torneig.

Per tal de fer efectiva la reserva de la plaça: 

Cada equip haurà d’efectuar un 1r pagament de 100 euros en concepte de 
reserva de plaça pel seu equip, a descomptar de l’import total final a pagar, al 
número de compte:

ES15 – 2100 – 0941 – 2902 – 0008 – 6795 
Caldrà indicar el nom de l’equip (CLUB i CATEGORIA)

En el cas que finalment no es pugui realitzar el torneig o les condicions no siguin 
les òptimes pels participants, es retornarà la totalitat de l’import pagat.

https://fundacio.basquetcatala.cat
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Presentació del torneig Torna el Bàsquet Català als Clubs

18 DE SETEMBRE
Inici d’Inscripcions

2 D’OCTUBRE
Data límit d’inscripció

DEL 5 AL 7 D’OCTUBRE
Publicació dels horaris i 
enviament de la informació als equips participants

6 D’OCTUBRE
Data límit per tramitar el pagament
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ls 1. AMPOLLA INDIVIDUAL: Cada partincipant s’haurà de portar una 
ampolla individual per hidratar-se. No es podran compartir ampolles, si 
que es podran reomplir, si és necessari.

2. CONTROL DE TEMPERATURA I DESINFECCIÓ: Abans d’accedir a 
la instal·lació, és prendrà la temperatura (màxima 37,5ºC). A l’entrada i 
sortida caldrà desinfectar les mans amb gel hidroalcohòlic. L’entrenador/a 
haurà de desinfectar la banqueta abans i després del partit.

3. DESINFECCIÓ DE MATERIAL: L’organització s’encarregarà de 
desinfectar les pilotes i la pista de joc al finalitzar cada partit.

4. ÚS DE MASCARETA: És obligatòria en tot moment, excepte durant 
el partit. 

5. ACCÉS AL PÚBLIC: Els partits es realitzaran a porta tancada.

6. ENTRADA I SORTIDA: S’establirà un circuit intern per evitar contacte 
entre grups. Es recomana venir amb la roba de joc posada i  canviar-se 
el calçat abans d’accedir al terreny de joc. Només es podrà accedir al 
vestuari per fer ús del WC.
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Rambla Guipúscoa, 27. 2a planta
08018 - Barcelona
Tel. 93 396 66 20

e-mail: fundacio@basquetcatala.cat
Tel.: 722499159
web: https://fundacio.basquetcatala.cat/
instagram: fundaciodelbasquetcatala

mailto:fundacio%40basquetcatala.cat?subject=
https://fundacio.basquetcatala.cat/
https://www.instagram.com/fundaciodelbasquetcatala/

