NORMATIVA
PREMINI I MINI

1. DENOMINACIÓ i ORGANITZACIÓ
4. LOCALITZACIÓ
La Fundació del Bàsquet Català, amb el suport de la Federació Catalana de Basquetbol organitza el III Torneig Torna el Bàsquet Català.

Els partits es desenvoluparan a la pista CEM Marbella
(Av. Litoral 86, 08005. Barcelona).

2. DATES

5. INSCRIPCIONS

El II Torneig Torna el Bàsquet Català premini i mini tindrà
lloc el dissabte 24 i diumenge 25 de setembre.

Les inscripcions dels equips es tramitaran online a partir del 1 de setembre, enviant el full d’inscripció degudament omplert i facilitant la persona de contacte de
l’equip a l’adreça de correu
coordinacio.fundacio@basquetcatala.cat.

3. PARTICIPACIÓ
Els equips participants seran aquells que competeixin a nivell federat o escolar.
En qualsevol cas, la Fundació del Bàsquet Català serà
l’encarregada de tot el sistema competitiu, basat en nivells
per tal de promoure un torneig equilibrat i divertit per a
tothom.

A aquest full d’inscripció s’haurà d’adjuntar el comprovant de pagament de la reserva de plaça (100€) i els
drets d’imatge i tractament de dades personals signat.
6. ASSISTÈNCIA MÈDICA
Tots els participants estan coberts per l’assegurança del
Torneig.
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7. SISTEMA DE COMPETICIÓ
El III Torneig Torna el Bàsquet Català premini i mini constarà
de dues fases:
• Fase Prèvia. Lliga entre els equips del mateix grup.
• Fase Final. Creuament en funció de l’ordre de classificació.
Tots els equips jugaran un mínim de tres partits.
La classificació de la Fase Prèvia es regirà per la següent
normativa:
1. Cada victòria sumarà 2 punts i cada derrota 1 punt.
2. En cas d’empat es classificarà l’equip:
Guanyador del partit disputat entre els dos, o que
guanyi l’average en cas de triple empat.
En cas d’igualtat, el de més punts anotats.
En cas d’igualtat, el que tingui menys punts 		
encaixats.

En cas de continuar la igualtat es realitzarà un 		
sorteig.
3. Fase Final. Tots els equips disputaran la seva Fase Final.
Els horaris i les Fases poden ser modificades per l’Organització per tal de complir els objectius del Torneig i atenent al número d’equips inscrits en cada categoria.
8. REGLAMENT
El reglament que regirà el III Torneig Torna el Bàsquet Català PreMini i Mini serà el Reglament de Minibàsquet.
Els partits constaran de 8 períodes de 6 minuts.
L’arbitratge, l’anotació i el cronometratge correrà a càrrec
de l’FCBQ i l’Organització.
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9. RESPONSABILITAT
Els entrenadors/es i delegats/des que figuren a la fitxa d’equip
seran els únics responsables del seus jugadors/es.
Els equips han d’anar acompanyats, en tot moment, del seu entrenador/a o delegat/da i només podran accedir al vestidor per
fer ús del WC o omplir l’ampolla d’aigua.

10. LOGÍSTICA I FUNCIONAMENT
Cada equip disposarà, sempre que el desenvolupament dels
partits ho permeti, de 3 minuts per escalfar dins la pista abans
de començar el partit. Si els equips volen escalfar més temps
abans del partit, podran fer-ho a l’exterior.
11. ACCEPTACIÓ
La participació al III Torneig Torna el Bàsquet Català comporta
l’acceptació d’aquestes normes i la comissió organitzadora del
Torneig decidirà, en cas de dubte o situació excepcional.

Els participants o, en cas de ser menors, els tutors i tutores
legals d’aquests, manifesten que coneixen i accepten les
normes per les quals es regeix el I Torneig Torna el Bàsquet
Català. Aquests, alhora, accepten la incorporació de les dades personals contingudes en el document d’inscripció al
torneig facilitat per l’Organització a un fitxer propietat de
la FUNDACIÓ DEL BÀSQUET CATALÀ i autoritza el fet que
siguin tractats amb finalitats promocionals d’aquesta entitat.
No obstant això, si no es permet aquest tractament de dades, pot exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i
cancel•lació previstos per la legislació vigent en matèria de
dades personals per correu postal a Fundació del Bàsquet
Català. Rambla Guipúscoa, 27. 2n. 08018, Barcelona.
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12. INFORMACIÓ

fundacio.basquetcatala.cat

coordinacio.fundacio@basquetcatala.cat

+34 722 313 417

instagram.com/fundaciodelbasquetcatala

