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PRESENTACIÓ
El torneig es disputarà íntegrament a les instal·lacions noves del SESE.
Adreça del camp de joc: Pavelló Virrei Amat, carrer Juan Alcover,6, Barcelona.
El torneig es comença amb una fase prèvia en la qual els equips queden distribuïts en 2 
grups de 4 equips. 
Posteriorment,  hi  haurà  una  segona  fase  amb  creuaments  per  tal  de  determinar  la 
classificació final de cada equip.
En total,  cada equip té garantits quatre partits,  que podrien ser cinc en funció de la 
classificació a la fase prèvia.
Com en cada edició, els grups es confeccionaran tenint en compte els nivells i resultats 
de cada equip a la fase prèvia de la competició de la Federació Catalana de Basquetbol 
per tal de dotar al torneig de la major igualtat i emoció.

REGLAMENT

1.- Cada equip participant estarà composat per un mínim de 8 jugadors i un màxim de 
12 jugadors.
2.-  Els  partits  es  composaran  de  6  parts  de  6  minuts  cadascun  a  rellotge  corregut, 
aturant-se únicament en l’últim període sempre que l’àrbitre xiuli. També s’aturarà el 
rellotge en els tirs lliures. Entre períodes, i també entre primera i segona meitat ,  es 
deixarà únicament un minut de descans.
3.- Els partits s’iniciaran de manera puntual, tenint en compte que si un equip arriba 
tard, es reduirà el temps de joc. En cap cas s’allargarà el temps de joc.
4.- A cada part es pot sol·licitar un temps mort en qualsevol dels períodes (dos en total). 
En aquest  cas si que s’aturarà el rellotge. Es podrà concedir el temps mort en qualsevol 
moment que xiuli l’àrbitre o després de cistella anotada. Els temps no són acumulables.
5.- Els jugadors podran jugar com a màxim 4 períodes i com a mínim 2 períodes.
6.- Al darrer període és l’únic en el qual es poden fer canvis.
7.-  Queden prohibides les defenses en zona.  En cas de fer-les l’equip infractor serà 
advertit. En cas de reincidir es xiularà una falta tècnica.
8.-  En els partits de grup, l’empat es considerarà com a resultat  vàlid.  De cara a la 
classificació, serà la diferència de punts a favor i en contra el que dictamini l’ordre entre 
dos equips empatats a punts.
9.- En els partits d’eliminatòria, en cas d’empat es jugarà una pròrroga de tres minuts, a 
temps corregut en els tirs lliures i només parant el rellotge en el darrer minut. Si persistís 
l’empat, es jugaria una nova pròrroga en el format de cistella d’or (primer equip que 
anoti, guanya) iniciant la part amb un salt entre dos.
10.- Els equips no disposaran pràcticament de temps per escalfar a pista (màxim deu 
minuts, mínim tres minuts), per la qual cosa es recomana fer l’escalfament fora de la 
pista.
11.- Tota la resta de normativa es portarà a terme de manera reglamentària (FCBQ).
12.- L’organització es reserva el dret de modificar el temps de joc per ajustar l’horari del 
torneig així com la normativa de joc per facilitar-ne la participació. Qualsevol incidència 
serà  resolta  per  la  Comissió  organitzadora  ,  de  manera  immediata  i  amb  un  sentit 
irrevocable.



EQUIPS PARTICIPANTS

GRUP 1
• GRAMENET BÀSQUET CLUB
• VEDRUNA GRACIA
• C.B. NOU BARRIS
• SESE

GRUP 2
• UBSA
• CLUB BÀSQUET SANTA COLOMA
• U.E. CLARET
• A.D.E. FUSTER

HORARIS PARTITS

PISTA 1

9 a 10 SESE Vedruna Gracia
10 a 11 ADE Fuster CB Santa Coloma
11 a 12 SESE Nou Barris
12 a 13 UE Claret CB Santa Coloma
13 a 14 SESE Bàsquet Gramenet
14 a 15 ADE Fuster UE Claret

PISTA 2

9 a 10 Bàsquet Gramenet Nou Barris
10 a 11 UE Claret UBSA
11 a 12 Bàsquet Gramenet Vedruna Gracia
12 a 13 UBSA ADE Fuster
13 a 14 Vedruna Gràcia Nou Barris
14 a 15 UBSA CB Santa Coloma



CREUAMENTS

                                            Pista 1                                             Pista 2
16 a 17 1r Grup 1 2n Grup 2 1r Grup 2 2n Grup 1
17 a 18 3r Grup 1 3r Grup 2 4rt Grup 1 4rt Grup 2

18 a 19 PARTIT SPECIALS

19,15 h. FINAL  (Guanyadors 
horari 16 h)

3r  i  4rt  (Perdedors 
horari 16 h)

20,30 h. Lliurament de Trofeus

Moltes gràcies per participar. Us desitgem un bon Torneig.


