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Presentació

El IV Torneig de Cloenda (Pre) Infantil i 
Cadet, consolidat ja com el gran campionat 
per nivells del municipi de Lloret de Mar, és 
el torneig de cloenda de temporada organitzat 
per la Fundació del Bàsquet Català i que 
compta amb el suport i la col·laboració de la 
Federació Catalana de Bàsquet.

Es tracta d’un torneig obert a tots els equips 
infantils i cadets, masculins i femenins, 
federats que no participaran en les Finals a 4 
dels Campionats de Catalunya. 

L’objectiu del torneig és finalitzar la 
temporada amb un campionat de nivell, 
permeten la prórroga del curs esportiu fins 
entrat el període de vacances i, alhora, gaudir 
d’un bon cap de setmana de bàsquet 
envoltats de competició en un entorn lúdic i 
entre amics.

Lloret de Mar, com a municipi reconegut 
des de l’any 2003 amb la certificació de 
Destinació de Turisme Esportiu (DTE) 
atorgada per l’Agència Catalana de Turisme 
(ACT) es consolida com una de les principals 
destinacions esportives més importants 
del territori català, acollint als més de 10.000 
esportistes que anualment trien Lloret de Mar 
per a participar en les diferents competicions, 
estades o torneigs que s’hi celebren.
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Els Participants

Consolidat ja com un dels torneigs de 
referència de final de temporada, el IV 
Torneig de Cloenda (Pre) Infantil i Cadet 
compta amb una elevada participació, tant en 
categoria masculina com en la femenina.

Els equips participants seran aquells que 
durant la temporada hagin competit a la 
categoria d’Infantil i cadet, que acceptin la 
invitació i que no participin en les finals A4 
dels Campionats de Catalunya. 

En qualsevol cas, l’Organització es reserva el 
dret a convidar alguns equips de nivell similar 
de fora de Catalunya si es donés la necessitat 
de cobrir places vacants per tal de completar 
els grups de competició. 

Queden exclosos, doncs, els equips que es 
classifiquen per a la final a 4 dels Campionats 
de Catalunya. 

El III Torneig de Cloenda Infantil i Cadet va 
comptar amb la participació d’un total de 31 
equips, amb més de 180 participants i un total 
de 38 tècnics, entrenadors i entrenadores, 
etc. 

Des de la Fundació del Bàsquet Català 
treballem any rere any per a que aquesta 
festa del bàsquet sigui cada vegada més gran 
i involucri més equips del territori. 
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El Sistema de Competició

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 FIBA -4 períodes de 10 minuts-.

Primera fase o Fase de Grups

2 grups per categoria
6 categories: Pre infantil Masculí, Pre Infantil Femení, Infantil Masculí, Infantil Femení, 

Cadet Masculí i Cadet Femení
Tots els equips jugaran 3 partits i s’establirà una classificació per a cada grup.

GRUP 1 

CB MANLLEU
BARÇA CBS
UNIÓ JOVIAT

AEC COLLBLANC

GRUP 2

PIA SABADELL
CN SABADELL

UB SANT ADRIÀ
CEEC SABADELL

Segona Fase o Fase Final 

1r classificat GRUP 1

Perdedor SEMIFINAL 1

Guanyador SEMIFINAL 1

1r classificat GRUP 22n classificat GRUP 1

3r classificat GRUP 1

4t classificat GRUP 1

3r classificat GRUP 2

4t classificat GRUP 2

2n classificat GRUP 2

Perdedor SEMIFINAL 2

Guanyador SEMIFINAL 2

SEMIFINAL 1

3r i 4t lloc

FINAL

SEMIFINAL 2

5è i 6è lloc

7è i 8è lloc

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

Equips participants
com a exemple de 
possibles equips 

convidats
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Els Calendaris

El municipi de Lloret de Mar acollirà per quart 
any consecutiu el IVTorneig de Cloenda 
(Pre) Infantil i Cadet durant els dies 17 i 18 
de juny de 2017. 

Durant tot el cap de setmana es disputaran 
un mínim de 24 partits per categoria, des del 
matí de dissabte fins a la finalització de les 
quatre finals, l’entrega de premis i la cloenda 
del torneig.

Programació inicial:

Dissabte 17 de juny

MATÍ
Inici del torneig i primers partits de la fase 

regular

TARDA
Partits de la fase de grups

Diumenge 18 de juny

MATÍ
Partits per classificació entre grups i inici 

Fase Final

TARDA
Fase Final, comiat i entrega de premis 

En qualsevol cas, aquests horaris són aproximats i es troben 

subjectes a possibles modificacions per part de l’Organització. 
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      Els Premis

Els premis i reconeixements que s’atorgaran 
al final del torneig seran els següents: 

Copa Campió del IV Torneig de Cloenda 
(Pre) Infantil i Cadet 

Millor Cinc Masculí

Millor Cinc Femení

MVP Masculí

MVP Femení

Trofeu ‘l’Ànima del Bàsquet’

Trofeu FairPlay

Trofeu a tots els equips participants
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Les instal·lacions

Les instal·lacions escollides per dur a terme el 
IV Torneig de Cloenda (Pre) Infantil i Cadet 
són el Pavelló El Molí, el Pavelló Municial i 
les pistes de bàsquet de l’escola Pompeu 
Fabra, totes elles a Lloret de Mar i a una 
distància màxima de 5 minuts caminant. 

L’entorn de les instal·lacions escollides és un 
dels factors determinants a l’hora d’escollir 
com la seu d’aquest torneig de bàsquet.  

Restaurants, hotels, platges i el comerç que 
envolten les instal·lacions esportives són 
peces fonamentals pel que fa el benestar i 
l’entreteniment de tothom qui s’aproparà al 
torneig durant aquest cap de setmana del 
mes de juny. 
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L’Organització

El IV Torneig de Cloenda (Pre) Infantil i 
Cadet 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 
pel bon funcionament i desenvolupament de 
l’esdeveniment:

1. Responsable del  Torneig 

2. Responsable de les Pistes de Joc

3. Àrbitres (Comitè - FCBQ).

4. BQ Voluntaris – pròpia bossa de voluntariat 
de la FCBQ– i Voluntaris CB Lloret de Mar, 
distribuïts de la manera següent:

Responsable Voluntaris
Entre 8 i 16 Acompanyants d’Equips
Un anotador encarregat de l’acta per a cada 
pista
Un cronometrador per a cada pista
Una persona encarregada de controlar el 
compte de 24’’ per pista
Entre 6 i 9 persones encarregades de les 
estadístiques dels partits.
Quatre persones encarregades de mantenir 
les condicions de joc adients per a la pràctica 
esportiva. 

La Fundació del Bàsquet Català es reserva 
el dret d’afegir/modificar la competició, així 
com de prendre les decisions que consideri 
oportunes en la seva tasca de vetllar pel 
correcte desenvolupament del torneig. 
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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 adequat a cada equip 
es facilitarà abans de l’inici del torneig i 
amb l’antelació suficient per a què jugadors 
i jugadores, responsables tècnics i famílies 
puguin organitzar-se amb suficient ordre i 
temps. 

En edicions anteriors, el timing general del cap 
de setmana podria resumir-se de la següent 
manera. 

Dissabte, 17 de juny
9:30h Arribada dels equips
10:30h Inici de la Fase de Grups
13:30h 1r torn DINAR 
14:30h 2n torn DINAR
16:00h Partits Fase de Grups
20:30h Final dels Partits de la Fase de Grups

21:00h Sopar del Torneig
22:30h Festa del Torneig de Cloenda

Diumenge, 18 de juny
9:00h Inici de la Fase Final
13:00h Finals del Torneig
14:30h Entrega de Premis
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Les Inscripcions

Confirmada la participació al Torneig, 
cada equip haurà d’omplir el formulari 
d’inscripció que es facilitarà, adjuntant:

 • Una foto d’equip
 • El logo del club
 • Els dorsals, noms i cognoms    

 complets dels participants 
 • L’opció escollida de l’allotjament.

Els drets d’imatge i la protecció de 
dades personals seran autoritzades amb 
l’entrega del mateix formulari d’inscripció 
a l’Organització.
(En cas contrari s’ha de notificar)

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 abans del 13 de maig, al número 
de compte:

ES15 – 2100 – 0941 – 2902 – 0008 – 6795 

Caldrà indicar el nom de l’equip 
(CLUB i CATEGORIA)



JUGADORS i JUGADORES

OPCIÓ INCLOU DESGLÒS PREU

1 Inscripció al Torneig

4 partits
Arbitratge FCBQ, 
Regals i trofeus 

Premis individuals
Samarreta del Torneig

45€ 

2 Inscripció al Torneig
1 Pensió Completa

OPCIÓ 1 + 
Dinar de Dissabte
Sopar de Dissabte
Dormir de Dissabte

Esmorzar de Diumenge

85€

3
Inscripció al Torneig
1 Pensió Completa

1 Mitja Pensió

OPCIÓ 1 + 
Sopar Divendres
Dormir Divendres
Esmorzar Dissabte

Dinar Dissabte
Sopar Dissabte
Dormir Dissabte

Esmorzar Diumenge

125€

ENTRENADORS i ENTRENADORES

Dos entrenadors o entrenadores gratuïts per equip inscrit

10
Opcions i Allotjament



ACOMPANYANTS

OPCIÓ ÚNICA

Allotjament en habitació doble (Dues persones)
Esmorzar

Dinar i Sopar
75€ 

Un nen/a de 2 a 10 anys com a tercera persona
Esmorzar

Dinar i Sopar
10€

Un nen/a de 11 a 16 anys com a tercera persona
Esmorzar

Dinar i Sopar
20€

Qualsevol àpat extra o afegit que es desitgi 
tindrà un cost addicional de 12€

L’hotel que acollirà els participants, entrenadors i acompanyants del IV Torneig de Cloenda (Pre) 
Infantil i Cadet serà l’HOTEL SAMBA.

Web de l’hotel
 http://www.hotelsamba.es/ca/inici

Ubicació
Carrer Francesc Cambó, 10  

17310 - Lloret de Mar

10
Opcions i Allotjament

http://www.hotelsamba.es
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Previsió de Dates

FEBRER I MARÇ

Presentació del Torneig als Clubs

ABRIL

Període d’Inscripcions

19 de MAIG

Data límit d’inscripció

31 de MAIG

Publicació dels horaris i 

enviament de la informació als 

equips participants

2 de JUNY

Data límit per tramitar el pagament



12
Contacte

Correu específic del Torneig
fundacio@basquetcatala.cat

www.fundacio.basquetcatala.cat
Facebook.com/TorneigdeCloenda

SEGUIMENT DEL TORNEIG
tcloenda.basquetcatala.cat

Promocio.fundacio@basquetcatala.cat 
Coordinacio.fundacio@basquetcatala.cat

Tel. 93 396 66 20 - Mob. 670 675 088

Rambla Guipúscoa, 27. 2a planta
08018 - Barcelona

http://tcloenda.basquetcatala.cat

