
NORMATIVA 
(PRE) INFANTIL i CADET

1. DENOMINACIÓ i ORGANITZACIÓ

La Fundació del Bàsquet Català, amb el suport de la Fede-
ració Catalana de Basquetbol i la col·laboració de l’Ajunta-
ment de Lloret de Mar, organitza la VIII edició del Torneig de 
Cloenda (Pre) Infantil i Cadet.

2. DATES 

El VIII Torneig Cloenda (Pre) Infantil i Cadet tindrà lloc el 
dissabte 11 i diumenge 12 de juny de 2022. 

3. PARTICIPACIÓ

Els equips participants seran aquells que durant la temporada 
hagin competit a nivell federat i/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.

4. LOCALITZACIÓ 

Els partits es desenvoluparan al Pavelló El Molí (Av. Del 
Rieral s/n, 17310 – Lloret de Mar), el Pavelló Municipal de 
Lloret de Mar (c/ dels mestres, s/n, 17310 – Lloret de mar) i 
a les pistes de bàsquet de l’Escola Pompeu Fabra (Av. Camí 
de l’Àngel, 6, 17310 – Lloret de Mar). 

5. INSCRIPCIONS

NOVETAT!!!!!

Per confirmar la participació al Torneig, el responsable d’equip 
haurà de fer la inscripció on-line a partir del dia 21 de març, 
a través de la web  https://tcloenda.basquetcatala.cat/. 

Un cop entreu al link, haureu de crear un usuari i contrasenya 
que us servirà per fer la inscripció i totes les modificacions 
que necessiteu durant el període d’inscripció.

Heu de tenir present que per poder tramitar la inscripció  
necessiteu la següent documentació:
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- Foto d’equip.
- Logo del club.
- E-mail del tutor legal de cada participant.
- Dorsal, nom, cognoms, data de naixement, talla de 
samarreta, al·lèrgies i l’opció escollida de l’allotjament de tots 
els participants.

Per tal de fer efectiva la inscripció, el responsable d’equip 
haurà d’omplir totes les dades i validar la inscripció abans 
del 23 de maig. Un cop validada, l’organització ho revisarà i 
s’enviarà un e-mail al tutor legal de cada participant perquè 
pugui procedir al pagament amb targeta de dèbit o crèdit i 
autoritzar els drets d’imatge i tractament de dades abans del 
31 de maig. 

A l’apartat d’observacions podreu indicar qualsevol incidècia 
o consulta respecte a l’allotjament, pagament etc..

6. ASSISTÈNCIA MÈDICA

La Fundació del Bàsquet Català té contractada una 
assegurança pròpia. Tots els participants podran utilitzar 
l’assegurança en cas de lessió o accident.

També, qualsevol dels participants amb fitxa federativa 
queden coberts sota l’assegurança de l’FCBQ. 

No podrà participar cap jugador/a que no estigui inscrit, 
no hagi pagat o o hagi signat el tractament de dades i els 
drets d’imatge. Caldrà portar les corresponents llicències 
federatives, en   qualsevol cas l’organització o els auxiliars de 
taula poden demanar-les.

7. SISTEMA DE COMPETICIÓ

El VIII Torneig Cloenda (Pre) Infantil i cadet 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:
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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.

El reglament que regirà el VIII Torneig de Cloenda (Pre) 
Infantil i Cadet serà el Reglament FIBA. 

EXCEPTE:

Els partits tindran una durada de 4 períodes de 10 minuts a 
temps corregut, amb un descans d’un minut entre períodes, 
a excepció del descans entre el 2n i el 3r que serà de 3 minuts.

Hi haurà 2 Temps Morts per equip (1 per al 1r i 2n període i 1 
per al 3r i 4t període).
En cas d’empat en finalitzar el temps reglamentari, es jugaran 
3 minuts de temps afegit fins a desempatar.

El rellotge s’aturarà en tots els tirs lliures, en els 2 últims 
minuts del 4t període o període extra, quan es sol·liciti temps 
mort o quan l’àrbitre així ho indiqui.

L’àrbitre no tocarà la pilota i només haurà de donar conformitat 
per treure, sense necessitat de tocar la pilota, quan s’hagi 
marcat una falta personal no sancionada amb tirs lliures.
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8. PREMIS I TROFEUS

Els premis i reconeixements que s’atorgaran durant el torneig 
seran els següents: 

   • Trofeu pel Campió del VIII Torneig Cloenda de cada grup
   • MVP Masculí per categoria
   • MVP Femení per categoria
   • Trofeu a tots els equips participants
   • Premis als guanyadors/es del TWO BALL 
   • Premis als guanyadors/es del Concurs de TRIPLES
   • Obsequi a tots els participants del Torneig.

concursos rebran el seu premi a l’acabar la ronda final i a la 
mateixa instal·lació.

9. RESPONSABILITAT

Els entrenadors/es i delegats/des que figuren a la fitxa d’equip 
seran els únics responsables del seus jugadors/es. 
L’accés als vestidors només serà autoritzat a aquells equips 
que hagin de jugar el seu partit. 

Després de jugar-lo els equips hauran d’abandonar la pista, 
amb la màxima celeritat, per tal de donar compliment a 
l’horari establert per l’organització. 
Els equips han d’anar acompanyats, en tot moment, del eu 
entrenador/a o delegat/da i només podran accedir al vestidor 
15 minuts abans de l’inici del partit. 

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, mai pels 
spassadissos o per l’interior de les instal·lacions. 
L’accés a la zona de vestidors i pistes de joc està reservada 
per a jugadors/es, entrenadors/es, delegats/des, arbitres, 
i membres de l’organitzací. Cap pare/mare o acompanyant 
estarà autoritzat a entrar-hi. 

L’entrega de premis de tots els equips participants i els MVP 
es farà a la mateixa pista un cop finalitzi el seu partit  de 
diumenge per evistar aglomeracions i tothom pugui marxar 
quan finalitzi el seu partit. Els guanyadors dels concursos 
rebran el seu premi al finalitzar la ronda final i a la mateixa 
instal·lació (Pista exterior del Pavelló Municipal (c/ dels 
mestres, s/n, 17310 – Lloret de mar).
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12. INFORMACIÓ11. ACCEPTACIÓ

La participació en el VIII Torneig de Cloenda Lloret de 
Mar 2022  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 VIII 
Torneig de Cloenda 2022. 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.

Pàgina web +34 633 01 39 21 correu electrònic

Facebook Instagram

https://tcloenda.basquetcatala.cat/
https://outlook.office.com/mail/deeplink/compose?mailtouri=mailto%3Atcloenda%2540basquetcatala.cat%3Fsubject%3D
www.facebook.com/TorneigdeCloenda/
https://www.instagram.com/torneig_cloenda/
mailto:tcloenda@basquetcatala.cat

