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ió El  VIII Torneig  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 Basquetbol.

Es tracta d’un torneig obert a tots 
els equips de categoria (PreInfantil, 
Infantil  i Cadet),  masculins i femenins, 
que té per objectiu finalitzar la 
temporada amb un campionat de 
nivell, permeten la continuïtat 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 i amigues.

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 a més de 10.000 esportistes 
que anualment trien Lloret de Mar 
per a participar en les diferents 
competicions, estades o tornejos 
que s’hi celebren.
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Consolidat com un dels tornejos de 
referència de final de temporada, el 
VIII Torneig 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 nivell federat o escolar.

En qualsevol cas, la Fundació del 
Bàsquet Català serà l’encarregada 
de tot el sistema competitiu, basat 
en  diferents nivells per tal de 
promoure un torneig equilibrat, 
competitiu i divertit per a tothom. 

El VII Torneig  Cloenda (Pre) Infantil i 
Cadet va comptar amb la participació 
de 46 equips, més de 500 jugadors i 
jugadores i un total de 92  persones 
del cos tècnic. 

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 i equips 
internacionals. 
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GRUP 1 

A.B. BUFALÀ
C.B. CERDANYOLA

S.E. CASAL VILAFRANCA

 

GRUP 2

U.B. LLEFIÀ
C.B. BON PASTOR

C.B. SANTA COLOMA

SEGONA FASE O FASE FINAL 

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

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 quarts  de 10 minuts-

PRIMERA FASE O FASE DE GRUPS

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

Possibles equips 
participants

com a exemple
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El municipi de Lloret de 
Mar acollirà per vuitè any el 
VIII Torneig Cloenda (Pre) 
infantil i cadet durant els 
dies 11 i 12 de juny 2022.

Durant   tot  el cap de 
setmana es disputaran 
més de 30  partits per 
categoria,  des del matí de 
dissabte  fins  el diumenge al 
migdia, l’entrega de premis 
i la cloenda del torneig. 

Programació inicial:

Dissabte 11 de juny 

MATÍ
Inici del torneig i primers partits de la fase 
regular

TARDA
Partits de la fase regular

Diumenge 12 de juny

MATÍ
Fase Final, Finals dels concursos i entrega de 
premis

TARDA (fins les 15.30h aprox.)
Fase Final 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 i reconeixements que s’atorgaran al final del torneig seran 
els següents: 

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

Trofeu a tots els equips participants

MVP Masculí / MVP Femení per categoria

Campions/es concurs de triples

Campions/es TWO BALL

Obsequi per a tots els participants

Millor afició del Torneig

Fidelitat del Torneig
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6
Les instal·lacions escollides per dur a terme el VIII Torneig Cloenda 
(Pre) infanti i cadet són el Pavelló El Molí, el Pavelló Municipal de 
Lloret de Mar i les pistes de bàsquet de l’escola Pompeu Fabra.

Totes aquestes instal·lacions es troben a un màxim de 5 minuts 
a peu, facilitant així l’accés i els canvis de pista per a disputar  
els diferents partits de la jornada. 

L’entorn de Lloret de Mar 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 al benestar i l’entreteniment 
de tothom qui juny.
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7
El VIII Torneig 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 i auxiliars de taula (Comitè - FCBQ)

4. Voluntaris FBC –pròpia bossa de voluntariat- .

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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8 Dissabte, 11 de juny Diumenge, 12 de juny

Tots els equips inscrits rebran un mail personalitzat amb  les dades per fer el 
check-in, així com tota la informació necessària relativa al torneig. 

Els horaris es publicaran a la web del torneig previament 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:

* La festa es realitzarà, sempre i quan la situació ho permeti i amb les mesures  
i protocols establerts.

8:30h Arribada dels primers equips

9:00h Inici de la Fase de Grups

13:30h DINAR en funció del Calendari

16:00h Partits Fase de Grups

19:30h Final dels Partits Fase de Grups

20:30h SOPAR en funció del Calendari

22:30h Festa del Torneig Cloenda

9:00h Inici de la Fase Final
10:00h Finals concursos
13:30h Partits Fase Final

15:00h Entrega de premis

* L’entrega de premis es realitzarà al finalitzar 
cada partit de diumenge.
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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/. 

Dins de cada categoria, feu clic a l’apartat d’inscripció, 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.
Trobareu un enllaç per veure com  fer la inscripció pas a pas. 

Heu de tenir present que per poder tramitar la inscripció necessiteu la següent 
documentació:

- 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 incidència o consulta 
respecte a l’allotjament, pagament etc...
 
*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.
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10
JUGADORS i JUGADORES

OPCIÓ INCLOU DESGLÒS PREU (€)

1 Inscripció Torneig

Participació al Torneig
Arbitratge FCBQ, 
Regals i trofeus 
Premis Individuals
Samarreta del Torneig

50€

2 Inscripció Torneig
1 Pensió Completa

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

95€

3
Inscripció Torneig
1 Pensió Completa
1 Mitja Pensió

OPCIÓ 1 + 
Sopar Divendres
Dormir Divendres
Esmorzar Dissabte
Dinar Dissabte
Sopar Dissabte
Dormir Dissabte
Esmorzar Diumenge

124€

ENTRENADORS I ENTRENADORES
Dos entrenadors o entrenadores gratuïts per equip inscrit



O
p

c
io

n
s 

i 
A

ll
o

tj
a
m

e
n

t
L’assistència dels acompanyants al del VIII Torneig Cloenda (Pre) Infantil 
i Cadet,  és definirà seguint els protocols de la Secretaria General de 
l’esport i de l’Activitat Física i amb la finalitat de prevaldre la salut i el 
benestar de tots i totes les participants. 

L’organització informarà de les modificacions   que  que és produeixin 
respecte a l’assistència i protocols establerts per part de de les 
administracions i des de les autoritats sanitàries.

Si finalment els acompanyants poden venir amb normalitat, hauran de 
buscar l’opció que creguin convenient.

Degut el nombre tant elevat de participants, l’organització no és pot 
responsabilitzar de l’allotjament de les famílies, per tant cada família 
pot buscar-se l’opció que desitgi a qualsevol hotel de la població de 
Lloret de Mar.

Els hotels que acolliran als 
participants i staff tècnic:

HOTEL SAMBA

www.hotelsamba.es
Carrer Francesc Cambó, 10  
17310 - Lloret de Mar

HOTEL  SURF MAR

www.hotelsurfmar.com
C/ Ramon Casas, 9 
17310 -  Lloret de Mar
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PAVELLÓ 

POMPEU FABRA
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FEBRER
Presentació del Torneig als Clubs

21 DE MARÇ
Inici d’Inscripcions

23 DE MAIG
Data límit d’inscripció

31 DE MAIG
Data límit per tramitar el pagament 
 
 
DEL 3 AL 7 DE JUNY
Publicació dels horaris i 
enviament de la informació als equips participants

12
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Pàgina WEB

Tel.633013921

e-mail

Instagram

http://
https://tcloenda.basquetcatala.cat/
http://
mailto:tcloenda%40basquetcatala.cat?subject=
https://www.instagram.com/torneig_cloenda/?hl=es
https://
mailto:tcloenda%40basquetcatala.cat?subject=
https://tcloenda.basquetcatala.cat/
https://www.instagram.com/torneig_cloenda/
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