Inscripcions:
•

L’organització del Torneig de 24 hores de Bàsquet
correspon exclusivament al C.B. Castellbisbal, dintre del
seu programa anual ordinari d’activitats, i per tant resta
sotmès al seu vigent Reglament de Règim Intern.

•

Podran participar jugadors/res nascudes en els anys que s’indiquen per
les diferents categories. (Punt 12 del reglament adjunt)

•

Tots els equips han d’estar formats per 3 o 4 jugadors/res. S’ha de
designar un jugador/a com a capità, que serà l’únic interlocutor vàlid
amb l’organització. En el cas de jugadors/res menors d’edat, el
responsable de l’equip haurà de ser un adult.

•

Si en una de les categories establertes no hi ha suficient nombre
d’equips, l’organització es reserva el dret d’agrupar categories.

•

El període d’inscripció finalitza dilluns 25 de juny. Després d’aquesta
data només s’acceptaran nous equips si fan falta per completar grups.

•

La pre-inscripció es realitzarà mitjançant formulari web a l’adreça
www.basquetcastellbisbal.cat . La reserva de places s’efectuarà per
rigorós ordre d’inscripció.

•

Preu: 10 € per jugador/a (Inclou samarreta i sopar).

•

El pagament s’efectuarà de manera conjunta (un únic pagament per
equip) i es realitzarà al BANC DE SABADELL, fins dilluns 25 de juny, al nº
de compte:

IBAN: ES35 0081 0079 7600 0131 7535
•

La còpia del comprovant de l’ingrés (amb el nom de l'equip i categoria)
s’haurà de fer arribar a l’adreça info@basquetcastellbisbal.cat , com a
molt tard dilluns 25 de juny.

EM A LES 20 HORES!!

REGLAMENT DEL TORNEIG
1. Els equips estaran composats per 3 o 4 jugadors/res; si son 4, un
d’ells actuarà com a substitut. Es nomenarà un jugador/a com a
capità.
2. Només es podran fer substitucions quan el joc estigui parat.
3. Els partits seran a 21 punts i per guanyar caldrà fer-ho per 2 punts
d’avantatge. La durada màxima serà de 10 minuts. Al final d’aquest
temps, guanyarà el partit qui vagi per davant en el marcador. En cas
d’empat, guanyarà l’equip que abans aconsegueixi una cistella.
4. Les cistelles valdran un punt, llevat d’aquelles que s’aconsegueixin
des de més enllà de la línia de 6,25 m., que valdran 2 punts.
5. La primera possessió es donarà per sorteig.
6. A cada pista hi haurà un responsable – àrbitre que controlarà els
punts i les faltes.
7. Qualsevol conducta antiesportiva d’un jugador/a suposarà la
desqualificació immediata del seu equip.
8. Cap jugador/a pot jugar en més d’un equip.
9. L’organització no es fa càrrec de l’assistència sanitària en cas de lesió
dels participants que no tinguin cobertura de la mútua federativa.
10. La responsabilitat sobre la veracitat de les dades facilitades per a la
inscripció recau en els participants. La falsificació d’aquestes
comporta l’exclusió immediata del torneig.
11.La inscripció en aquest campionat, suposa la total acceptació
de les normes. Qualsevol circumstància no contemplada en
aquestes
normes
serà
competència
exclusiva
dels
responsables de l’organització.
12. Categories:
a.
b.
c.
d.

Jugador/a

1

Data naixement

Jugador/a

2

Data naixement

Jugador/a

3

Data naixement

Jugador/a

4

Data naixement

PRE-MINI: 2008 I 2009.
MINI: 2006 I 2007.
INFANTIL: 2004 I 2005.
CADET: 2002 I 2003.

Nom de l’equip:
Responsable:
Telèfon:
E-mail:

La organització podrà sol·licitar durant el torneig un
carnet oficial per comprovar que les dades
coincideixen amb les del full d'inscripció.

