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 l’any 2003 ó anteriors.

•

El número de jugadors/res per equip ha de ser entre un mínim de 8 i un
màxim de 15. En cas d’equips de menys de 8 jugadors/res, s’haurà
d’ingressar l’import equivalent a 8 jugadors/res. Hi haurà un noi i una
noia en pista tot el partit.

•

El període d’inscripció finalitza divendres 21 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: 15 € per jugador/a (Inclou competició, samarreta i sopar).

•

La inscripció no es considerarà formalment efectuada fins que es realitzi
el pagament corresponent.

•

El pagament de la inscripció es realitzarà de manera conjunta (un únic
pagament per equip) i es realitzarà al BANC DE SABADELL, fins
diumenge 23 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 24 de juny.

24 hores Mixte de Bàsquet 2019 3c3 – Illa Esportiva

REGLAMENT DEL TORNEIG
1. Els partits tindran una duració de 40 minuts, dividits en dues parts
de 20 minuts.
2. A la mitja part el cronòmetre no s'atura i els equips han
d'intercanviar la posició ràpidament per realitzar el salt entre dos.
3. Els últims dos minuts del partit s'aturarà el cronòmetre seguint el
reglament FIBA.
4. Els partits començaran puntualment. Els equips hauran de
presentar-se amb 15 minuts d'antelació amb un mínim de 5 jugadors
o perdran el partit 20 a 0. L'organització decidirà la continuïtat de
l'equip al torneig.
5. En cas d'agressió física o verbal el/la jugadora o jugadors/es
quedaran eliminats del torneig i l'organització resoldrà la continuïtat
de l'equip.
6. Es pot sol·licitar un temps mort d’un minut de durada per cada part.
7. Tots els salts entre dos es realitzaran al cercle central.
8. Les samarretes dels equips hauran de ser numerades i del mateix
color.
9. Per fer canvis s'ha de tenir la possessió de la pilota. No serà necessari
aturar el joc. No pot haver-hi més de 5 jugadors en pista. En cas
d'infracció s'aplicarà una falta tècnica a la banqueta.
10. En cas d'empat s'hi jugaran prorrogues de 3 minuts. Només s'aturarà
l’últim minut.
11. En cas d'empat a punts a la classificació es determinarà la posició
per el coeficient de punts a favor i en contra entre els equips
empatats. Si segueixen empatats, guanyarà l'equip amb més punts
a favor.
12. No esta permès menjar, fumar i/o beure a les pistes de joc.
13. Tot jugador haurà de portar al torneig un carnet oficial amb foto
(DNI, permís de conduir, etc.).
14. No es permetrà la modificació de jugadors als equips un cop iniciada
la competició.
15. L’organització no es fa càrrec de l’assistència sanitària en cas de lesió
dels participants que no tinguin cobertura de la mútua federativa.
16. La inscripció al torneig suposa la total acceptació d'aquest
reglament. El C.B. Castellbisbal, com a organitzador únic del
Torneig, es reserva el dret d’interpretar qualsevol aspecte
relacionat amb el present reglament.

