Inscripció de l’equip - Llistat de jugadors
NOM DE L’EQUIP:
Telèfon de contacte:
e-mail:
Nom del Responsable:
Nº dorsal
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cognom

Tel. Mòvil:
Color Samarreta:
Segon
cognom

Nom

24 Hores de Bàsquet
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Amb la col·laboració de

PATRONAT D’ESPORTS

Torneig Patrocinat per

7 i 8 de Juliol

7 i 8 de Juliol

24 hores de Bàsquet

CB. SANTA. PERPETUA
Preu inscripció

160 €
També s’estableix un descompte 10€ pels equips amb pagaments anteriors al
26.06.2018 en concepte de pagament avançat.

Que s’ha de fer per inscriure’s
al Torneig de les 24 hores?
El pagament s’haurà de fer efectiu a la següent compte corrent:

LA CAIXA: ES54 2100 0153 1402 0043 9538

Heu d’indicar a l’ingrés el nom de l’equip.
Desprès heu de fer arribar l’inscripció i el justificant de pagament abans del pròxim
29.06.2018

Com podeu fer arribar les inscripcions
i els justificants de pagament?
Doncs molt senzill:
Per e-mail: info@cbstaperpetua.cat.
Personalment al Pavelló de Santa Perpètua. Preguem us poseu en contacte amb la
persona reponsable d’aquesta tasca amb l’objectiu de posar-vos d’acord al dia i l’hora.
El telèfon és el 659.025.458.

REGLAMENT DEL TORNEIG
• Cal presentar-se al pavelló mitja hora abans de començar el partit.
• Els equips que no tinguin presents en el moment de l’inici del partit com a mínim
5 jugadors, se’ls donarà el partit per perdut.
• Tots els jugadors aniran equipats del mateix color amb SAMARRETES NUMERADES
i un altre de diferent color com a reserva pels casos de coincidència amb l’equip
que jugui de local.
• Cada partit es dividirà en quatre parts de 10 minuts i sempre amb el cronòmetre
engegat.Només es pararà el temps en cas de lesió o quan l’àrbitre ho cregui convenient.
Els arbitratges seran federats.
• En els últims 2 minuts de cada partit el temps s’aturarà seguint el reglament de
la FCB.
• Entre els quarts del partit hi haurà un descans d’1 minut, excepte a la mitja part,
que serà de 3 minuts.
• En cas de pròrroga s’establiran parts de 5 minuts cadascuna fins que hi hagi un
equip guanyador.
• Tot participant a qui se li assenyali una falta desqualificant serà eliminat del torneig,
tant si és jugador, entrenador o delegat, i sense cap opció a apel·lar
• Si a les instal·lacions hi ha qualsevol desperfecte ocasionat per el membre d’un
equip, aquest equip quedarà desqualificat del Torneig, sense cap opció a apel·lar.
• En cas d’empat a punts en la classificació, es miraran els punts a favor i en contra;
si segueix l’empat, es farà per sorteig.
• En les semifinals i les finals es seguirà íntegrament el reglament de la FCB.
• L’organització no es fa responsable de lesions i accidents, pèrdua o ruptura
d’objectes propietat dels participants del Torneig.
• L’organització es reserva tots els drets d’imatge que generi aquest torneig i cap
participant podrà fer-ne ús dels mateixos sense l’autorització corresponent.
• El màxim objectiu del torneig és gaudir del bàsquet. Per aquest motiu,
l’esportivitat ha de ser la norma bàsica del Torneig. L’organització
es reserva la capacitat per decidir davant de situacions imprevistes o conflictives,
sempre en benefici dels equips participants. La inscripció d’un equip al Torneig
suposa l’acceptació d’aquest reglament.

