INSCRIPCIONS

COL·LABOREN:

6è

6è TORNEIG 3x3

CEEC – CREU ALTA

DADES DEL TORNEIG:
Dia:

Dissabte 23 de desembre

Inici:

10.00H

Finalització:

19.00H

*L’organització es reserva el dret de modificar l’horari en funció dels
equips inscrits. Les places són limitades.

Preu:

20 euros (tot l’equip)

Lloc:

PAVELLÓ SUD SABADELL
Carrer Pardo Bazan, 17

Inscripcions a:

ceec.sabadell@gmail.com

Més informació:

669 834 600 (Domènec)

INSCRIPCIÓ: Per inscriure l’equip heu d’enviar un
correu electrònic a: ceec.sabadell@gmail.com, indicant
les següents dades:
1) NOM DE L’EQUIP
2) EDAT: PRE-MINI / MINI / INF / CADET / JÚNIOR
3) CATEGORIA: MASCULÍ / FEMENÍ
4) CLUB DE PROCEDÈNCIA DELS JUGADORS

TORNEIG 3x3

International House
Pre-mini, Mini, Infantil, Cadet i Júnior
(nens/es del 2000 al 2009 ambdós inclosos)

PATROCINA:

Dissabte 23 de desembre
De les 10h a les 19h
20 € per equip

Al Pavelló Sud!

Visita la nostra web: http://www.ihes.com/sab/
ORGANITZA:
C.E. ESCOLA DEL CARME
www.ceescoladelcarme.cat
Twitter: @CEEC_Sabadell
Instagram: @ceecsabadell

Rebreu confirmació per mail en 48 hores com a màxim.
Si no la rebeu, truqueu al telèfon facilitat més amunt.

IMPORTANT: El pagament de la inscripció es farà el
mateix dia del torneig i s’haurà de presentar aquest
tríptic amb les dades de cada integrant de l’equip i
amb les firmes dels respectius tutors/tutores.
Tot tutor/a té l’obligació de llegir aquesta declinació de
responsabilitat: La signatura d’aquesta inscripció implica que la
persona ha llegit, ha comprès i es compromet a regir-se per el detallat
en aquesta informació, eximint de qualsevol responsabilitat a la
organització.

CREU ALTA SABADELL BÀSQUET
www.creualtabasquet.cat
Twitter: @CreuAltaBasquet
Instagram: @creualtabasquet

16/12
Trofeus i medalles
per tothom!!!!

Data límit
d’inscripció!

REGLES DEL JOC
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1.

Jugadors/es. Els equips estaran formats per 3 o 4 jugadors; millor 4 per
si hi ha alguna lesió i/o imprevist. Si són 4 un d'ells farà de substitut.

2.

Substitucions. Només es podran fer substitucions quan el joc estigui
parat. Cap jugador/a podrà participar en més d'un equip.

3.

Duració del partits. Els partits seran a 16 punts i per guanyar caldrà ferho per almenys 2 punts d’avantatge. La durada màxima serà de 12
minuts. Al final d'aquest temps, guanyarà l'equip que dugui avantatge
en el marcador. En cas d'empat guanyarà l'equip que aconsegueixi
abans una cistella.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Puntuació. Totes les cistelles valdran 1 punt, excepte en les categories
infantil i cadet on les cistelles aconseguides més enllà de la línia de 6,25
m valdran 2 punts.
Possessió. La primera possessió es donarà per sorteig. L'equip que faci
cistella NO continua amb la possessió de la pilota, és a dir, hi haurà
intercanvi. Quan hi hagi una nova possessió s'haurà de sortir de la zona
per tal que sigui vàlida la jugada. Les lluites suposen pilota per la
defensa sempre. A cada nova possessió la defensa haurà de tocar la
pilota per començar el joc.
Faltes i tirs lliures. Les faltes s’hauran de treure des de dalt de
l’ampolla. A partir de la 8a falta d’equip, totes les faltes que es facin
sobre una jugador/a que està llençant a cistella, es sancionarà amb 1 tir
lliure i la possessió de la pilota per a l’equip que ha rebut la falta.
Eliminació de jugadors/es. Els/les jugadors/es seran eliminats/des
quan cometin la seva 5a falta personal. El partit pot seguir fins que en
un dels dos equips resti un sol jugador en pista. En aquest cas, l’equip
que ha patit aquesta circumstància haurà perdut
Arbitratge. A cada pista hi haurà un controlador que es
responsabilitzarà dels punts i de les faltes però en cap moment farà
l’acció d’àrbitre. Qualsevol conducta antiesportiva d’un jugador
suposarà la desqualificació immediata del seu equip. Qualsevol equip
que no arribi a l’hora del partit perdrà el partit per un resultat de 16-0.
Pares i Mares. Esteu en un torneig de lleure, es tracta de passar un dia
gaudint dels fills i del seu esport preferit, voldríem que hi hagués seny i
que ajudeu en tot moment els vostres fills/es. Respecteu la decisió dels
organitzadors i dels col·laboradors. I sobretot NO feu d’àrbitres ni
d’entrenadors.

10. Acceptació de les normes. La inscripció suposa la total acceptació de
les normes. Qualsevol circumstància no contemplada en aquestes
serà competència exclusiva dels responsables de l’organització i la
seva decisió serà última i inapel·lable.

NORMES

3x3

1. Nom de l’equip i capità. Cal posar un nom de l’equip i designar el
capità d’un dels vostres jugadors/es.
2. Categories. Si en una de les categories no hi ha un nombre
suficient d’equips, l’organització es reserva el dret d’agrupar edats i
categoria. L’organització es reserva el dret de limitar el nombre
d’equips inscrits en el torneig.
3. Sistema de competició. L’organització es reserva el dret de
modificar el sistema de competició en funció dels equips inscrits.
4. Convocatòria. L’hora d’inici assenyalada és la del primer partit del
torneig. La de la resta de partits serà en funció dels equips inscrits.
ES PREGA A TOTS ELS PARTICIPANTS QUE ES PRESENTIN AL
VESTÍBUL DEL PAVELLÓ SUD A LES 9:15H PER PRESENTAR LA
BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ I EFECTUAR EL PAGAMENT
CORRESPONENT.

RESGUARD PER L’EQUIP
NOM DE L’EQUIP: _______________________
______________________________________
CATEGORIA:
______________________________________
MASCULÍ
SEGELL DEL TORNEIG:

FEMENÍ

AUTORITZACIONS
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NOM JUGADOR/A
(capità/na):_____________________________________________
DATA NAIXEMENT:_______________________________________
FIRMA TUTOR/A:

En virtut de la Ley Orgánica de Protección de Datos autoritzo a l’organització
a cedir les imatges del meu fill/a realitzades durant l’esdeveniment per ser
publicades en els llocs web relacionats amb el club.

NOM JUGADOR/A:_______________________________________
DATA NAIXEMENT:_______________________________________
FIRMA TUTOR/A:

En virtut de la Ley Orgánica de Protección de Datos autoritzo a l’organització
a cedir les imatges del meu fill/a realitzades durant l’esdeveniment per ser
publicades en els llocs web relacionats amb el club.

NOM JUGADOR/A:_______________________________________
DATA NAIXEMENT:_______________________________________
FIRMA TUTOR/A:

En virtut de la Ley Orgánica de Protección de Datos autoritzo a l’organització
a cedir les imatges del meu fill/a realitzades durant l’esdeveniment per ser
publicades en els llocs web relacionats amb el club.

NOM JUGADOR/A:_______________________________________
DATA NAIXEMENT:_______________________________________
FIRMA TUTOR/A:

En virtut de la Ley Orgánica de Protección de Datos autoritzo a l’organització
a cedir les imatges del meu fill/a realitzades durant l’esdeveniment per ser
publicades en els llocs web relacionats amb el club.

