
1

												

																											

												 	 	 												 		 	 	

																																															

	

2on. Torneig Bàsquet 
Nadal 
27, 28 i 29 de desembre de 2016 



Després	de	l'excel·lent	experiència	de	l’any	passat,	la	Secció	Esportiva	Casal	de	
Vilafranca	organitza	el	2on. TORNEIG	de	VILAFRANCA de	BÀSQUET	INFANTIL		
en	els	propers	dies	27,	28	i	29	de	desembre	de	2016.

Enguany destaquem tres objectius que defineixen el TORNEIG de VILAFRANCA:

Volem que gaudiu de l'excel·lència d’una competició amb el millor
bàsquet infantil.

Volem que la convivència i l’amistat entre els joves jugadors dels
equips participants sigui el valor més preuat del Torneig.

Volem que compartiu l’ampla oferta lúdica i cultural de Vilafranca
del Penedès -Capital del Vi- durant els tres dies que us acollim a
casa nostra.

Bona estada i feliç TORNEIG de VILAFRANCA!
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Tots els partits se celebraran al Pavelló Esportiu Joan
Marquès (Passatge Alcover nº 3) situat al centre històric
i comercial de Vilafranca del Penedès.

També es farà ús d’una pista auxiliar de bàsquet i altres
serveis annexes al pavelló esportiu propis de la nostra
entitat: gimnàs, guarda-roba, sales de reunió, etc.

Els àpats es serviran en locals propers al pavelló.
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A continuació us detallem la informació més rellevant sobre l’organització i el
sistema de competició:

Categoria i participants: Infantil Masculí (11-13 anys)

Número d’equips: 8 equips

Dates: 27, 28 i 29 de desembre de 2016 (de dimarts a dijous)

Arbitratges federats (dos àrbitres per partit a la Fase Final)

Data límit d’inscripció: Dilluns 14 de novembre a les 19:00.

Preu inscripció per equip: 200 euros

Gravació i retransmissió televisiva de la fase final del Torneig

Obsequi record individual per a tots els equips i jugadors

Per validar la inscripció cal ingressar l’import (200 euros) al compte
que us indicarem quan manifesteu el vostre interès
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La competició es desenvoluparà amb una fase prèvia amb dos grups de 4
equips. Els equips es classificaran pel número de victòries i diferència de punts.
Posteriorment es jugaran els respectius encreuaments de caràcter eliminatori.

Grup	A

•EA1
•EA2
•EA3
•EA4

Grup	B

•EB1
•EB2
•EB3
•EB4

Els calendaris de competició es publicaran al web http://esportiva.casal.org/
a partir del dimecres dia 14 de desembre.

Paral·lelament a la competició per equips s’organitzarà un concurs de triples
individual. La final del concurs de triples serà el dia 29 de desembre a la tarda.

Cada equip participant jugarà un
mínim de 4 partits. Els 4 primers
classificats disputaran fins a 5 partits
durant tres dies.
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La cloenda i lliurament de premis es durà a terme el dijous dia 29, en finalitzar
la Final.

Es farà un reconeixement i es lliurarà un obsequi/record a tots els equips
i jugadors.

La relació de copes i obsequis és la següent:

• Equip Campió 1er Classificat
• Equip Sots Campió 2on Classificat
• Equip 3er Classificat
• Equip més esportiu
• Millor jugador
• 5 ideal (5 jugadors)
• Campió Concurs Triples

Una vegada celebrat el lliurament de premis es donarà per finalitzat el Torneig.
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L’Alberg	municipal	de	joventut	es	troba	
situat	a	Vilafranca	del	Penedès	a	l’avinguda	
de	Catalunya	nº	22.

Les	instal·lacions	del	Complex	Aquàtic	són	
a	100	metres	de	l’Alberg	(accés	gratuït	pels	
jugadors	que	hi	facin	estada).
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Durant	els	tres	dies	del	Torneig	es	
podrà	gaudir	de	forma	opcional	
(gratuït	pels	jugadors)	de	diferents	
activitats	de	caràcter	lúdic	i	cultural:

Passis	de	pel·lícules	al	nostre	Cinema.	

Patinatge	sobre	gel	a	la	Rambla.	

Visites	a	Cal	Figarot	(local	dels	
Castellers	de	Vilafranca),	Casa	de	la	
Festa	Major,	Celler	de	vins,	Museu	de	
les	Cultures	del	Vi	de	Catalunya,	etc.	
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Imatges	del	Torneig	2015:
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Imatges	del	Torneig	2015:
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Imatges	del	Torneig	2015:
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CB	CERDANYOLA									AB	EL	VENDRELL											FORÇA	LLEIDA																		SE	CASAL	

SESE	-BCN- CB	ROSER	-BCN- AE	MINGUELLA								CB	SANTA	COLOMA

Equips participants 2016:	
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27	de	desembre

15:30 CB	ROSER	-BARCELONA- CB	SANTA	COLOMA
17:00 FORÇA	LLEIDA AE	MINGUELLA	-BADALONA-
18:30 SESE	-BARCELONA- CB	CERDANYOLA
20:00 SE	CASAL	-VILAFRANCA- AB	EL	VENDRELL

28	de	desembre

9:00 CB	SANTA	COLOMA FORÇA	LLEIDA
10:30 CB	ROSER	-BARCELONA- AE	MINGUELLA	-BADALONA-
12:00 AB	EL	VENDRELL SESE	-BARCELONA-
13:30 SE	CASAL	-VILAFRANCA- CB	CERDANYOLA

15:30 AE	MINGUELLA	-BADALONA- CB	SANTA	COLOMA
17:00 FORÇA	LLEIDA CB	ROSER	-BARCELONA-
18:30 SESE	-BARCELONA- SE	CASAL	-VILAFRANCA-
20:00 CB	CERDANYOLA AB	EL	VENDRELL

Grup A

Grup A

Grup A

Grup B

Grup B

Grup B
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29	de	desembre

9:00 4t	Grup	A 4t	Grup	B
10:30 1er	Grup	B 2on	Grup	A
12:00 1er	Grup	A 2on	Grup	B
13:30 3er	Grup	A 3er	Grup	B

16:00 Concurs Triples
17:30 Partit 3er/4t	lloc
19:00 FINAL
20:30 Cloenda


