
Ordre sortida a la presentació dels equips 

1. CADET 

 Club Esportiu Vila Olímpica 

 A.E Cervantes Casc Antic 

 Esportiu Maristes Sant Joan 

 

2. PREINFANTIL 

 Club Esportiu Diagonal Mar 

 Club Natació Terrassa 

 Secció Esportiva Sant Joan de Mata 

 

3. ALEVÍ 

 Secció Esportiva Sant Joan de Mata 

 Santa Caterina de Siena 

 Col·legi Dominiques de l’Ensenyament 

 

4. BENJAMÍ 

 Pere Verges 

 Secció Esportiva Sant Joan de Mata 

 Escola Peter Pan 

 

En acabar la presentació dels equips tindran llocs els parlaments a càrrec d’un 

jugador, un tutor de joc, un aficionat i un entrenador, acte seguit s’iniciarà 

l’escalfament dels primers partits. 

 

 

Vestidors 

Els vestidors romandran oberts en tot moment, s’han destinat 4 vestidors, és 

molt important no deixar objectes dins del vestidor un cop s’abandoni aquest. 

 

Horaris 

L’horari és un element bàsic en qualsevol torneig de qualitat, és per això que 

tothom posi de la seva part per a que els horaris es compleixin i es pugui gaudir 

d’una gran jornada de bàsquet. 

L’hora oficial de citació per a TOTS ELS EQUIPS és a les 15:00 per a tal de 

poder celebrar la cerimònia d’obertura i de presentació de tots els equips. 



L’accés dels jugadors i cos tècnic es realitza per fora del pavelló, per la rampa 

que existeix a la terrassa de la instal·lació. 

L’accés de públic i aficionats es realitzarà per la porta de recepció del pavelló. 

 

Normativa torneig 

Els partits es disputaran en franges de 90 minuts, i tindran 6 parts de 8 minuts 

en Categoria Benjamí, Aleví i Pre-infantil; i 4 parts de 10 minuts en categoria 

Cadet. 

Abans de cada partit hi haurà un escalfament de cinc/deu minuts, per tant, els 

equips han d’estar a pista 10 minuts abans de que finalitzi el partit anterior per 

tal de poder fer el escalfament. 

El temps serà corregut menys els dos últims minuts de l’últim quart. 

Només es pararà el temps en tirs lliures o ne cas d’incident greu i o concedeixi 

l’àrbitre. 

El descans entre quarts és d’un minut, i a la mitja part també hi ha un descans 

de cinc minuts. 

No hi ha temps morts. 

En cas d’empat no hi prorroga. Es decidirà a través dels punts a favor i 

encontre. 

 



Quadrant de partits: 



 

 

 

 

 


