I FESTA DEL BÀSQUET CET I CITY LEAGUE
8 de març de 2020
C O N V O C A T Ò R I A
El Consell Esportiu del Tarragonès us convida a la I FESTA DEL BÀSQUET CET I CITY
LEAGUE, de la temporada 2019/20, amb l’objectiu de celebrar una jornada lúdica i
esportiva de bàsquet per adults dins del Torneig de a City League del Consell Esportiu
del Tarragonès.
I N S T A L · L A C I Ó

I

H O R A R I S

SEU: PAVELLÓ MUNICIPAL DE CAMPCLAR (Tarragona)
HORARI: Jornada matinal.
9:00 Concurs de tirs lliures
9:30 Concurs de triples
10:00 Entrega de trofeus
10:30 Partit All Stars + Equip Convidat
És imprescindible per al bon funcionament de la jornada que es respecti estrictament
l’hora d’inici de les activitats.
R E Q U I S I T S

D E

P A R T I C I P A C I Ó

Participants:
Podran participar els jugadors inscrits en algun dels equips del Torneig de Bàsquet de
la City League.
- Concurs de tirs lliures: Es podran inscriure com a màxim 3 jugadors de cada
equip.
- Concurs de triples: Es podran inscriure com a màxim 3 jugadors de cada
equip.
- Partit All Stars: Es podran inscriure com a màxim 2 jugadors de cada equip.
Per formalitzar la inscripció, el delegat de cada equip farà arribar al CET el llistat amb
les dades dels participants.
Amb la confirmació dels participants, s’haurà d’especificar la talla de samarreta.
Data límit d’inscripció dels jugadors serà el divendres, 14 de febrer.
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S I S T E M A

D E

C O M P E T I C I Ó

La jornada consistirà en un concurs de tirs lliures i triples, i un partit All Stars
dels millors jugadors del torneig.
Concursos
Cada participant disposarà d’1 minut per anotar tant tirs lliures o triples com pugui.
Entre els dos millors anotadors i triplistes, es decidirà el campió del concurs, on
novament disposaran d’un minut per anotar tantes cistelles com puguin.
Partit All Stars
La duració del partit serà de 4 parts de 12 minuts amb crono corregut i dos minuts
aturat en l’últim quart sempre i quan la diferència al marcador sigui inferior a 15
punts.
L’organització facilitarà les pilotes de joc pels concursos i pel partit.
R E G L A M E N T
El Reglament tècnic que s’aplicarà serà el que es detalla a continuació. La resta de
regles no contemplades en aquesta normativa s’aplicaran segons les regles oficials de
la FIBA Reglament de Basquetbol.
Els àrbitres designats pertanyen al col·lectiu de la Federació catalana de Basquetbol.
Reglament:
1. El partit serà de 4 parts de 12 minuts amb crono corregut i dos minuts aturat en
l’últim quart sempre i quan la diferència al marcador sigui inferior a 15 punts; en cas
contrari serà amb crono corregut, amb un temps mort als dos primers quarts i un
temps mort en els altres dos quarts.
2. Els canvis s’efectuaran tipus l’handbol, sense necessitat d’aturar el partit, previ avís
del canvi a la taula anotadora.
3. El primer període comença quan la pilota surt de la mà de l’àrbitre principal en el
salt entre dos. Els altres períodes comencen quan la pilota està a la disposició del
jugador que va a efectuar el servei.
Punts normatius:
-L’actitud de qualsevol jugador serà valorada sempre que es produeixi dins del recinte
(sigui quin sigui el lloc). L’organització considera que tot equip ha de responsabilitzarse dels seus acompanyants.
-L’organització es reserva el dret de modificar les normes en benefici del bon
funcionament de la jornada.
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