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Benvolguts amics, 

 

Volem donar-vos la benvinguda als Jocs Special Olympics La Seu D’Urgell – 

Andorra La Vella,  i més concretament, a la competició de Bàsquet. 

Desitgem que la vostra estada sigui el més agradable possible, que assoliu els 

objectius esportius pels que heu treballat i què l’esforç dels esportistes i entrenadors 

es vegin recompensats en la seva mesura. Per tal que això sigui possible 

l’organització ha posat tots els mitjans al seu abast, però necessitem de la vostra 

col·laboració per aconseguir aquesta fita. 

Per això us recomanem que llegiu amb cura la documentació adjunta, arribeu 

amb temps suficient als llocs de competició, feu cas de les observacions que el 

personal de l’organització o els voluntaris us puguin fer i, sobretot, davant de 

qualsevol problema no dubteu en comentar-ho el més aviat possible. 

Ara només ens resta desitjar-vos molta sort a tots i que tots junts fem d’aquests dies 

un gran esdeveniment. 

 

José Miguel Esteller 

Dept. d’esports / Rep. Bàsquet 
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CALENDARI GENERAL JOCS SPECIAL OLYMPICS 

 

DIJOUS DIA 4 D'OCTUBRE 2018 

 ACTE INAUGURAL A ANDORRA  

DIVENDRES DIA 5 D'OCTUBRE 

10:30H-13:00H PRELIMINARS: PALAU D’ESPORTS LA SEU D’URGELL 

15:00H 
LLIURAMENT CALENDARIS OFICINES PALAU D’ESPORTS.    

IMPORTANT 

16:00H-18:30H 
COMPETICIÓ:  PALAU D’ESPORTS LA SEU D’URGELL /  

PAVELLO POLIVALENT.                                

18:10H 
PROVES ADAPTADES DE BÀSQUET 

                               

DISSABTE DIA 6 D’OCTUBRE 

10:00H-14:00H 
COMPETICIÓ:  PALAU D’ESPORTS LA SEU D’URGELL /  

PAVELLO POLIVALENT.                                

16:00H-18:30H 
COMPETICIÓ:  PALAU D’ESPORTS LA SEU D’URGELL /  

PAVELLO POLIVALENT.                                

18:10h  FINALS PROVES ADAPTADES DE BASQUET    

DIUMENGE DIA 7 D’OCTUBRE 

 

10:00h 

 

CERIMÒNIA LLIURAMENT DE MEDALLES 

PALAU D’ESPORTS LA SEU D’URGELL 

13:00h (per confirmar) 
ACTE DE CLOENDA DELS JOCS  

Camp de Futbol (La Seu D’Urgell) 
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REGLAMENT DE LA COMPETICIÓ DE BÀSQUET  
 

 

La  reglamentació pels “JOCS SPECIAL OLYMPICS ” serà la mateixa de la Federació 

Internacional de Basquetbol, amb les següents adaptacions específiques per 

aquest campionat: 

1. El temps de durada de tots els partits és de 4 parts de 7 minuts cadascuna. 

2. Entre el segon quart  i el tercer quart  es donaran dos  minuts de descans. 

3. El temps de possessió de pilota és de 24 segons (per a tots els grups). 

4. El parcial per creuar la línia de mitja pista és de 8 segons (per a tots els 

grups). 

5. Cada entrenador podrà demanar 2 temps morts durant el partit: 1 a  la 

primera part (primer i segon quart) i un altra després del descans (en el 

període del tercer i darrer quart). 

6. Durant el transcurs del partit el temps de joc s’aturarà només: 

A. Quan es demani el  temps mort per part d’un equip. 

B. Quan l’àrbitre ho jutgi necessari (lesions,...) 

C. L'últim minut, de l'últim quart serà a temps aturat. 

* La resta de temps de joc és a temps corregut. 

7.   El sistema de puntuació és: 

  3 punts per partit guanyat. 

  0 punts per partit perdut. 

 

En cas d’empat a la classificació el guanyador es decidirà pel bàsquet 

particular dels   equips implicats i si encara persistís l’empat, llavors decidirà  

el Bàsquet general. 

 

 8. En cas de finalitzar un partit amb el resultat d’empat es procediria a jugar 

una pròrroga de 3 minuts. Si s’empatés a aquesta pròrroga se’n faria una 

altra de 3 minuts i així successivament fins arribar al desempat final. 
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FITXA D’INSCRIPCIÓ. CONCURS DE TRIPLES 

DISSABTE 18:10H PALAU D’ESPORTS  

Només un jugador per cada equip pot participar i no és obligatori. 

Ompliu aquest butlletí d’inscripció del Jugador: 

JUGADOR/A______________________________ 

CLUB________________________________________________ 

Data de Naixement__________________________________ 

TELF ENTRENADOR _______________ 

 

Presentar abans del 28 de setembre al correu:  jmiguel.esteller@federacioacell.org 

Tot aquell esportista no apuntat en aquestes dades no pot participar. 

mailto:jmiguel.esteller@federacioacell.org
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FITXA D’INSCRIPCIÓ. CONCURS DE TWO BALL 

DISSABTE 18:10H PALAU D’ESPORTS   

Només poden participar dos jugadors per equip. No és obligatori. 

(els jugadors han de pertànyer al mateix equip que competeix als Jocs) 

Ompliu aquest butlletí d’inscripció dels Jugadors: 

CLUB______________________________________________ 

TELF ENTRENADOR _______________ 

 

JUGADOR/A____________________________ 

Data de Naixement________________________________ 

JUGADOR/B________________________________________ 

Data de Naixement__________________________________ 

 

Presentar abans del 28 de setembre al correu:  jmiguel.esteller@federacioacell.org 

Tot aquell esportista no apuntat en aquestes dades no pot participar. 

mailto:jmiguel.esteller@federacioacell.org
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DADES IMPORTANTS PELS ENTRENADORS 

• Es indispensable presentar la fitxa (relació de jugadors) que trobareu més 

endavant a aquesta mateixa documentació, i signar l'acta abans dels 

començaments dels partits.  

 

• Els partits preliminars tindran una durada de dues parts de 6 minuts. Durant 

aquest temps han de sortir tots els jugadors i jugar-ne un mínim de 6 minuts 

cadascun. Alguns equips jugaran dues partits i alguns un partit. Per lo tant 

aquells equips que vulguin entrenar quan no tinguin partit de preliminars ho 

poden fer a les instal·lacions del Pavelló Poliesportiu (pistes obertes i lliures) 

 

• El temps d’espera d’un equip per començar el partit serà de 5 minuts, 

transcorregut aquest període es donarà el partit per perdut per no 

presentació de l’equip que no hagi acudit. No s’atendrà cap negociació 

d’escurçar el temps del partit. Només s’estudiaran els casos de primera hora 

del matí i que siguin per motius del transport d’organització. 

 

• Tots els equips participants han de portar la samarreta  numerada. 

 

• Hi ha 2  instal·lacions per la competició de basquet dels Jocs:  

1.-Palau D’esports (Pista 1-2-3) : En aquet Palau es faran les preliminars, el 

concurs de triples i two ball ,   el clínic i l’entrega de premis del diumenge. 

2.-Poliesportiu Municipal (Pista 4-5-6) : Al Pavelló Poliesportiu tindrem la 

competició de divendres tarda i dissabte mati i tarda. 

 

• El lliurament definitiu de calendaris es farà el divendres dia  05 d’octubre a la 

oficina d’esports del “Palau d’esports” a les 15:00h. Importantíssim recollir 

calendari!!!  Recordeu que a la tarda del divendres  tots els equips tindran 

partits, tant al Palau d’esports (Pista 1-2-3) com al Poliesportiu Municipal 

(Pista 4-5-6) 

 

• Durant la competició  Tots els equips jugaran  tres partits. 

 

• Hi han vestidors masculins i femenins. Els voluntaris  de vestidors us indicaran 

quin vestidor teniu assignat i us portaran a una zona habilitada per a què 

abans dels partits pugueu fer l’escalfament previ al partit.  Procureu no 

deixar-vos res dins del vestidor mentre estigueu jugant els partits. El palau 

d’esports te 6 vestidors i la Pista Poliesportiva 4. 

 

• Proves adaptades i individuals. El divendres dia 5 es faran al Palau d’esports 

(Pista 1-2 i 3) amb horari de 18:15h. El dissabte dia 6 es farà la fase final de les 

proves al mateix pavelló i amb el mateix horari. Les medalles es donaran el 

diumenge dia 7 pel mati a les 11:45h al Palau d’esports. 
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• El Concurs de triples: es farà el dissabte a les 18:15h. Tots faran una sessió de 

12 o 15 llançaments amb un minut de temps. Passaran a la final els dos 

jugadors amb la millor puntuació. La final es farà durant el lliurament de 

premis del diumenge. El dissabte comptarem dins del concurs de triples amb 

l’exhibició de dues jugadores del primer equip del “Cadi la Seu” Femení i dos 

jugadors de l’equip masculí. 

 

• El concurs de “two ball” es farà el dissabte a les 18:15h i a l’igual que al 

concurs de triples les dues millors parelles jugaran la final el diumenge durant 

l’acte de lliurament de premis. 
El Two-Ball és un concurs de llançaments a cistella per parelles en què es llança des 

de diferents punts senyalitzats prèviament. Cadascun d'aquests punts té una 

puntuació específica, segons la dificultat per aconseguir encistellar. 

 

• CLÌNIC a portes obertes:  Divendres al Palau d’Esports comptarem amb la 

presencia del Sr.  BERNAT CANUT, primer entrenador de l’equip Cadi la Seu 

femení (18:30h). Va destinat a entrenadors i jugadors: es tractaran els rols 

dels jugadors i la tàctica. En aquet Clínic demanem a entrenadors i jugadors 

la màxima assistència  i recolzament a una activitat que ens pot ajudar a 

tots. 

 

• A les instal·lacions esportives no es lliuraran les degustacions de begudes. Els  

Tiquets de la Coca-Cola els podreu utilitzar al “Village”. 
 

• Tal com especifica el “Programa de bàsquet”, el lliurament de premis de la 

competició de Bàsquet es farà el dia 7 d’octubre a les  10:00h al Palau 

d’esports (Pista 1-2-3). Tots els equips participants en la Competició de 

Bàsquet han de ser-hi com a mínim 15 minuts abans a la instal·lació. Els 

horaris seran: G1-G2-G3 10:15h . G4,G5 I G6 10:45 H I G7,G8 I G9 11:15H 

Proves adaptades i individuals a les 11:45h . 

 

• IMPORTANT: El menjador del dinar dels esportistes i dels entrenadors de 

Basquet és farà en un Institut a prop del Palau d’esports. L’horari del 

menjador és divendres de 14:30h a 15:30h i dissabte de 13:30h a 15:30h. 

Mireu els calendaris de Competició per coordinador els vostres horaris al 

menjador.  

 

 

• Distancies entre Instal·lacions: 

 

La distancia entre les dues instal·lacions Palau d’esports la Seu D’Urgell i 

Pavelló Poliesportiu es de aproximadament 3 minuts caminant. 

 

• Durant la competició us informem que en el cas de rebre algun full de 

reclamació el Comitè de Competició estarà compost pels següents 

membres: 
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a. Àrbitre assignat al partit. 

b. La persona responsable de la taula del partit (en cas de necessitat). 

c. El Coordinador de la competició: ( José Miguel Esteller ), els ajudants 

Tècnics de la Competició ( Esteban Quifet i Ivan Milla) , el coordinador 

esportiu a la Seu D’Urgell (Sr Álvaro Terreros) i el Director tècnic de la 

Federació ACELL, Sr. Manel Algeciras. 

 

 

 

 

SITUACIO DELS  PAVELLONS 
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CALENDARI D’ACTIVITATS LÚDIQUES 
 

Divendres 5 d’octubre 

11:00h a 13:00h  

                                                                                                            
- Pavelló Palau d’esports. (Sala Gimnàs). 

      Recordem grans partits de bàsquet. 

11:00h a 13:00h  

- El pavelló Poliesportiu (Pistes 4,5 i 6), restarà obert 

només aquest dia pels equips que vulgueu fer 

entrenaments. 

  

        18.30h 

  

  

- CLINIC a càrrec del Sr.  BERNAT CANUT, entrenador del 

primer equip femení del Club CADI LA SEU   

- Aquest Clínic es farà al Palau d’Esports (Pista 2) 

 

 

 15:30h a 19:00h 

 

- Sala oberta amb taules de Tennis-taula, per tots els 

que vulgueu jugar a Tennis-taula. Pavelló Palau 

d’Esports.        

 16:30h a 18:30h 

 
                             

- Pavelló Palau d’esports (Sala Gimnàs)  

Diferents Vídeos de Concursos de Triples i Mates 

Dissabte 06 D’octubre 
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11:00h a 13:00h  

- Pavelló Palau d’esports (Sala Gimnàs) Diferents Vídeos 

Concurs de Triples i mates 

12.15h 

 

                         
 

- Partit d’exhibició Veterans FCB – Veterans C.B.SEDDI 

 

18:15h 

- Concurs de Two ball. Pavelló Palau d’Esports 

 

                             
 

18:15H 

 

- Concurs de Triples. Pavelló Palau d’Esports 

 

                                     
         

16:00h a 18:00h 
Sala oberta amb taules  de Tennis-taula, per tots els que 

vulgueu jugar  a Tennis-taula. Pavelló Palau D’esports.                            

 

                                                        Diumenge 7 D’octubre 

10:00H  

  Cerimònia Lliurament de Medalles Pavelló Palau d’Esports.                            
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RELACIÓ DE JUGADORS  
JOCS SPECIAL OLYMPICS LA SEU D’URGELL – ANDORRA LA VELLA 

 
NOM DE L’EQUIP: _______________________________________ 
 
NOM DEL JUGADOR                                                                     NUMERO 
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CALENDARI PRELIMINARS DIVENDRES DIA 05 D’OCTUBRE. MATI 
 

 

  

  
PISTA 1                 

PALAU D’ESPORTS 

PISTA 2         

        PALAU D’ESPORTS 

 PISTA 3                

PALAU D’ESPORTS 

  SESE SPURS ENCERT   ST  MARTI FEDAMAR JUVENTUD 

10:30H Preliminars Preliminars Preliminars 

  S.O. GERMANY CATALONIA A S.O. ANDORRA 

  

10:50H 

  

FEDAMAR MATARO GRUP BARNA MAGICS ENCERT REL. 

Preliminars            Preliminars Preliminars 

S.O. MADRID             S.O. SUIZA CATALONIA B 

  ACIDH A T.E.B F.C.B FENIX 

11:10h Preliminars Preliminars Preliminars 

  SEDIS BASQUET PRODIS A ACIDH B 

  ASVOCALL DOWN A ESPLAI MEDITERRANEA ASPROS MIXTE 

11:30H Preliminars Preliminars Preliminars 

  FEDAMAR VALLDEMIA CLUB CAR BQ VIC ACIDH A FEM 

  ACIDH B FEM ENCERT PANTERAS PRODIS B 

11:50H Preliminars   Preliminars Preliminars 

  EL VILAR     ASVOCALL DOWN B ENCERT GRACIA 

  ENCERT HORTA C.B BALAGUER S.O. ARAGON 

12:10H Preliminars Preliminars Preliminars 

  CLUB FEM LLAMPS MOLLERUSSA ACUDAM 

  

12:30H 

  

S.O.  GERMANY S.O. SUIZA           SESE SPURS 

Preliminars Preliminars Preliminars 

S.O. MADRID S.O. ANDORRA SEDIS BASQUET 

  

12:50H 

  

S.O. ARAGON ASVOCALL DOWN A           ENCERT REL 

Preliminars Preliminars Preliminars 

ESPLAI MEDITERRANEA ASPROS MIXTE FEDAMAR JOVENTUT 
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PALAU D’ESPORTS LA SEU D’URGELL. Pista 1-2-3 

          

  POLIESPORTIU MUNICIPAL. PISTA 4-5-6 
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SALA CINEMA BÀSQUET PALAU D’ESPORTS 

 

    
 
 

 


