XII HORES DE BÀSQUET
“Memorial Sergi Herce”
Dissabte 15 de juny de 2019
Palau d’esports de la Seu d’Urgell
BASES DE PARTICIPACIÓ:
1. Modalitat participativa:
a. Volem que sigui la festa del bàsquet i que hi participi el màxim de jugadors i
jugadores
b. Es portarà marcador dels partits però serà de caràcter anecdòtic.
c. Composició dels equips: Mínim de 7 jugadors i màxim de 12
d. El partits es jugaran al Palau d’esports. Cal portar sabatilles de recanvi
e. Els horari de joc, la pista i els equips definitius s’exposaran el dia 15 al Palau, al
web del club i s’enviarà per e-mail al responsable d’equip
f. Hi haurà un regal per a cadascun dels participants
2. Inscripcions: poden ser individuals o per equips
a. Categories:
- ESCOLA: participació de tot el grup
- PETITS:
nascuts/des al 2005 i 2006
- MITJANS: nascuts/des entre 2001 i 2004
- GRANS:
nascuts/des abans del 31-12-2000
- AIRAM:
participació de tot el grup
b. Preu: (el preu inclou dues samarretes per jugar els partits)
- ESCOLA i PETITS:
5 €/participant
- MITJANS i GRANS:
12 €/participant
- AIRAM:
0 €/participant
c. Forma d’inscripció: Fins el dijous 13 de juny, amb l’ingrés corresponent a
l’oficina del Banc de Sabadell (c/c 0081/0196/10/0001102821) i enviant butlleta
inscripció i còpia de l’ingrés a: secretaria@sedisbasquet.com.
3. Sopar de final de temporada
- Tots els participants de les XII hores poden assistir al sopar de final de temporada
que es celebrarà a la Sala polivalent poliesportiva a les 21:30h.
- Els tiquets es podran treure el mateix dissabte, 15 de juny, al Palau d’esports.
- El preu del sopar pels participants a les XII Hores serà de 10€, (menors 14 anys 5€)
excepte per a jugadors, entrenadors i delegats del club que serà de 5€
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Reglament de XII hores de bàsquet
Les XII hores de bàsquet son de caràcter lúdic i participatiu, no competitiu.
Les categories son escola, petits, mitjans i grans, i en tots els partits es respectarà
els trams d’edat de cada categoria.
Les pistes de joc don tres, i es jugaran tres partits al mateix temps durant tot el dia.
Hi haurà arbitratge a títol anecdòtic, per tant és molt important respectar les
decisions arbitrals.
Els partits seran de dos períodes de 20 minuts a temps corregut, segons marcador
del Palau. El descans entre períodes serà de 5 minuts.
No es disposa de temps mort en tot el partit.
No es para el rellotge del temps del partit en cap concepte.
En cas d’empat al final del partit, al no ser competitiu, es finalitzarà el mateix, sense
opció de desempat.
Cal respectar les normes d’ús de les instal·lacions esportives:

La comissió XII Hores de bàsquet.
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