10è Torneig Minibàsquet de Nadal
Benvolguts/des amics i amigues,

Granollers, 2 de novembre de 2011

Ja arriben les festes de Nadal i nosaltres, com cada any, estem enllestint la desena edició
del “TORNEIG MINI DE NADAL” del C.B. Granollers.
En aquesta desena edició ens hem proposat augmentar el nombre d’equips participants
amb un màxim de 24 equips en categoria masculina i 12 en categoria femenina, per la qual
cosa disposarem de dos pavellons per a la disputa dels partits. La inscripció és oberta a
equips de categoria minibàsquet, on podran participar nens i nenes federats/des
nascuts/des l’any 2000 o posteriors. No s’admetran equips mixtes.
Les dates de celebració seran el divendres 23 de desembre de 2011, en jornada de matí i
tarda i dissabte 24 de desembre en jornada només de matí. La competició constarà d’una
fase classificatòria i d’una fase final. Per tal d’adequar el nivell dels equips participants, en
la categoria masculina hem establert dos nivells de competició denominats: “esport” i
“esport plus”. La categoria “esport plus” va dirigida, per aquells equips que estan competint
en el nivell A, en la fase prèvia de la Federació Catalana de Basquetbol i la categoria
esport per a la resta d’equips. La inscripció de l’equip en qualsevol dels dos nivells és una
opció de cada club participant. No obstant això, l’organització es reserva el dret de canviar
el nivell en funció de la distribució dels grups en competició. En la fase final hi haurà
creuaments entre equips dels dos nivells de competició.
La quota d’inscripció és de 20 € per participant (jugadors/es o entrenador/es). Això inclou la
inscripció, arbitratges, dinar de divendres, esmorzar/berenar i un obsequi (samarreta
commemorativa) per la seva participació.
Per fer la inscripció heu de comunicar la participació via correu electrònic a l’adreça
cbg@cbgranollers.com indicant nom del Club o Entitat esportiva, nom de l’equip, número
de participants (jugadors/es i entrenadors/es), persona i mòbil de contacte i també en el
cas d’equips masculins el nivell de competició. També cal fer abans del 10 desembre
l’ingrés de la quota d’inscripció en el compte del Banc de Sabadell 0081 7089 76
0001105914, indicant nom de l’equip nombre de participants i la categoria masculina o
femenina.
La normativa del torneig, el sistema de competició i la resta d’informació estarà disponible
ben aviat a la nostra pàgina web www.cbgranollers.com/newcbg. Si necessiteu més
informació al respecte podeu adreçar-vos a les persones següents:
Coordinador Base: Sr. David Delaurens tel.: 938401833, mòbil: 607253168
Junta directiva: Agustí Borras i Josep Martínez tel.:938401833 FAX: 938401833
Amb el desig de veure’ns ben aviat rebeu una forta salutació de tota la junta del club i de
les persones que organitzem el torneig.
CLUB BÀSQUET GRANOLLERS

