Benvolguts/des amics i amigues,

Ben aviat arribaran les festes de Nadal i nosaltres, com cada any, estem enllestint la divuitena edició
del “TORNEIG DE NADAL DE MINIBÀSQUET”. La inscripció és oberta a equips de categoria
minibàsquet, on podran participar nens i nenes federats/des nascuts/des l’any 2008 o posterior. No
s’admetran equips mixtes. Disposem de fins a tres pavellons esportius on podran disputar-se fins a
vuit partits de forma simultània.
Les dates de celebració del torneig són el 27, 28, i 29 de desembre de 2019, en jornada de matí i
tarda. El torneig consta d’una fase classificatòria i d’una fase final. Tots els equips jugaran cinc
partits i aquests seran dirigits per àrbitres de la Federació Catalana de Basquetbol.
Opció A) Inscripció al Torneig sense pernoctar:
• Modalitat 1 Només inscripció Torneig ....................................... 300 € equip
•

Modalitat 2

Inscripció més els 3 dinars (27, 28 i 29) ............. 60 € participant
Amb 10 jugadors/es inscrits 2 entrenadors/es amb plaça gratuïta

Opció B) Inscripció al Torneig amb pernoctació i pensió completa
En aquesta opció el preu per participant inclou la inscripció al Torneig i la pensió completa
des del dinar de divendres 27 fins el dinar de diumenge 29. ................... 130 € participant
En aquesta opció el preu per participant inclou la inscripció al Torneig i la pensió completa
des del sopar de dijous 26 fins el dinar de diumenge 29. ........................ 170 € participant
Per inscripcions d’equips amb 14 o més participants, 2 places gratuïtes.
També es lliurarà a tots els equips un petit esmorzar i berenar durant els tres dies de la competició.
Per a realitzar la inscripció heu d'emplenar les dades del formulari que hi ha disponible en el nostre
web i després de rebre la confirmació per part de l'organització procedir a fer l'ingrés de l'import
d'acord amb la modalitat escollida per transferència bancària en el compte següent:
Banc Sabadell

ES17 0081 7089 7900 0123 8327

i enviar-ne una còpia per correu
torneignadal@cbgranollers.cat.

electrònic

indicant

el

nom

de

l’equip,

a

la

direcció

La normativa del torneig, el sistema de competició i la resta d’informació estarà disponible ben aviat
a la nostra pàgina web www.cbgranollers.cat. Si necessiteu més informació us podeu dirigir a les
persones següents que us resoldran els dubtes que us puguin sorgir:
Coordinador Base: Dídac Burgues Ninou telèfon: 938401833, mòbil: 685141808
Junta directiva: Agustí Borràs i Josep Martínez
Amb el desig de veure’ns ben aviat rebeu una salutació molt cordial de la Junta directiva i de les
persones que organitzem el Torneig.
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