4º
“TORNEIG MEMORIAL”
MANUEL LORA
DAVID COCA
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INTRODUCCIÓ:
El Club Basquet Cubelles organitza el IV Torneig de Basquet “Manuel Lora i David Coca” en
categoría mini bàsquet masculi, femeni i mixte, el dia dissabte 23 de desembre del 2017. Volem
promocionar l´esport i el basquet base aixi com tambè el Club Bàsquet Cubelles i el poble,
organitzant un esdeveniment d´aquestes caracteristiques amb equips d´arreu de Catalunya que
vindran a passar un die agradable de Nadal al poble de Cubelles.
Aprofitant les dades de Nadal volem fer un recordatori i memoria a dues persones importants
per aquest Club que han fet possible el que es avui. Aquestes persones que ens van deixar
l´any 2013, son el Manuel Lora, “ President Fundador del Club” i en David Coca, gran
col·laborador i pare de dos jugadors que actualment jugant al nostre Club.
Volem seguir amb aquest esdeveniment any rere any, ja que creiem que ha de ser una
identificació nostra.
Com en les anteriors edicions el campionat estarà compost per equips de categoria mini
bàsquet, masculí, , femení i mixte, amb un màxim de 8 equips per categoria, on disposarem de
dos pavellons de joc, el PAV2 i el PAV1 amb 4 pistes per jugar del poliesportiu de Cubelles,
amb aquests arguments ens presentem perquè aquest esdeveniment siguin dos bons dies per
veure basquet.

ORGANITZACIÓ I SISTEMA DE COMPETICIÓ:
L´activitat organitzada per la Junta del Club i la direcció esportiva, ocuparà el dia 23 de
desembre (mati i tarda) durant el mati (clasificacions) i tarda les (finals). Entre altres qüestions,
es vol fomentar l´esport base i el bàsquet a Cubelles. A continuació detallem punt per punt la
informació més rellevant sobre la organització i sistema de competició del Torneig:
· Torneig memorial Manuel Lora i David Coca
· Categoria i participants: Entre 4 a 8 equips màxim per categoria.
MINI FEMENI // MINI MIXTE
MINI MASCULI // MINI MIXTE
· Dates: 23 de desembre (dissabte)
· Espai: Poliesportiu Municipal de Cubelles, Pavelló poliesp Pav2 i nou Pav 1 (4 pistes de joc)
· Preu inscripció: Inscripció gratuita.

El sistema de competició estarà format per una fase prèvia de 2 grups, amb 4 equips per grup
on tots els equips del mateix grup jugaran un partit entre ells. Finalitzada aquesta fase prèvia,
es faran les eliminatòries segons hagin quedat classificats en les seves lliguetes
correspondents, Exemple (1r contra el 4t, 2n contra el 3r) passant per quarts de final, semifinals
i final ...
Amb aquest sistema els equips com a mínim jugaran 4 partits (3 partits pel de mati) i semifinals
per la tarda (1 partit més) el que arribi a la final jugarà 5 partits en tot el campionat.
Els 3 partits del de mati es jugaran en dues parts corregudes de 20 minuts, on només es pararà
el rellotge en els tirs lliures i si el resultat és inferior de 10 punts a falta de 3 minuts perquè
acabi el partit. (El descans entre partit serà de 3 minuts)
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Els partits de la tarda, semifinals i final es faran de 4 quarts de deu minuts, sense canvis en els
3 primers quarts els quals han de haver jugat tots els jugadors, (màxim 2 i mínim 1) l'últim quart
es podran fer canvis lliures. En l'últim quart el rellotge s'aturarà.

EXEMPLE CAMPIONAT.GRUP BLAU

GRUP VERMELL

1º A
2º B
3º C
4º D

1º E
2º F
3º G
4º H

QUARTS

SEMIFINALS

FINAL

SEMIFINALS

QUARTS

E-D

A-H
H-F

B-F

B-D
B-G

F-C
CAMPIONAT DE TIRS LLIURES
1a fase, es jugarà a les 11: 00h

La final es jugarà, amb els 4 finalistes tirant d'un en un, entre partit i partit de las finals.
4 LLANÇADORS DE CADA EQUIP
Es faran 4 rondes, les quals en cada ronda tiraran els 4 jugadors de cada equip amb un minut
de temps (el que guanyi arriba a la final directa)
Els tirs s'efectuaran des de la línia de personal i el llançador tindrà 1 minut per convertir totes
les cistelles que pugui
Cada tirador tindrà l'ajuda de dos dels seus companys / es, els quals es dedicaran, un a agafar
rebot i l'altre a donar el pas al llançador.
Tindran dues pilotes per efectuar els tirs.

NOTA:
El sistema de competició pot variar segons equips apuntats i l'organització decidiria amb previ
avís els canvis que puguin haver-hi.
Els calendaris de la competició seran publicats a la pàgina web www.cbcubelles.com el
divendres dia 15 de desembre. La final del Torneig està prevista el mateix dissabte 23 a les
17:00.(mini masculi i mixte) 18:30 (mini femeni i mixte) L’entrega de premis tindrà lloc al
finalitzar la final, al nou PAV1.
A banda de la competició, s’organitzarà un concurs de tir.
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Tota la informació sobre el torneig es podrà trobar a la pàgina web www.cbcubelles.com així
com també al Facebook i Twitter oficials del Club Bàsquet Cubelles.

Entrega de premis
Aquest acte està previst pel dissabte en finalitzar el darrer partit del Torneig, a les 20:00h
aproximadament. S’entregarà i es tindrà un reconeixement per a tots els equips i participants. A
més, també s’entregaran per part del Club Bàsquet Cubelles i de l’Ajuntament de Cubelles, els
següents guardons:
•Equip Sots Campió 2n Classificat
•Equip Campió 1r Classificat
•Trofeu millor jugador
•Trofeu 5 ideal (5 jugadors)
•Campió Concurs Tir lliure.
Una vegada celebrada l’entrega de premis, dissabte a les 20:30 aproximadament, es donarà
per finalitzat el Torneig Memorial Manuel Lora i David Coca.

NOTA INFORMATIVA.DINAR
DINAR.- 11€ iva inclòs menú infantil// 16€ iva inclòs menú adults
El Club Basquet Cubelles s'ofereix per als equips que vulguin menjar, una sèrie de
restaurants que es tenen en conveni amb el Club, des del bar del mateix poliesportiu
fins a restaurants propers. El Club s'encarregaria d'aquestes reserves per comododitat
vostre.
Aquest menú inclou, beguda, entrant, plat combinat, pa i postres.
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