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INTRODUCCIÓ:
El Club Bàsquet Cubelles organitza el III Torneig de Basquet Memorial “Manuel Lora”
en categoria Infantil Femeni el dimecres dia 4 de Gener del 2017. Volem promocionar
l´esport i el bàsquet base aixi com tambè el Club Bàsquet Cubelles i el poble,
organitzant un esdeveniment d´aquestes caracteristiques amb equips d´arreu de
Catalunya, un dia de bàsquet sencer en unes dates agraïdes de Nadal al poble de
Cubelles.
Aprofitant les dades de Nadal volem fer un recordatori i memoria de una de les
persones importants per aquest club, el Manuel Lora, , “ President Fundador del Club”.
Volem seguir amb aquest esdeveniment any rere any, ja que creiem que ha de ser una
identificació nostra.
Aquest any el campionat estarà compost en la categoria, infantil femeni, amb un
màxim de 4 equips per categoria, on disposarem de dos pavellons de joc, el PAV2 i el
PAV1 del poliesportiu de Cubelles, amb aquests arguments ens presentem perquè
aquest esdeveniment sigui un dia bo per gaudir de bon bàsquet.
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ORGANITZACIÓ I SISTEMA DE COMPETICIÓ:

L´activitat organitzada per la Junta del Club i la direcció esportiva, realitzarà el dia 4 de Gener
del 2017 el campionat, mati (lligueta) i tarda (semis i 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
· Categoria i participants: 4 equips màxim per categoria.
INFANTIL FEMENI (Categoria C i D, Barcelona) (Categoria B, Tarragona)
· Dates: 4 de Gener (dimecres)
· Espai: Poliesportiu Municipal de Cubelles, Pavelló poliesp Pav2 i nou Pav 1
· Data i preu inscripció: Data límit dimecres dia 28 de Decembre /50€ per equip
· Compte: ES03 – 0182 – 6076 – 80 – 0201602468
El sistema de competició estarà format per una fase prèvia de 1 grup, en format de tots contra
tots (al matí) un cop finalitzada la lligueta, a la tarda es jugaran les semifinals les quals es
jugaran de la següent manera, el 1er classificat jugarà contra el 4t classificat i el 2n classificat
jugarà contra el 3er classificat , els equips guanyadors jugaran la final.
Amb aquest sistema els equips com a mínim jugaran 4 partits i com a màxim el que arribi a la
final jugarà 5 partits.

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 30 de desembre. Les semifinals del Torneig estàn previstes a les 16:00 i 17:30 i
la final a les 19:00h L’entrega de premis tindrà lloc al finalitzar la final, al nou PAV1.
A banda de la competició, s’organitzarà un concurs de tir paral·lel a la competició on tots els
participants del Torneig podran inscriure’s en la seva modalitat de jugadors i els acompanyants
dels mateixos (pares, familiars, etc.) podran inscriure’s i participar durant el mateix torneig en la
seva modalitat.
En quant a la normativa de joc, els primers partits (lligueta) seran de 25 minuts correguts i les
fases finals segons normativa federació.

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.
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Entrega de premis
Aquest acte està previst en finalitzar el darrer partit del Torneig, a les 20:30h 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 (Modalitat jugadors)
•Campió Concurs Tir (Modalitat Pares/Mares/Familiars)
Una vegada celebrada l’entrega de premis, dimecres a les 20:15 aproximadament, es donarà
per finalitzat el Torneig “Memorial Manuel Lora.”

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 al mateix passeig marítim de Cubelles (5 minuts caminant)
són menus especials de grup que amb prèvia reserva poden anar molt bé, el Club
s'encarregaria d'aquestes reserves per comododitat vostre.
Aquest menú inclou, beguda, entrant, plat combinat, pa i postres.

Fotos torneig Nadal 2016
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