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PRESENTACIÓ  

El Torneig  Vila  de  Palamós és  un  torneig  de  bàsquet  de  categories  de  formació             
consolidat  que  ha  esdevingut  ja  una  Festa  del  Bàsquet  que  celebrem  cada  any  des  de                
l'any  2013  a Palamós pel  pont  de  la  Puríssima.  Aquest  any  2019  el  torneig  es  celebrarà                
els  dies  6,  7  i  8  de  desembre.  El  torneig  l’organitzem  el  Club  Espor�u  Palamós  amb  la                  
col·laboració  de  l’Ajuntament  de  Palamós,  l’Ajuntament  de  Vall-Llobrega,  la  Diputació           
de   Girona   i   l’escola   La   Salle   Palamós.   
 
En  aquesta  setena  edició  tenim  com  a  objec�u  mantenir  el  nombre  i  el  nivell  dels                
equips  par�cipants,  essent  el  nostre  repte  comptar  per  primer  cop  amb  8  equips  de               
cadascuna  de  les  categories  del  torneig,  comptant  doncs  amb  gairebé  48  equips             
provinents  de  tota  la  geografia  catalana,  tot  i  que  evidentment  amb  predomini  dels              
clubs   de   la   província   de   Girona.   
 
Com   cada   any   les   categories   del   torneig   seran:   
 

- Mini   Masculí  -    Mini   Femení  
- Infan�l   Masculí -    Infan�l   Femení  
- Junior   Masculí  -    Junior   Femení  

El  torneig  aquest  any  serà  de  pagament,  120  €  per  equip,  aquest  preu  servirà per                
ajudar  a  finançar  el  cost  arbitral,  ja  que  son  àrbitres  federats  És  doncs  per  a  nosaltres                 
un  gran  l'esforç  organitza�u  i  també  econòmic  que  portem  a  terme  amb  l’objec�u              
d’acostar  el  bàsquet  a  tothom  i  compar�r  bons  instants,  tant  dins  com  fora  del  terreny                
de   joc,   i   sobretot   gaudint   d’aquest   esport   que   tant   es�mem.   
 
Com   sempre   estem   ja   treballant   per   a   que   tot   es�gui   a   punt   per   aquest   gran   dia.  
 
Us   hi   esperem!  
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NORMATIVA   COMPETICIÓ   MINI   i   INFANTIL:  
 

- Divendres  6  de  desembre  de  2019  des  de  les  9:00  hores  fins  a  les  21:00  hores,                 
durant   aquest   dia   es   disputaran   les   fases   de   classificació.  

- Dissabte  7  de  desembre  de  2019  des  de  les  9:00  hores  fins  les  15  hores,  es                 
disputaran   les   semifinals   i   finals.  

- Els   àrbitres   SON   FEDERATS   DE   LA   FEDERACIÓ   CATALANA   DE   BÀSQUET.  
- El  format  de  les  actes  serà  més  senzill  de  l’habitual  i  els  auxiliars  de  taula  seran                 

voluntaris   del   club.   
- No  hi  haurà  norma  d’alineació,  si  bé  es  recomana  a  tots  els  entrenadors  que               

facin   jugar   a   tots   els   jugadors.  
- Els  par�ts  �ndran  una  durada  de  4  parts  de  8  minuts  cada  una  a  temps                

corregut,  aturant-se  únicament  en  tots  els  �rs  lliures,  en  l’úl�m  minut  del  4t              
període  o  període  extra,  quan  es  sol·lici�  temps  mort  o  quan  l’àrbitre  així  ho               
indiqui  

- En  cas  d’empat  en  finalitzar  el  temps  reglamentari,  es  jugaran  temps  afegits  de              
3   minuts   fins   a   desempatar.   

- Entre  les  dues  parts  no  hi  haurà  descans  (es  deixarà  un  minut  per  a  donar                
indicacions).   

- Cada  equip  disposarà  de  2  temps  morts  a  repar�r  com  cregui  oportú  durant  el               
par�t.  

- El   Bonus   s’ac�varà   a   par�r   de   la   sisena   falta   d’equip.   
- Tota  la  resta  es  regirà  per  la  norma�va  FIBA  vigent  durant  la  temporada              

2019-2020.  
- Un  cop  confirmats  tots  els  equips,  s’envia  amb  antelació  el  quadre  amb  equips  i               

horaris   de   par�ts.  
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NORMATIVA   COMPETICIÓ   JUNIOR:  
  

- Dissabte  7  de  desembre  de  2019  des  de  les  9:00  hores  fins  a  les  21:00  hores  es                  
disputarà   les   fases   classificatòries.  
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- Diumenge  8  de  desembre  de  2019  des  de  les  9:00  hores  fins  les  15:00  hores  es                 
disputaran   les   semifinals   i   finals   tant   de   la   categoria   femenina   com   masculina  

- Els   arbitres   SON   FEDERATS   DE   LA   FEDERACIO   CATALANA   DE   BASQUET.  
- El  format  de  les  actes  serà  més  senzill  de  l’habitual  i  els  auxiliars  de  taula  seran                 

voluntaris   del   club.   
- Els  parits  �ndran  una  durada  de  dues  parts  de  15  minuts  cada  una  (aturant  el                

rellotge   seguint   les   normes   FIBA).  
- En  cas  d’empat  en  finalitzar  el  temps  reglamentari,  es  jugaran  temps  afegits  de              

3   minuts   fins   a   desempatar.   
- Entre  les  dues  parts  no  hi  haurà  descans  (es  deixarà  1  minut  per  a  donar                

indicacions)  
- Cada  equip  disposarà  de  2  temps  morts  a  repar�r  com  cregui  oportú  durant  el               

par�t.   
- El   Bonus   s’ac�vará   a   par�r   de   la   sisena   falta   d’equip.   
- Tota  la  resta  es  regirà  per  la  norma�va  FIBA  vigent  durant  la  temporada              

2018-2019.  
- L’organització   no   facilitarà   aigua   pels   par�ts.   Cada   Equip   haurà   de   portar   la   seva.    
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SISTEMA   DE   COMPETICIÓ  
 
 
 
Torneig   de   6   equips   (en   cas   de   no   haver-hi   prous   equips   inscrits)   

   
Primera   fase  

   
Es   distribuiran   els   equips   en   dos   Grups   A   i   B   de   tres   equips.  

Sistema   de   lliga   per   separat   a   cada   grup,   tots   contra   a   tots   a   una   sola   volta.  
Equip   guanyador    ob�ndrà   2   punts   i   el   perdedor   1   per   cada   par�t   disputat.  

   
Fase   Final  

 
5é   i   6é   lloc:   3er   classificat   Grup   A   vs.   3er   classificat   Grup   B  

3er   i   4rt  lloc:   2on   classificat   Grup   A   vs.   2on   classificat   Grup   B  
FINAL   :    1er   classificat   Grup   A   vs.   1er   classificat   Grup   B  

 
 
 

 
Torneig   de   8   equips   (el   que   farem   a   totes   les   categories)  

   
Primera   fase  

   
Es   distribuiran   els   equips   en   dos   Grups   A   i   B   de   quatre   equips.  

Sistema   de   lliga   per   separat   a   cada   grup,   tots   contra   tots   a   una   sola   volta.  
Equip   guanyador   ob�ndrà   2   punts   i   el   perdedor   1   per   cada   par�t   disputat.   

   
Fase   Final  

 
SEMIFINAL   1   : 1er   Classificat   del   Grup   A   vs   2on   Classificat   del   Grup   B   
SEMIFINAL   2   : 1er   Classificat   del   Grup   B   vs   2on   Classificat   del   Grup   A   

 
OPCIONAL:   3er    i   4rt  lloc    :    Perdedor   Semifinal   1   vs   Perdedor   Semifinal   2   (en   funció  

disponibilitat   de   pistes)   
 

FINAL   :    Guanyador   Semifinal   1 vs   Guanyador   Semifinal   2  
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TERRENYS   DE   JOC  
  
Tots  els  par�ts  es  disputaran  o  bé  al  Pavelló  Municipal  de  Palamós  (3  pistes)  o  al  Pista                  

Polivalent  de  Vall-Llobrega  o  al  pavelló  del  Col·legi  la  Salle  Palamós.  No  hi  ha               
transport  entre  els  tres  pavellons,  essent  cada  equip  el  responsable  de  fer  els              
trasllats.  Al  Col·legi  de  Salle  s’hi  ha  d’anar  amb  temps  doncs  pot  ser  més               
complicat   trobar   aparcament.   

 
Pavelló   Municipal   de   Palamós   
Gaspar   Matas   s/n  
17230   Palamós  
663943029   
Google   Maps:    h�ps://goo.gl/maps/JnfSqWVKiQm  
 
Pista   Polivalent   de    Vall.llobrega  
Carrer   Rei   Lotari,   s/n  
17253   Vall.llobrega  
Google   Maps:    h�ps://goo.gl/maps/7FrqsViiGoz  
 
Pavelló   Col·legi   La   Salle   Palamós,   
c/   Hospital   5,   
17230   Palamós    
Google   Maps:    h�ps://goo.gl/maps/YS6Hw2cv45L2  
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ALTRES   CONSIDERACIONS:   
 

1. INSCRIPCIONS  Les  inscripcions  dels  equips  es  tramitaran  online,  enviant  el  full            
d’inscripció  degudament  omplert  i  facilitant  la  persona  de  contacte  de  l’equip  a             
l’adreça   de   correu    ce.palamos2@gmail.com .  

2. ASSISTÈNCIA  MÈDICA  Tots  els  par�cipants  amb  fitxa  federa�va  queden  coberts           
sota  l’assegurança  de  l’FCBQ.  Serà  necessari  presentar  les  corresponents          
llicències   federa�ves   abans   de   l’inici   de   cada   par�t   als   auxiliars   de   taula.   

3. SISTEMA  DE  COMPETICIÓ  El  Torneig  constarà  de  dues  fases:  •  Fase            
Prèvia.(divendres  per  MINI  i  INFANTIL  i  dissabte  per  JUNIOR)  Lliga  entre  els             
equips  del  mateix  grup.  •  Fase  Final  (Dissabte  per  MINI  i  INFANTIL,  diumenge              
per  JUNIOR)  Creuament  en  funció  de  l’ordre  de  classificació.  Tots  els  equips             
jugaran  un  mínim  de  tres  par�ts.  La  classificació  de  la  Fase  Prèvia  es  regirà  per                
la  següent  norma�va:  1.  Cada  victòria  sumarà  2  punts  i  cada  derrota  1  punt.  2.                
En  cas  d’empat  es  classificarà  l’equip:  Guanyador  del  par�t  disputat  entre  els             
dos,  o  que  guanyi  l’average  en  cas  de  triple  empat.  En  cas  d’igualtat,  el  de  més                 
punts  anotats..  En  cas  de  con�nuar  la  igualtat  es  realitzarà  un  sorteig.  3.  Fase               
Final.  Els  horaris  i  les  Fases  poden  ser  modificades  per  l’Organització  per  tal  de               
complir  els  objec�us  del  Torneig.  i  atenent  al  número  d’equips  inscrit  en  cada              
categoria.  El  reglament  que  regirà  reglament  FIBA,  EXCEPTE  en  els  punts  citats             
anteriorment  en  l’apartat  de  Norma�va.  Per  maximitzar  el  temps  de  joc            
l’àrbitre   no   ha   de   tocar   la   pilota   i   només   haurà   de   donar   conformitat   per   treure.  

4. PREMIS  I  TROFEUS  Els  premis  i  reconeixements  que  s’atorgaran  al  final  del             
torneig  seran  els  següents:  •  Copa  Campió  del  VI  Torneig  Vila  de  Palamós  per               
cada  categoria  •  Copa  Sots-Campió  del  VI  Torneig  Vila  de  Palamós  per  cada              
categoria   

5. RESPONSABILITAT  Els  entrenadors/es  i  delegats/des  que  figuren  a  la  fitxa           
d’equip  seran  els  únics  responsables  del  seus  jugadors/  es.  L’accés  als  ves�dors             
només  serà  autoritzat  a  aquells  equips  que  hagin  de  jugar  el  seu  par�t.  Després               
de  jugar-lo  els  equips  hauran  d’abandonar  la  pista,  amb  la  màxima  celeritat,  per              
tal  de  donar  compliment  a  l’horari  establert  per  l’organització.  Els  equips  han             
d’anar  acompanyats,  en  tot  moment,  del  seu  entrenador/a  o  delegat/da  i            
només   podran   accedir   al   ves�dor   15   minuts   abans   de   l’inici   del   par�t.   

6. LOGÍSTICA  I  FUNCIONAMENT  Cada  equip  disposarà,  sempre  que  el          
desenvolupament  dels  par�ts  ho  perme�,  de  3  minuts  per  escalfar  dins  la  pista              
abans  de  començar  el  par�t.  Si  els  equips  volen  escalfar  més  temps  abans  del               
par�t,  podran  fer-ho  a  l’exterior,  mai  pels  passadissos  o  per  l’interior  de  les              
instal•lacions.  L’accés  a  la  zona  de  ves�dors  i  pistes  de  joc  està  reservada  per  a                
jugadors/es,  entrenadors/es,  delegats/des,  arbitres,  i  membres  de        
l’Organització́.   Cap   pare/mare   o   acompanyant   estarà   autoritzat   a   entrar-hi.   
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7. ACCEPTACIÓ  La  par�cipació  en  el  torneig  comporta  l’acceptació  d’aquestes          
normes  i  la  comissió  organitzadora  del  Torneig  decidirà,  en  cas  de  dubte  o              
situació   excepcional.   

8. INFORMACIÓ  Tota  la  informació  del  VI  Torneig  Vila  de  Palamós  serà  publicada  a              
la  plataforma  web www.cepalamos.cat  i  a  les  xarxes  socials  amb  l’e�queta            
#viitorneigviladepalamos.  Per  a  sol•licitar  més  informació,  resta  disponible  el          
telèfon  del  coordinador  646  84  61  47  Andreu  Iruela  o  al  correu  electrònic              
ce.palamos2@gmail.com   per   resoldre   qualsevol   �pus   de   dubte.  
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LOGISTICA   i   DINARS  
 
Tornem  a  oferir  menús  amb  preus  especials  a  diferents  Restaurants  de  la  localitat  (exceptuant               

el  diumenge  8),  on  sense  cap  mena  de  dubte  sereu  ben  atesos.  Els  restaurants  oferts                
son  sponsors  i  col·laboradors  del  club,  però  Palamós  té  una  amplia  oferta             
gastronòmica.   

 
Els  restaurants  amb  acord  estan  ubicats  en  diferents  punts  de  la  Vila,  Platja  de  La  Fosca,                 

Passeig  del  Mar,  Centre  i  un  davant  mateix  del  Pavelló  Municipal.  Per  donar  bon  servei                
caldria  que  ens  feu  arribar  el  nombre  de  jugadors  i  acompanyants  per  equip  per  tal  de                 
distribuir-vos.   

 
A  més  a  més,  no  cal  que  pateixin  per  el  tema  transport  als  restaurants,  doncs  la  organització                  

ofereix  la  possibilitat  d’agafar  el  bus  “llançadora”  encarregat  de  traslladar  els  equips             
cap   als   respec�us   llocs   per   dinar   assignats   prèviament.   Servei   GRATUIT.  

 
Adjuntem  llistat  de  restaurants  i  els  menús  que  ens  han  ofert  que  s’haurà  de  pagar                

directament  al  restaurant,  només  fent-nos  càrrec  l’organització  de  fer  les  reserves,  però             
no   del   cobrament   dels   àpats.  

 
Igualment  en  cas  de  jugadors  amb  al·lèrgies  alimentaries  agrairíem  ens  ho  fessin  saber  amb               

antelació   per   poder   adaptar   els   menús   a   aquestes   par�cularitats.   
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SERVEI   DE   BUS   LLANÇADERA:  

Gràcies   a   la   bona   voluntat   i   col·laboració   del   grup   Moven�s   Sarfa   podem   oferir-vos   la  
possibilitat   de   transportar-vos    als   restaurants   que   també   col·laboren   amb   el   nostre   Torneig   Vila  
de   Palamós   (a   excepció   del   diumenge   dia   8).   D’aquesta   manera,   busquem   donar   un   servei   més   i  
la   màxima   comoditat   un   cop   arribeu   als   terrenys   de   joc   intentant   reduir   així    al   màxim   els  
desplaçaments   que   hagueu   de   fer   i   treure-us   la   preocupació   d’haver   de   buscar/trobar   el  
restaurant   al   qual   us   fem   la   reserva   des   de   la   organització.  

 

Moven�s   Sarfa   al   llarg   dels   anys   ha   anat   consolidant   la   seva   operació   en   l'àmbit   de   la  
connec�vitat   i   la   mobilitat   de   les   persones   en   tres   grans   àmbits   de   actuació:   els   serveis   urbans,  
els   interurbans,   i   els   nocturns   en   una   àrea   habitada   per   més   d'una   quarta   part   de   la   població  
total   de   Catalunya.  
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EXEMPLE   DE   MENÚ  
 
RESTAURANT   DC   LA   FOSCA   

C/   Garbí   6,   17230   Palamós  
www.restaurantdc.cat   
 

MENÚ   BÁSQUET   NENS    -   10,50   euros  
Entrant:  

Macarrons  
 

Segons:  
Carn   arrebossada   amb   patates   fregides  
Bistec   de   vedella   amb   patates   fregides  

 
Postre,   aigua   i   refresc  

 
 

MENÚ   BÁSQUET   ADULTS   –   22,00   euros  
Pica-pica:  

Amanida   amb   formatge   de   cabra  
Musclos   de   roca   al   vapor  

Croquetes   de   la   casa  
 

Segons:  
Fideuà  

Bu�darra   de   pagès   amb   patates   al   pobre  
Sèpia   a   la   planxa  

 
Postre   de   la   casa  

 
Aigua,   vi   i   cafè  
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EXEMPLE   DE   MENÚ  

BAR   RESTAURANT   IRIS  

Carrer   Gaspar   Matas,   18,   17230   El   Figuerar   (Palamós)  
Just   davant   del   pavelló   municipal   de   Palamós  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

MENÚ   BÁSQUET   NENS   –   10   euros  
1ers  

Macarrons  
Nuggets   de   pollastre  

 
2ons  

Pollastre   a   l’ast  
Hamburguesa   amb   guarnició  

 
Na�lles,   gelat   o   creppes.   

Refresc   o   aigua.   

 
MENÚ   BÁSQUET   ADULTS   –   18   euros  

1ers  
Amanida   de   la   casa  

Canelons  
 

2ons  
Sèpia   planxa  

Vedella   ros�da   amb   bolets  
 

Postres   a   escollir.   
Aigua,   vi   i   gasosa.   
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EXEMPLE   DE   MENÚ  
HOTEL   &   RESTAURANT   TRIAS  

Passeig   del   Mar,   s/n,   17230   Palamós   
www.hoteltrias.com  
 
MENU   NENS   FINS   A   INFANTIL   –   9,95   €  
Plats   a   escollir:  
Canelons   de   carn   ben   gra�nats   amb   salsa   beixamel  
Croquetes   casolanes   amb   patates   fregides  
Arròs   a   la   cubana   amb   ou   fregit   i   salsa   de   tomàquet   confitat  
Pasta   italiana   a   la   bolonyesa   amb   parmesà  
Peix   del   dia   a   la   planxa   amb   patates   fregides  
Escalopines   de   pollastre   amb   patates   fregides  
Hamburguesa   de   vedella   a   la   planxa   amb   patates   fregides  
Postres   a   escollir:   
Crema   catalana   cremada  
Gelats   variats  
Iogurt   de   la   Fageda  
Fruita   natural  

PREU   PLAT   A   ESCOLLIR   +   PA   +   BEGUDA   +   POSTRE  
 
MENU   ADUTS   CALA   ESTRETA      -   24,   50   euros  
Entrants:  
Crema   de   marisc   amb   mini   pasta   de   fulla   i   musclos  
Amanida   de   carxofes   amb   pernil   de   celler   
Amanida   amb   formatge   de   cabra,   fruits   secs   i   vinagreta   
Anelles   de   calamars   a   l’andalusa   
Canelons   de   carn   gra�nats   al   forn   
Carpaccio   de   vedella   amb   formatge   parmesà   i   vinagreta   
Trinxat   de   l’Empordà   
Segons:  
Fideuà   de   la   casa   amb   allioli   
Paella   mixta   (carn   i   peix)   
Cuixa   d’ànec   confitada   amb   salsa   de   taronja   i   puré   de   patates   
Filet   de   porc   a   la   planxa   amb   salsa   de   porto   
Suquet   de   rap   amb   patates   i   escamarlans   
  Orada   al   forn   amb   patates,   cebetes   i   tomàquet   
Postres:   
Lioneses   amb   nata   i   xocolata   
Crema   catalana   cremada   
Gelats   casolans   (iogurt,   xocolata   i   vainilla  
Carpaccio   de   pinya   amb   gelat   de   vainilla   
PREU   ENTRANT,   SEGON,   POSTRES,   Pa,   ¼   de   vi,   aigua  
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CAFETERIA   RESTAURANT   CAN   PACO  

President   Macià   4,   17230   Palamós  
 www.restaurantcanpaco.es  
 

 
 
En  aquest  restaurant  no  disposem  d’un  menú  tancat  però  hi  ha  un  assor�t  gran  de  plats                 

combinats  y  servei  de  menjars  diferents  opcions  molt  econòmiques.  Podeu  consultar  la             
Carta   a   la   seva   Web.   
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OFERTES   HOTELERES   PER   EL   VII   TORNEIG   VILA   DE   PALAMÓS  

 

HOTEL   ANCORA:  

Hotel  de  3  estrelles  amb  moltes  comoditats,  situat  a  prop  de  la  platja  de  la  Fosca,  molt  a  prop                    
del   Pavelló   Municipals   de   Palamós.  

C/   Josep   Pla,   43,   Platja   de   la   Fosca  
17230   Palamós,   Girona  
Telf   972314858  
Info@hotelancora.net  
 
PREUS   ESPECIALS   PER   ELS   DIES   6   I   7   DE   DESEMBRE   2019  
 

● Habitació   doble   +   esmorzar.......................65   €/nit  
● Habitació   doble   +   mitja   pensió..................99   €/nit  
● Habitació   triple   +   esmorzar........................85   €/nit  
● Habitació   triple   +   mitja   pensió.................113   €/nit  
● Habitació   quàdruple   +   esmorzar..............100   €/nit  
● Habitació   quàdruple   +   mitja   pensió.........147   €/nit  

 
 
 
 
 
HOTEL   TRIAS:  
 
Hotel   de   4   estrelles   situat   a   primera   línia   de   mar   al   passeig   de   Palamós.  
 
Passeig   del   Mar   s/n  
17230   Palamós,   Girona  
Telf:   972601800  
infotrias@hoteltrias.com  
 
 

● Habitació   una   persona   +   esmorzar..............78   €/nit  
● Habitació   doble   +   esmorzar.........................99   €/nit  
● Habitació   triple   +   esmorzar........................149   €/nit  
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