
 
 
 
 
 
 



	Benvolguts/des; 

  

Des del Club Escola de Bàsquet Girona ens plau presentar-vos el IV Torneig 
d’Any Nou Ramon Sitjà un torneig per gaudir del bàsquet, i acabar l’any de 
la millor manera possible. 

 

El més important és que els equips puguin treballar els objectius que s’han 
proposat, i que el torneig serveixi per preparar la segona meitat de la 
temporada amb les màximes garanties. 

 

El format del IV Torneig d’Any Nou Ramon Sitjà està pensat perquè tots 
els equips juguin un mínim de 4 partits, amb encreuaments finals que 
garanteixen competitivitat, emoció i bon bàsquet. 

 

Volem que sigui un torneig on hi hagi presents els valors del nostre esport:, 
fair play,  companyerisme,  amistat...  i tants d’altres que fan gran aquest 
esport. 

 

Els organitzadors i col·laboradors del Torneig estem treballant perquè 
aquesta segona edició el consolidi com a un torneig de referència. Volem 
que tots els clubs ho veieu com a una bona oportunitat i ho considereu una 
bona opció de participar-hi amb els vostres equips cada temporada. 

 

Només ens queda animar-vos a formar part del IV Torneig d’Any Nou 
Ramon Sitjà. 

 

Benvinguts al torneig!       

 

Albert Grau 

     Director tècnic 
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COMPETICIÓ 
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Torneig Cadet 1er any (2003) 

 
12 equips 
 
La competició constarà de 4 grups de 3 equips cadascun: 
 
1ª Fase:  Lligueta entre els 3 equips de cada grup per a classificar del 
primer al tercer. 
 
 
2ª Fase:  Encreuaments per posicions al grup per anar,  per 
eliminatòries,  ordenant els equips per posicions del 1 al 12. 
 
 
El primer de cada grup (4 equips) lluitarà per les posicions del 1 al 4. 
El segon de cada grup (4 equips) lluitarà per les posicions del 5 al 8. 
El tercer de cada grup (4 equips) lluitarà per les posicions del 9 al 12. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



ORGANITZACIÓ  

El IV Torneig d’Any Nou Ramon Sitjà s’iniciarà el dimarts 2 de 
gener de 2018 i finalitzarà amb l’entrega de trofeus el dimecres 4 de 
gener de 2018. 

 

La presència a l’entrega de trofeus és obligatòria per part de tots els 
equips participants. 

 

Està destinat a participants de tot l’àmbit nacional i internacional. 

•  Categoria Cadet 1er any (nascuts l’any 2003) 
 

Assegurem que tots els participants disputaran un nombre mínim de 
4 partits durant el torneig. 

 

Cada equip haurà d’escollir diferents jugadors/es per participar en les 
diferents competicions que es portaran a terme. 
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REGLAMENT  
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La 4ª edició del Torneig d’Any Nou Ramon Sitjà de la categoria Cadet 

de 1er any es regirà per les Regles Oficials de Joc editades per la 

Federació Catalana de Basquetbol,  amb les variants i aclaracions que 

s’estableixen en el Reglament Específic,  elaborat per l’organització per 

aquesta competició i que es detallen a continuació: 

 

1.- Cada equip estarà format per un mínim de 8 jugadors i un màxim de 

12. Abans del inici del Torneig s’hauran de presentar les llicències 

federatives o documentació acreditativa dels components de cada equip. 

 

2.- La duració dels partits serà amb el reglament FIBA. 

 

3- La línia de triples serà la de 6.25. 

 
  
 CONCURSOS 

Comptarem amb dos concursos amb premis pels guanyadors: 

 

1- Concurs de triples on es podran apuntar 2 jugadors de cada equip. 

2- Super K.O. gegant amb tots els participants que s’hi vulguin afegir. 
  
 



INSTAL·LACIONS 
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PAVELLÓ MUNICIPAL DE VILA-ROJA 
C/ CAMP DE LA PLANA, 1 
17004 Girona 

PAVELLÓ PARROQUIAL  
RAMON SITJÀ 
DOCTOR ANTIC ROCA S/N 
17003 Girona (Girona) 



ALLOTJAMENT  
 

 

 

Per els equips que tinguin intenció d’allotjar-se durant la participació al 
IV Torneig d’Any Nou Ramon Sitjà tenim concertat l’Hotel Ibis, un 
hotel amb totes les comoditats possibles. 

 

L’hotel està al centre de Girona, on podreu gaudir de tots els plaers de 
la ciutat dels quatre rius. Un ambient tranquil i bonic per descansar 
dels partits i visitar la ciutat. 

 

L’organització s’encarregarà del trasllat únicament pels jugadors i 
entrenadors, de l’hotel fins als diferents pavellons. 
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PREUS  
 

Opció A: 140€ per persona (amb hotel) 
 
•  Entrada el 02/01 i sortida el dia 04/02 després de la clausura. 
•  Mitja pensió a l’Hotel Ibis. 
•  Dinars dels 2 dies que es faran al mateix pavelló per agilitzar la competició. 
•  Desplaçaments entre hotel i pavellons. 
•  Per 10 jugadors o més per equip, 1 entrenador gratuït. 
 
 
Opció B: 70€ per persona 
 
•  Dinars dels 2 dies que es faran al mateix pavelló per agilitzar la competició. 
•  Per 10 jugadors o més per equip, 1 entrenador gratuït. 
 

Com inscriure’s? 
 

Per donar-vos com a inscrits a IV Torneig d’Any Nou Ramon Sitjà organitzat 
per el Club Escola de Bàsquet Girona haureu  d’enviar un correu electrònic a 
cebgtorneig@gmail.com amb el llistat de jugadors degudament completat. 

 

Tanmateix,  també haureu de fer l’ingrés de les vostres despeses abans del  

5 de Desembre, en el número de compte del BBVA 

 ES57-0182-8163-49-0201508365. 

Indicant com a concepte el nom i categoria de l’equip que esteu inscrivint. 
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AGRAÏMENT ALS 
PATROCINADORS 
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AMB EL SUPORT DE: 



INFORMACIÓ GENERAL 

ORGANITZA 
 
 

 
 

 

 
Ens podràs trobar a: 

  
 
 
 

 
 
 

Contacte:    

                Albert Grau  --  679579453 

                                    cebgtorneig@gmail.com 

 
Us hi esperem!!! 10

 

@TorneigGironaBQ 

/torneigbasquetgirona 

www.torneigbasquetgirona.cat 


