


El pròxim diumenge 8 de gener de 2017 celebrarem la V edició del Torneig Infantil 
Temple Grup, amb la participació dels nostres equips pre-infantils i infantils 
masculins i femenins, a les instal·lacions del C.E.M Horta del carrer Feliu i Codina, 
27, de Barcelona. �

Enguany celebrem la cinquena edició d’un Torneig ja consolidat i que vol ser una 
festa del bàsquet per a tots els participants. �

La Unió Esportiva d’Horta es complau a convidar-vos a casa nostra tot esperant que 
gaudiu d’una magnífica diada. �

El format del Torneig és triangular i 4 categories dividides en 4 grups. Es jugaran 
tres partits per categoria i un total de disset partits durant tot el Torneig. �

Per tal de fomentar al màxim la diversió en la pràctica del Basquet, el nivell dels 
equips participants és semblant. �

El preu de la inscripció per cada equip es de 40 €, i estan inclosos els arbitres de la 
FCBQ, aigua per a totes les jugadores i jugadors participants al torneig i trofeus 
commemoratius per a tots els equips participants. �



HORARIS DE PARTITS

1 2 3

9:00 PIM1-2 PIF	1-2

10:30 IAM	1-2 IBM		1-2

12:00 PIM2-3 PIF	2-3

13:30 IAM	2-3 IBM	2-3

16:00 PIM	1-3 PIF	1-3

17:30 IAM	1-3 IBM	1-3

19:00
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REGLAMENT DE JOC V TORNEIG INFANTIL TEMPLE GRUP 

1. Els equips hauran de tenir un mínim de 8 jugadors (en cas contrari el partit es pot jugar 
però se li donarà per perdut) i un màxim de 12. �  

2. Es jugaran 6 períodes de 8 minuts amb 1 minut de descans entre cada període. En cas 
d’empat es jugarà un període extra de 3 minuts, en cas de persistir l’empat, es jugarà 
un altre període extra de 3 minuts. Si amb aquests dos períodes extres persistís 
l’empat es llençarien 3 tirs lliures per banda. En cas d’empat s’anirien tirant tirs lliures 
fins que algun dels dos equips erri el seu tir. �  

3. Tots els jugadors i jugadores han de jugar un mínim de 2 períodes sencers (en cas de 
jugar el segon en l’últim període, aquest jugador no pot ser substituït) i un màxim de 4 
períodes. En cas d’incompliment de la norma es donarà el partit per perdut. �  

4. No es concediran substitucions en els 5 primers períodes, excepte en cas de lesió o 
que el jugador o jugadora faci la seva cinquena falta personal. �  

5. Es concediran un màxim de 2 temps morts durant tot el partit repartits de forma lliure. 
També es disposarà d’un temps mort pels períodes extra. Aquests es concediran quan 
la pilota estigui aturada per la xiulada de l’àrbitre. �  

6. Només s’aturarà el rellotge:  

a. Al final de cada període. �  

b. Quan s’assenyali una falta penalitzada amb tirs lliures. �  

c. Quan s’assenyala temps mort o substitució. �  

d. Sempre que l’àrbitre ho indiqui. �  

e. Sempre que un jugador cometi la seva cinquena falta o sigui � desqualificat. �  

f. Es farà arbitratge senzill, l’àrbitre només tocarà la pilota quan sigui � necessari. 
�  

7. Tots els llançaments que s’iniciïn i finalitzin amb els dos peus del jugador fora � de 
l’ampolla, valdran tres punts. �  

8. Només és permesa la defensa individual, en cas de defensa en zona es � sancionarà 
amb 1 tir lliure i pilota per l’equip atacant. �  

9. En el 6è període es sancionaran amb 2 tirs lliures totes les faltes a partir de la � quarta. 
Els períodes extres es consideren una continuació del 6è període. �  

10. Es farà el salt inicial en cada període. �  

11. En cas de lluita la pilota serà per l’equip defensor. En cas de dubte per l’equip � que es 
trobava en pista defensiva. �  

12. Els resultats dels períodes son acumulatius i es tancarà l’acta quan la diferència arribi a 
50 punts.  

Totes les regles de joc no especificades es resoldran d’acord amb les previsions del reglament 
FIBA.  



LES NOSTRES �
INSTAL·LACIONS �

A 5 minuts a peu�
de les parades de metro �

d’HORTA �
i VALLDAURA �

COM ARRIBAR-HI



MAPA DEL LLOC



VISTA DEL PAVELLÓ �



INSCRIPCIONS

El període d’inscripció romandrà obert fins al  dia  29 de desembre.  

Caldrà  ingressar  el  total  del  preu  d’inscripció  per  a cada equip 
participant, que és de 40 €. 

Les dades bancàries per fer l’ingrés són: 

La Caixa de Pensions ES93 2100 1158 4802 0001 7156.

Tot indicant el nom de l’equip i la categoria en la qual participeu. 

Un  cop  fet  el  pagament  caldrà  enviar  el  comprovant  d’ingrés  al  correu 
electrònic basquet@uehorta.cat per tal de formalitzar la inscripció. Tots els 
equips hauran d’omplir el roster de jugadors i enviar la foto oficial de l’equip 
participant. Caldrà  omplir  el  corresponent  document  de  cessió  d’imatges  
de  tots  els participants. El Torneig gaudirà de difusió en mitjans audiovisuals 
i xarxes socials, així com al web de la U.E. d’Horta www.uehorta.cat



D’altra banda, també podreu disposar de servei de bar i restaurant al 
mateix centre durant tot el dia. Hi haurà un menú pel Torneig al preu de 
10€. Per més informació i reserves podeu contactar amb el Sr. Pepe 
Cavanillas al telèfon 626 038 888. És recomanable fer la reserva 
anticipadament. Donarem més informació sobre els menús durant els 
propers dies al nostre web. �

�

Així mateix, trobareu tota la informació actualitzada al nostre web 
www.uehorta.cat a la secció de bàsquet. També us podeu adreçar a 
nosaltres mitjançant el correu electrònic basquet@uehorta.cat per a 
qualsevol qüestió. �


