
TORNEIG SOLIDARI 

ORGANITZA:  

 
                      ELS MONJOS BC                       BAI SPORT 

COL·LABORA:  

 

                         AJUNTAMENT SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS 



DESCRIPCIÓ 
-  Torneig solidari de basquetbol per ajudar a la fundació 

internacional WINGS FOR LIFE (creada per Dietrich 
Mateschitz, fundador de Red Bull) amb l’objectiu d’ajudar 
en la investigació clínica per la regeneració de la medul·la 
espinal.   

-  CATEGORIA: Júnior Masculí (97/96). 
-  SEU JOC: Pavelló Municipal Sta. Margarida i els Monjos. 

-  DIES DE COMPETICIÓ: 15 i 16 d’abril del 2014. 

-  Mínim 3 partits per equip. 

-  OBJECTIU ESPORTIU: Fomentar el FAIR PLAY, joc net 
entre entrenadors, jugadors i arbitres. 

 



PROGRAMA 
DIMARTS 15 ABRIL 2014 
-  Tots els partits corresponents a la fase de grups i 

classificatoris per a la final a 4. 
 
DIMECRES 16 ABRIL 2014 
-  Matí:  
                     -Fase final 
-  Tarda: 
                     -Gran final 
                     -Concurs de triples 
                     -All Star Wings For Life 
                     -Entrega de premis 



COMPETICIÓ 
-  Places limitades a 12 equips. 
-  4 grups de 3 equips. Es classifiquen els primers de cada grup 

per a semifinals. 
-  Final a 4 amb semifinals, final de consolació i gran final. 
-  Concurs de triples (2 participants per equip). 
-  All Star Wings For Life, amb una selecció dels millors 

jugadors participants en el torneig. 
-  El dimecres a la tarda hi haurà moltes sorpreses amb un gran 

espectacle al més pur estil americà. 
-  Hi haurà control d'estadística de tots els partits i premi per al 

jugador més valorat del torneig. 
-  L’organització es reserva el dret de modificar algun punt. 
 



REGLAMENT DE JOC 
-  La competició es regirà pel reglament FIBA excepte: 
-  Els partits seran de dues parts de 20 minuts de joc a 

temps corregut amb un descans de 3 minuts entre 
períodes. El temps s’aturarà als darrers 2 minuts del 
segon període en cas que la diferència sigui inferior als 10 
punts. 

-  En cas d’empat, aquest serà vàlid durant la fase de grups. 
En la final a 4 es disputarà una prorroga de 5 minuts. 

-  A partir de la 8 falta d’equip hi haurà bonus. 
-  Cada entrenador disposa d’un temps mort per part. I un 

addicional per a cada període extra. 
-  L’organització es reserva el dret de modificar algun punt. 
 



PARTITS DIMARTS 15 
HORA PISTA CENTRAL 

09.00/10.00 A1 VS A2 Estadística 
10.00/11.00 B1 VS B2 Estadística 
11.00/12.00 C1 VS C2 Estadística 
12.00/13.00 D1 VS D2 Estadística 
13.00/14.00 A1 VS A3 Estadística 
14.00/15.00 DINAR Estadística 
15.00/16.00 B1 VS B3 Estadística 
16.00/17.00 C1 VS C3 Estadística 
17.00/18.00 D1 VS D3 Estadística 
18.00/19.00 A2 VS A3 Estadística 
19.00/20.00 B2 VS B3 Estadística 
20.00/21.00 C2 VS C3 Estadística 
21.00/22.00 D2 VS D3 Estadística 



PARTITS DIMECRES 16 
HORA PISTA CENTRAL 

09.00/10.00 SEMIFINAL 1A VS 1B Estadística 

10.00/11.00 SEMIFINAL 1C VS 1D Estadística 

11.00/12.00 11è/12è LLOC Estadística 

12.00/13.00 9è/10è LLOC Estadística 

13.00/14.30 7è/8è LLOC Estadística 

14.00/15.00 5é/6é LLOC Estadística 

15.00/16.00 DINAR 

16.00/17.00 FINAL CONSOLACIÓ Estadística 

17.00/18.00 GRAN FINAL Estadística 

18.00/19.00 CONCURS DE TRIPLES Estadística 

19.00/20.00 ALL STAR WINGS FOR LIFE Estadística 

20.00/21.00 ENTREGA DE PREMIS 



ALL STAR WINGS FOR LIFE 
-  Tindran dret a participar els jugadors més valorats del 

torneig, segons la organització. 

-  La participació en aquest partit tindrà un cost a 
determinar en benefici de la fundació Wings For Life. 

-  Cada jugador rebrà un equipatge commemoratiu de 
l’esdeveniment.  

-  Les regles de joc seran les mateixes que les del torneig. 

-  Hi haurà un premi per al jugador més valorat del partit.     



CONCURS DE TRIPLES 
-  Dos participants per equip.  

-  Participació totalment gratuïta.  
-  3 llançaments des de 5 posicions. 

-  Els 2 primers llançaments valen 1 punts i l’últim val doble. 

-  Les millors marques passaran a la final. 

-  La final tindrà el mateix format. 

-  En cas d’empat és farà un desempat a 5 llançaments des 
de la posició frontal. 



INSCRIPCIÓ I PAGAMENT 
-  El preu total per equip serà de 115 euros. 

-  Cal fer el pagament amb el nom de l’equip a:  
                           Banc Sabadell 0081 1613 17 0001002701 

-  Cal enviar la butlleta d’inscripció juntament amb una 
copia del rebut bancari a junta.elsmonjosbc@gmail.com 

-  La data límit per a inscriure's és el 31 de març de 2014.  

-  Els beneficis de tot el torneig aniran cap a la fundació 
Wings For Life amb l’objectiu d’ajudar en la investigació 
clínica per la regeneració de la medul·la espinal.   



MÉS INFORMACIÓ 
www.elsmonjosbc.com 

www.twitter.com/ElsMonjosBC 
www.facebook.com/els.monjosbc 

 

PERSONA DE CONTACTE 

Nil Alemany 

691 38 48 87 
junta.elsmonjosbc@gmail.com 

 

 

 


