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INSTITUT JOAN MERCADER
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Informació i inscripcions:
www.ceanoia.cat
torneigmercader@gmail.com

Organitza:

Col·labora:

FUTBOL 3X3
BÀSQUET 3X3

I TORNEIG
JOAN MERCADER
NORMATIVA DEL TORNEIG

1- Les inscripcions estaran obertes fins el diumenge 27 d'octubre de 2019 a les 15:00 de la tarda.
2- Les inscripcions s’hauran de fer mitjançant aquesta pàgina web.
3- El cost de la inscripció serà de 10€ per equip. Aquest pagament inclou l'assegurança d'accidents i el dret a participació.
4- El pagament haurà de fer-se mitjançant transferència bancària al número de compte:
ES36 2100 3382 1222 0007 4548

(Titular: AMPA Joan Mercader)

Caldrà fer-hi constar: NOM DE L'EQUIP I ESPORT (Exemple: ELS INVICTES / Bàsquet)
5- El dissabte 2 de novembre es publicarà en aquesta mateixa web la relació d'equips i el calendari de partits.
6- Categories per edats:
Infantil: del 2007 i 2006

Cadet: del 2005 i 2004

Juvenil: del 2003 i 2002

7- Els equips estaran compostos per un mínim de 3 jugadors/es i un màxim de 4 i poden ser masculins, femenins i mixtes.
Els equips mixtes hauran de tenir un mínim de 1 nois/es jugant a pista.
8- Un/a dels/les jugadors/es serà el capità/na i l’interlocutor/a amb l’organització.
9- Només estarà permesa l’entrada a les zones de joc als jugadors integrants dels equips inscrits al Torneig.
10- Hi haurà premis pels guanyadors de cada categoria.
11- Qualsevol conducta antiesportiva suposarà la desqualificació immediata del/la jugador/a i, si persisteix, de l’equip.
12- L’organització no es fa responsable de les possibles pèrdues materials dels/les participants durant el torneig.
13- La inscripció en aquest campionat suposa la total acceptació de les normes. Qualsevol circumstància no prevista en
aquestes bases serà competència exclusiva del Comitè de Competició format per membres de l’organització i la seva
decisió serà inapel·lable.
14- En cas de pluja el Torneig es traslladarà a les Pistes Polivalents de Les Comes.
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