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Resum MICBasketball’18

Spot MICBasketball’19

MICBasketball

https://www.youtube.com/watch?v=fQcwiCTlwBs
https://youtu.be/VATcwMMwhB0
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MICBasketball’19

EL TORNEIG EN XIFRES*

El MICBasketball és un torneig internacional de bàsquet base que se celebra
durant la Setmana Santa a Girona-Costa Brava. La tercera edició tindrà lloc del
18 al 21 d’abril del 2019 amb l’esperit de donar l’oportunitat a joves de qualsevol
racó del món a poder conviure i competir amb els millors equips i jugadors del
basquetbol internacional.

*Xifres MICBasketball’18
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L’edició passada el MICBasketball va comptar amb dos jugadors de luxe que van
apadrina la segona edició: Núria Martínez (Uni Girona) i Pierre Oriola (FC
Barcelona).

PADRINS

MICBasketball’19
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EQUIPS DESTACATS 2017 – 2018 

MICBasketball’19
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Equips amb arribades i sortides abans o després de les dates marcades 
sol·licitar pressupost i possibles activitats a realitzar

PROGRAMA

MICBasketball’19
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CATEGORIES

U18W | Júnior jugadores nascudes després del 01.01.2001

U16W | Cadet jugadores nascudes després del 01.01.2003

U14W | Infantil jugadores nascudes després del 01.01.2005

MICBasketball’19

U18M | Júnior jugadors nascuts després del 01.01.2001

U16M | Cadet jugadors nascuts després del 01.01.2003

U14M | Infantil jugadors nascuts després del 01.01.2005M
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Equips i seleccions d’arreu del món competeixen en tres categories masculines 
(U18, U16 i U14) i tres femenines (U18, U16 i U14)

Per a rebre informació sobre altres categories, escriu a info@micbasketball.com
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MICBasketball’19

NORMES D’INSCRIPCIÓ

1. Els equips hauran d'omplir el formulari d'inscripció visible dins de la web del torneig 
www.micbasketball.com. L'equip NO estarà oficialment inscrit fins a completar el  
"pas 3".

2. L’organització es posarà en contacte amb la persona responsable de l’equip (reflectida en  el 
registre) per a completar el procés d’inscripció i activar l’espai web de l’equip.

3. Per completar la inscripció i confirmar oficialment la participació, cada equip haurà de  
realitzar un primer pagament de 500 € en cas d'escollir la modalitat 1 (amb  allotjament) o 
250€ si la modalitat escollida és la 2 (sense allotjament).
Aquest import serà part del total a ingressar i es descomptarà de l'últimpagament.

Recomanem als equips fer aquest ingrés el més aviat possible ja  
que és l’única forma de certificar la inscripció.

Les places son limitades i només els primers
en completar aquest pas podran participar.

4. Un mes abans de l’inici del torneig s’haurà d’haver enviat el justificant del pagament 
restant del grup, així com el roster oficial, el logo del club i la foto de l’equip.
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MICBasketball’19

SISTEMA DE COMPETICIÓ

REGLES DE JOC
El MICBasketball es juga seguint el reglament FIBA, excepte per les següents modificacions:

1. CONTROL D’EDAT
Tots els jugadors hauran d’identificar-se amb llicència federativa en vigor, DNI, passaport o un altre 
document oficial acreditatiu de l’edat amb fotografia el dia d’arribada a l’hotel. Aquesta 
documentació haurà  de portar-se a tots els partits i estar disponible l’organització requereixi passar 
revisió abans del matx.

2. TEMPS DE JOC
4x10 minuts de rellotge corregut, excepte l’últim minut de cada període i períodes extra on 
s’aplicarà el rellotge aturat. Durant els tres primers quarts el rellotge s’aturarà si el joc es deté per 
l’àrbitre, hi ha substitució o tirs lliures.

3. NÚMERO DE JUGADORS
Cada equip haurà de presentar entre 5 i 12 jugadors a cada partit. Cap matx començarà amb 
menys de 5 jugadors.

4. SUBSTITUCIONS
Tots els jugadors registrats en l’acte hauran de participar en el partit. No hi ha un temps mínim. Si 
aquesta regla no es compleix per un equip el resultat serà la pèrdua del mateix per 
incompareixença, mantenint-se el resultat original si la diferència és superior a 20 punts per a 
l’equip rival.

5. PISTES DE JOC
Les instal·lacions utilitzades són de parquet en la seva major part, i excepcionalment de sintasol,
essent totes pròximesa Lloret de Mar.

6. PILOTES
La organització facilitarà la pilota del partit i 2 pilotes per equip per l’escalfament, de la marca NIKE. 
El tamany seguirà el reglament FIBA.

7. NÚMERO DE PARTITS I SISTEMA DE COMPETICIÓ
Tots els equips inscrits disputaran entre 4 i 6 partits al MICBasketball, distribuïts en: 
• Fase de Classificació. Distribuïts en grups de quatre equips, es juga en format de lliga, de 

manera que cada equip juga tres partits. 
• Fase Final. En funció de la classificació de la primera fase, els equips es distribueixen en dos 

nivells: un pel campionat, primer i segon de cada grup, i un altre per la consolació, tercer i 
quart. 

En tots dos casos es juguen eliminatòries: l'equip avança si guanya, i queda eliminat si perd. Cada 
equip disputa un partit mínim i un màxim de tres.
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MICBasketball’19

PREU JUGADORS, COS TÈCNIC & ACOMPANYANTS

DESCOMPTE MENORS

• Descompte menors entre 4 i 7 anys (ambdós inclosos) - 30% sobre el preu final

• Menors de 0 a 3 anys en bressols - GRATIS 

EXTRES

• Nit extra en règim de pensió completa - 72€/p
(Inclou: allotjament en habitació doble o triple en règim de pensiócompleta)

• Suplement ús d’habitació individual - 45€/p/nit 

• Preu àpat extra - 20€/p

• Transport – Autobús: Aeroport, visites turístiques, ... 
(pressupost a mida del trajecte)
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L'organització del MICBasketball reparteix, de manera gratuïta, talonaris de rifa 

entre els equips inscrits que ho sol·licitin amb l'objectiu d'ajudar en el finançament dels 

costos de participació de cada un dels jugadors.
* El cost d'enviament dependrà del país / regió / població de destinació

UN IPAD MINI DE REGAL*

ALTRES SERVEIS

FINANCIACIÓ

Assegurança d'accidents 24h.

El MICBasketball ofereix la possibilitat de contractar “l’Assegurança" 24h per als dies 

del torneig. 

• Cobertura sanitària dels possibles accidents (MAI LES MALALTIES) produïts 

també fora del terreny de joc. (A l'hotel, al carrer, etc. ...).

• En cas de contractació, aquesta ha de ser per a tots els membres de l'equip

Per a més informació contacti amb l'organització info@micbasketball.com. 

ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS
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(+34) 93 589 70 20
info@micbasketball.com www.micbasketball.com


