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MICBasketball’19
TURNEUL ÎN CIFRE*
MICBasketball este un turneu interna ional de baschet base care are loc în
S pt mâna Mare în Girona-Costa Brava. A treia edi ie se va desf ura între 18
i 21 aprilie 2019 cu inten ia de a da tinerilor din orice col al lumii o ans de a
convie ui i a concura cu cele mai bune echipe i juc tori din baschetul
interna ional.

*Turneul în cifre MICBasketball’18
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MICBasketball’19
AMBASADORUL
Ultima edi ie de MICBasketball i-a avut ca invita i pe doi mari juc tori care au
ambasadori a doua edi ie: Núria Martínez (Uni Girona) i Pierre Oriola (FC
Barcelona).
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MICBasketball’19
ECHIPE TITRATE 2017 – 2018
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MICBasketball’19

ORAR

Echipele cu sosiri i plec ri înainte sau dup datele stabilite sunt nevoite s
solicite buget i posibile activit i realizabile.
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MICBasketball’19

CATEGORII
Echipe i selec ionate din întreaga lume concureaz în trei categorii masculine
(U18, U16 i U14) i dou feminine (U16 i U14).

U18W |

juc tori n scu i dup 01.01.2001

U16W |

juc tori n scu i dup 01.01.2003

U14W |

juc tori n scu i dup 01.01.2005

U18M |

juc tori n scu i dup 01.01.2001

U16M |

juc tori n scu i dup 01.01.2003

U14M |

juc tori n scu i dup 01.01.2005

Feminine

Masculine

Pentru mai multe informa ii în leg tur cu categoriile scrie la info@micbasketball.com
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MICBasketball’19

REGULI DE ÎNSCRIERE
1. Echipele vor completa formularul de înscriere de pe site-ul turneului www.micbasketball.com.
Echipa NU va f i înscris of icial pân nu completeaz "pasul 3".

2. Organizatorul se va pune în contact cu persoana responsabil de echip (men ionat în
registru) pentru a completa procesul de înscriere i a activa spa iul web al echipei.
3.
4. Pentru a completa înscrierea i a conf irma of icial participarea, f iecare echip va realiza o
plat de 500 euro pentru op iunea 1 (cu cazare) sau 250 euro pentru op iunea 2 (f r
cazare).
Aceast plat va face parte din totalul venitului i se va deconta din ultima plat .
Recomand m echipelor s fac aceast plat în cel mai scurt timp, pentru c e singurul
mod de a certif ica înscrierea.
*Locurile sunt limitate i doar primele echipe care
completeaz acest pas vor putea participa.
4. Cu o lun înainte de startul turneului, echipele vor trimite dovada pl ii, precum i list
of icial, logo-ul clubului i o poz cu echipa.
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MICBasketball’19
SISTEMUL COMPETI IEI
REGULILE JOCULUI
MICBasketball se joac urmând regulamentul FIBA, cu excep ia urm toarelor modif ic ri.

1. CONTROL DE VÂRSTĂ.
To i juc torii vor f i obliga i s se identif ice cu licen a federa iei în vigoare, DNI, pa aport sau alt
document of icial acreditat a vârstei cu fotograf ie în ziua sosirii la hotel. Aceast documenta ie
se va purta la toate meciurile i va trebui s f ie disponibil în caz c organizatorul solicit o
verif icare înaintea întâlnirii.

2. TIMP DE JOC.
4X10 minute de ceas neoprit, cu excep ia ultimului minut a f iec rui perioade extra unde se va aplica
ceasul oprit. Pe durata primelor trei perioade ceasul se va opri dac jocul este oprit de arbitru, se fac
schimburi sau arunc ri libere.
2.

3. NUM R DE JUC TORI
Fiecare echip va prezenta între 5 i 12 juc tori în f iecare meci. Niciun meci nu va începe cu
mai pu ini de 5 juc tori.

4. SCHIMBURI
To i juc torii înregistra i trebuie s participe în meci. Nu exist timp minim a f i juc tor. Dac
aceast regul nu se respect de c tre o echip , rezultatul va f i pierderea meciului prin
neprezentare, men inându-se rezultatul original dac diferen a este mai mare de 20 de puncte
pentru echipa rival .
5.

5. TERENURI DE JOC
Intala iile utilizate sunt de parchet în mare parte, i în mod excep ional de sintasol, f ind toate
apropiate de Loret de Mar.

6. MINGI
Organizatorul va facilita mingea meciului, i 2 mingi pentru f iecare echip pentru înc lzire, marca
NIKE. Dimensiunile vor urma regulamentul FIBA.

7. NUM R DE MECIURI I SISTEM DE CONCURS
Toate echipele înscrise vor disputa între 4 i 6 meciuri în MICBasketball, distribuite în:
• Faza de Clasif icare. Distribuite în grupe de câte patru echipe, se joac în format de
campionat, a a c f iecare echip joac trei meciuri.
• Faza Final . În func ie de clasif icarea din prima faz , echipele se distribuie în dou
nivele: unul pentru turneu, prima i a doua din f iecare grup , i altul pentru
consolare, locul trei i patru.
• În ambele cazuri si joac eliminatorii: echipa avanseaz dac câ tig , i este
eliminat dac pierde. Fiecare echip disput minim un meci i maxim trei.
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MICBasketball’19
PLAYERS, STAFF & SUPPORTERS PRICES

REDUCERE MINORI
• Reducere minori între 4 și 7 ani (ambele incluse) – 30% din prețul final
• Minori între 0 și 3 ani – GRATIS

EXTRAS
• Noapte extra în regim de pensiune completă – 72 euro/persoană
(Include cazare dublă sau triplă în regim de pensiune completa)
• Suplement uz camera individuală – 45 euro/persoană/noapte
• Preț mâncare extra – 20 euro/persoană
• Transport – autobuz aeroport, vizite turistice, ….
(buget în funcție de traseu)
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ALTE SERVICII

ASIGURARE DE ACCIDENTE
Asigurare de accidente 24h.
MICBasketball ofer posibilitatea de a contracta Asigurarea 24h pentru zilele turneului
.
•

Acoperirea sanitar a posibilelor accidente (NICIODAT BOLILE) produse, de
asemenea, în afara terenului de joc (în hotel, pe strad ...).

•

În caz de contract, acesta trebuie s f ie pentru to i membrii echipei.

Pentru mai multe informa ii contacta i cu organizatorul info@micbasketball.com.

FINAN ARE
Organizatorii MICBasketball ofer gratuit bilete la tombol echipelor înscrise ce le
solicit cu inten ia de a ajuta f inan area costurilor de participare a f iec rui juc tor.
*Costul de trimitere va depinde de ara/regiunea/localitatea destinatare.

UN IPAD MINI CADOU*
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(+34) 93 589 70 20
www.micbasketball.com

(+34) 696 820 639
info@micbasketball.com
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