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MICBasketball’18 laburpena!

Spot MICBasketball’19!

MICBasketball!

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

TXAPELKETA ZIFRETAN*	

*MICBasketball’18en zifrak 

MICBasketball oinarrizko saskibaloi txapelketa da, zein Aste Santuan zehar 
ospatzen den Girona-Costa Bravan. Hirugarren gertaldia 2019ko apirilaren 
18tik 21era izango da, munduko edozein tokitako gazteei saskibaloiko talde eta 
jokalariekin elkarbizitzeko eta lehiatzeko aukera emateko helburuarekin.!
!

!
•  4 egun!

•  111 talde!
•  +1000 partaide!
•  +14 herraide!
•  260 partidu!

•  16 sede!
•  18 kirol-instalazio!

•  10 kategoria!
•  Partiduak TV-n!

•  Jarraitu ezazu txapelketa gure webgunean!
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MICBasketball-aren aurreko gertaldiak luxuzko bi jokalariengan uste ona izan 
zuen, zeintzuk bigarren gertaldia babestu zuten: Núria Martínez (Uni Girona) eta 
Pierre Oriola (FC Barcelona)."

LAGUNTZAILEAK	

MICBasketball’19 
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NABARMENDUTAKO TALDEAK 2017 – 2018 	

MICBasketball’19 
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Markatutako datak baino lehenagoko edo geroko irteerak eta helduerak dituzten 
taldeek aurrekontua eta egiteko jarduera posibleak eskatu. 

PROGRAMA	

MICBasketball’19 

Apirilak 18: Taldeen harrera / Txapelketaren hasiera"
Apirilak 19: Taldeen fasea"
Apirilak 20: Play off"
Apirilak 21: Finalak / Taldeen irteera"
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KATEGORIAK	

U16W | Kadete!  (01.01.2003 ondoren jaiotako jokalariak)"

U14W | Infantil!  (01.01.2005 ondoren jaiotako jokalariak)"

MICBasketball’19 

U18M | Junior !  (01.01.2001 ondoren jaiotako jokalariak)"

U16M | Kadete!  (01.01.2003 ondoren jaiotako jokalariak)"

U14M | Infantil !  (01.01.2005 ondoren jaiotako jokalariak)"
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Mundu osoko talde eta selekzioek hiru kategoria maskulinoetan (U18, U16 y 
U14) eta bi kategoria femeninoetan (U16 y U14) lehiatzen dute.	

Beste kategoria batzuei buruzko informazioa jasotzeko info@micbasketball.com emailera idatzi.!
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MICBasketball’19!

INSKRIPZIO ARAUAK	

1.  Taldeek www.micbasketball.com txapelketaren webgunean eskugarri dagoen inskripzio 
formularioa bete beharko dute. Taldea EZ da ofizialki inskribaturik egongo “3. 

pausua” burutu arte.!
"

2. "Antolakundeak taldearen arduradunarekin (erregistroan islatutakoa) kontaktuan jarriko da 
inskripzio prozesua burutzeko eta taldearen web gunea aktibatzeko."

3.  Inskripzioa burutzeko eta ofizialki parte-hartzea baieztatzeko, talde bakoitzak 1. modalitatea 
(ostatuarekin) aukeratuz gero, 500€-ko lehenengo ordaiketa egin beharko du edo 2. 

modalitatea aukeratzekotan (ostaturik gabe), 250€."

Zenbateko honek guztira ordaindu beharrekoaren parte izango da eta azkenengo 
ordainketatik deskontatuko da."

"
Taldeei ordainketa hau lehenbailehen egitea gomendatzen diegu, 

zeren eta inskripzioa ziurtatzeko modu bakarra den."

"
Plaza kopuruak mugatuak dira eta pausu hau burutzen duten!

lehenengoek soilik parte hartu izango dute.!
"

4. " Txapelketa hasi baino hilabete bat lehenago, taldearen gainerako ordainketaren 

egiaztagiria bidali beharko da, roster ofiziala, taldearen logoa eta taldearen argazkiaz gain.!
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MICBasketball’19!

KONPETIZIO SISTEMA!

JOKU ARAUAK!
MICBasketball FIBA arauen arabera jolasten da, hurrengo aldaketak izan ezik:"
"
"
1. ADINAREN KONTROLA!
" Jokalari guztiek,  ostatura heltzen diren egunean, indarrean duten lizentzia federatibo, NAN, 
" pasaporte edo adina frogagarri eta argazkia duen bestelako dokumentu ofizialarekin bere burua 
"aurkeztu beharko dute. Dokumentazio hau partidu guztietara eraman beharko da eta erakundeak 
"lehiaketa aurretik berraztertu nahi izatekotan, erabilgarri egon behar da."

"
2.!JOKU DENBORA!
"Denbora etengabeko 4x10 minutu, aldi bakoitzeko eta aparteko aldiko azkenengo minutua izan ezik, 
" non denbora etena ezarriko den. Lehenego hiru aldien zehar, arbitroak jokua geldiaraztekotan, 
"ordezkapenak egotekotan edo jaurtiketa libreak egotekotan, denbora eten egingo da."

3.!JOKALARI KOPURUA"
"Talde bakoitzak 5 eta 12 jokalari bitartean aurkeztu behar izango ditu partidu bakoitzean. Ez da 
"partidurik hasiko 5 jokalari baino gutxiagoekin."

"
4.!ORDEZKAPENAK!
"Aktan jasotako jokalari guztiek partiduan jokatu behar dute. Jokatu beharreko denbora minimorik ez 
" dago. Talde batek arau hau bete ezean, partiduaren emaitza honen galera izango da; jatorrizko 
"emaitza mantenduz, 20 puntu baino gehiagoko desberdintasuna lortzekotan."

"
5.!JOLAS-LEKUAK!
" Erabilitako kirol-instalazioak zurezko lurra dute orokorrean, eta batzutan ere sintasoleko lurrak 
"daude. Kirol instalazio hauek Lloret de Mar inguruan kokatuta egongo dira. ""

"
6.!BALOIAK "
"Erakundeak partiduko baloia eta beroketa egiteko talde bakoitzeko beste bi baloi hornituko ditu, 
"NIKE markakoak. Hauen tamaina FIBA arauen berdinekoa izango da."

"
7.!PARTIDU KOPURUA ETA KONPETIZIO SISTEMA "
Inskribaturiko talde guztiek 4 eta 6 partiduen artean jokatuko dituzte MICBasketball-en, hurrengo 
moduan sailkaturik: ""

•  Klasifikazio Fasea. Lau taldeko multzotan banaturik, liga formatuan jokatzen da; beraz, talde 
bakoitzak hiru partidu jokatzen ditu."

•  Fase Finala. Lehenengo fasearen klasifikazioaren arabera, taldeek bi mailatan desberdintzen 
dira: lehenengoa, txapelketaren alde, multzo bakoitzeko lehenengo eta bigarrenek; eta bestea, 
kontsolazioaren alde, higarren eta lauugarrenek."

Bi kasutan, bazte-saioak jokatzen dira: taldea jarraitzen du irabaztekotan, eta baztertzen da 
galtzekotan. Talde bakoitzak gutxienez partidu bat jokatuko du eta gehienez hiru."
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MICBasketball’19!

JOKALARI, STAFF ETA LAGUNTZAILEEN 
SALNEURRIAK!

ADINGABEEN DESKONTUA 

•  4 eta 7 urte bitarteko adingabeen deskontua (biak barne)  azken prezioren - %30a 

•  0 eta 3 urte bitarteko adingabeak DOHANIK 

  

GEHIGARRIAK 

•  Aparteko gaua pentsio osoko erregimenean - 72€/p (Pentsio osoko erregimena ostatu 
bikoitzean edo hirukoitzean barne) 

•  Ohe osagarria logela indibidualean (erabiltzeko) - 45€/p/noche 

•  Bazkari gehigarrien prezioa - 20€/p 

•  Garraioa – Aireportuko autobusa, bisita turistikoak, … 
  (aurrekontua bidaiaren neurrira) 

JOKALARIAK (85€)!
•  Ostatu gabeko parte-hartzea!

Barne:!

•  Dohainiko kirol – instalazioetarako "

sarbidea"

•  24 orduko berehalako osasun-
zerbitzua "

•  Adiguria"

•  Parte-hartze saria"

•  Ura partiduen zehar"

!

"

JOKALARIAK (280€)!
•  Parte-hartzea ostatuarekin!

Barne:!

•  Dohainiko kirol – instalazioetarako 

sarbidea"

•  Pentsio osoko ostatua"
•  Lehiaketarako garraioa"

•  24 orduko berehalako osasun-zerbitzua "

•  Adiguria"

•  Parte-hartze saria"

•  Ura partiduen zehar"

"
!

"
"

LAGUNTZAILEAK (280€)!
•  Ostatuarekin!

Barne:!

•  Dohainiko kirol – instalazioetarako sarbidea"

•  Pentsio osoko ostatua"

•  Lehiaketarako garraioa"
•  24 orduko berehalako osasun-zerbitzua "

•  Adiguria"

"
!

"
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GAINERAKO SERBITZUAK!

FINANTZIAZIOA	

MICBasketball-en erakundeak dohainik zozketa tatoitegiak banatzen ditu eskatu 
dituzten taldeen artean, hauen parte hartzearen gastuen finantziaketan laguntzeko."

!

*Igorpenaren kostua helbidearen (erresuma, herrialdea, hiria…)!

arabera izango da. !

"

!

DOHAINIK IPAD MINI-A*"
*Sariak zozketaren egunetik 60 eguneko iraungitasuna du.	

ISTRIPU-ASEGURUA	

24 orduko istripu-asegurua."
MICBasketballek txapelketaren egunetarako 24 orduko istripu-asegurua kontratatzea 
eskaintzen du."

"
•  Kirol-instalazioetan edo hauen at (ostatuan, kalean, etab.) gertatu daitezkeen 

istripuen osasun-estaldura (GAIXONASUNAK EZ EZIK)."
•  Kontratatu ez gero, honek taldekide guztientzak izan beharko da."
"

Informazio gehiago jasotzeko, erakundearekin harremanetan jarri hurrengo 
helbidearen bidez: info@micbasketball.com."
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(+34) 93 589 70 20!
(+34) 696 820 639!

info@micbasketball.com!

www.micbasketball.com!


