
CATEGORIA  
INFANTIL I PREINTANTIL  

UNIÓ ESPORTIVA 
D’HORTA

IV TORNEIG INFANTIL  
U.E. D’HORTA-TEMPLE GRUP 



Us donem la benvinguda a aquesta nova edició tot esperant que pugueu gaudir d’un gran Torneig i una 
competició d’alt nivell. 

Aquesta és la quarta edició del Torneig Infantil que organitza la Unió Esportiva d’Horta. 

Enguany volem comptar amb la participació dels següents Clubs d’arreu d’Espanya: 

Sant Josep de Badalona, C.B. L'Hospitalet, C.B. Sant Feliuenc, C.B. I Unió Manresana, C.B. Granollers, C.B. 
Vilassar de Dalt, U.B.S.A i la U.E. d’Horta en categoria Infantil. 

C.B. Les Franqueses, C.B Parets, Joventut de Badalona i la U.E. d’Horta en categoria preinfantil

PRESENTACIÓ
IV TORNEIG INFANTIL  

U.E. D’HORTA-TEMPLE GRUP 



CARTELL PROMOCIONAL
IV TORNEIG INFANTIL  

U.E. D’HORTA-TEMPLE GRUP 



COMPETICIÓ 
categoria infantil 

El format del Torneig és quadrangular amb dos grups de 4 equips 

Primera fase (Dissabte dia 9 de gener) 

Es juga una primera lliga que decidirà els equips que jugaran les finals de diumenge. En aquesta primera fase tots els 
equips jugaran un total de 3 partits.


Segona fase (Diumenge 10 de gener) 

A primera hora es juguen les finals de segons, tercers i quarts classificats de cada grup. Aquests partits es jugaran a les 
10 hores del matí.


La final del Torneig es jugarà a les 12 hores del migdia a la pista central del Pavelló seguint el protocol de la FCBQ per als 
tornejos oficials.


Els equips jugaran un total de 4 partits.


La jornada començarà dissabte dia 9 a les 9 hores i acabarà a les 20.00 hores, i el diumenge dia 10 començarà a les 

9 hores i acabarà a les 15 hores amb els actes de Cloenda i entrega de trofeus i obsequis.

Tots els equips participants en el Torneig s’hauran de quedar a la cerimònia de cloenda del Torneig.


Els equips que juguen com a local estan definits al quadrant de partits i seran els que vestiran les seves primeres 
equipacions de joc. En cas de coincidència de colors, que un equip no porti la seva primera equipació, etc. l'organització 
decidirà la millor solució consensuant aquesta amb els dos equips en joc.
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categoria preinfantil 

El format del Torneig és quadrangular amb  la participació de 4 equips 

Dissabte dia 9 de gener 

Es jugaran unes semifinals que decidiran quins seran els equips que jugaran la final pel 3r i 4t i la final pel 1r i 2n lloc.


El Torneig començarà a les 9.00 hores del matí i acabarà a les 15 hores amb els actes de cloenda i la entrega de premis 
pels equips participants.


Els equips participants jugaran un total de dos partits.


Tots els equips participants en el Torneig s’hauran de quedar a la cerimònia de cloenda del Torneig.


Els equips que juguen com a local estan definits al quadrant de partits i seran els que vestiran les seves primeres 
equipacions de joc. En cas de coincidència de colors, que un equip no porti la seva primera equipació, etc. l'organització 
decidirà la millor solució consensuant aquesta amb els dos equips en joc.




calendari de partits 
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PISTA	1 HORA PISTA	2 HORA PISTA	3

1a	SEMIFINAL
U.E.	D'Horta	-	C.B.	Parets

09:00 C.B.	Granollers	-	C.B.	I	Unió	Manresana 09:00 C.B.	Sant	Josep	de	Badalona	-	C.B.	Vilassar	de	Dalt

2na	SEMIFINAL
C.B.	Les	Franqueses	-	Joventut	de	Badalona

10:30 U.E.	D'Horta	-	U.B.S.A 10:30 C.B.	L'Hospitalet	-	C.B.	Sanfeliuenc	

FINAL	PEL	3r	i	4t	LLOC 12:00 C.B.	Vilassar	de	Dalt	-	C.B.	I	Unió	Manresana 12:00 C.B.	Sant	Josep	de	Badalona	-	C.B.	Granollers

FINAL 13:30 U.B.S.A	-	C.B.	Sanfeliuenc 13:30 	U.E.	D'Horta	-	C.B.L'	Hospitalet

2003	PREMIS	i	COMIAT 15:00

C.B.	Granollers	-	C.B.	Vilassar	de	Dalt 16:00
Partit	amistós

U.E.	D'Horta	-	C.B.	La	Salle	Horta
16:00 C.B.	I	Unió	Manresana	-	C.B.	Sant	Josep	de	Badalona

C.B.	L'Hospitalet	-	U.B.S.A 17:30 17:30 C.B.	Sanfeliuenc	-	U.E.	D'Horta

FINAL	4rts 10:00 FINAL	2ns 10:00 FINAL	3rs

DISSABTE	9	DE	GENER	

	

DIUMENGE	10	DE	GENER	

IV	TORNEIG	TEMPLE	GROUP	INFANTIL
12:00	FINAL



GRUPS 
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CATEGORIA PREINFANTIL	2003 CATEGORIA INFANTIL	2002

1.U.E.	D'Horta GRUP	1

2.	C.B.	Parets 1.C.B.	Granollers

3.	C.B.	Les	Franqueses 2.	C.B.	I	Unió	Manresana

4.	Joventut	de	Badalona 3.	C.B.	Sant	Josep	de	Badalona

4.	C.B.	Vilassar	de	Dalt

GRUP	2

1.	U.E.	D'Horta

2.	U.B.S.A

3.	C.B.	L'Hospitalet

4.	C.B.	Santfeliuenc



TORNEIG CATEGORIA INFANTIL 

1. El format del Torneig és quadrangular, amb dos grups de 4 equips 
2. Tots els partits seran dirigits per àrbitres de la FCBQ 
3. Les taules seran no federades 
4. Tots els partits es jugaran seguint el reglament FIBA 

ELS EQUIPS 

1. Cada equip pot inscriure un màxim de 12 jugadors i un mínim de 8  
2. Cada equip ha de portar la primera i segona equipació del Club 

ELS PARTITS 

1. Es jugaran 4 parts de 10’ a rellotge corregut. S’aturarà el cronòmetre per falta de tir, temps morts o canvi i 
els darrers 2’ de cada període 

2. Els temps morts seran igual que en un partit oficial (2 i 3) 
3. El temps entre quart i quart serà de 2’, i el descans de 5’ 
4. En cas d’empat es jugaran tants  períodes de 3’ a cronòmetre aturat com sigui necessari per definir el 

guanyador del partit 
5. L’equip que actua com a local portarà la seva primera equipació. En el cas de no portar-la, cal avisar 

prèviament a l'organització per tal de buscar solucions 
6. La final entre els primers de cada grup i els segons de cada grup seguirà la norma dels 6,75 en els tirs de 3 

En cas que hi hagi algun dubte, el reglament que prevaldrà serà el FIBA amb les modificacions de la FCBQ. 

reglament de joc 
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reglament de joc 
TORNEIG CATEGORIA PREINFANTIL 

1. El format del Torneig és semifinals, final segons i final primers 
2. Tots els partits seran dirigits per àrbitres de la FCBQ 
3. Les taules seran no federades 
4. Tots els partits es jugaran seguint el reglament FIBA 

ELS EQUIPS 

1. Cada equip pot inscriure un màxim de 12 jugadors i un mínim de 8  
2. Cada equip ha de portar la primera i segona equipació del Club 

ELS PARTITS 

1. Es jugaran 4 parts de 10’ a rellotge corregut. S’aturarà el cronòmetre per falta de tir, temps morts o canvi i 
els darrers 2’ de cada període 

2. Els temps morts seran igual que en un partit oficial (2 i 3) 
3. El temps entre quart i quart serà de 2’, i el descans de 5’ 
4. En cas d’empat es jugaran tants  períodes de 3’ a cronòmetre aturat com sigui necessari per definir el 

guanyador del partit 
5. L’equip que actua com a local portarà la seva primera equipació. En el cas de no portar-la, cal avisar 

prèviament a l'organització per tal de buscar solucions 

En cas que hi hagi algun dubte, el reglament que prevaldrà serà el FIBA amb les modificacions de la FCBQ. 
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PREUS 
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PREU D’INSCRIPCIÓ CATEGORIA INFANTIL 

El preu d’inscripció per cada equip participant és de 60 € (independentment 
del númerode jugadors inscrits en el torneig) i inclou: 

Un total de quatre partits jugats 

Arbitratges de la Federació Catalana de Basquetbol 

Aigua per a tots els jugadors durant tot el Torneig 

Obsequis i trofeus per a tots els participants 

Assegurança mèdica 

Fotograf  

PREU D’INSCRIPCIÓ CATEGORIA PREINFANTIL 

El preu d’inscripció per cada equip participant és de 40 € (independentment 
del número de jugadors inscrits en el torneig) i inclou: 

Un total de dos partits jugats 

Arbitratges de la Federació Catalana de Basquetbol 

Aigua per a tots els jugadors durant tot el Torneig 

Obsequis i trofeus per a tots els participants 

Assegurança mèdica 

Fotograf 
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El període d’inscripció romandrà obert des del dia 4 de novembre de 2015 fins al dia 
11 de desembre. Caldrà ingressar el total del preu d’inscripció per equip, 60 € els 
equips infantils i 40 € els equips preinfantils. 

Les dades bancàries per fer l’ingrés són: 

La Caixa de Pensions 

ES93 2100 1158 4802 0001 7156 

Tot indicant el nom de l’equip i la categoria en la qual participeu. 

Un cop fet el pagament caldrà enviar el comprovant d’ingrés al correu electrònic 
basquet@uehorta.cat per tal de formalitzar la inscripció. 

Tots els equips hauran d’omplir el roster de jugadors i enviar la foto oficial de l’equip 
participant. 

Caldrà omplir el corresponent document de cessió d’imatges de tots els participants. 
El Torneig gaudirà de difusió en mitjans audiovisuals i xarxes socials, així com al web 
de la U.E. d’Horta www.uehorta.cat 

El responsable del Torneig és el Sr. Pepe Cavanillas i el seu telefon de contacte és el 
626 038 888. 

També podeu contactar amb el correu electrònic basquet@uehorta.cat per a qualsevol 
consulta i per fer les reserves de restaurant 

INSCRIPCIONS 

mailto:basquet@uehorta.cat


SERVEI DE RESTAURACIÓ 

Les nostres instal·lacions disposen d’un restaurant que romandrà obert durant tot el Torneig. Disposarà de servei de dinars i 
d’esmorzars. 

El restaurant té una capacitat aproximada per acollir a unes 80 persones i oferirà un menú de migdia a un preu de 10 €. 

També està preparat per atendre a aquells que tinguin necessitats alimentàries especials. 

Cal reservar prèviament en el cas d’equips sencers al correu electrònic basquet@uehorta.cat 

VESTIDORS 

Durant tot el Torneig tots els equips disposaran d'uns vestuaris assignats prèviament i identificats amb el nom i l’escut de 
cada equip. 

Aquests no estaran tancats amb clau per la qual cosa no s’ha de deixar els vostres objectes personals en els mateixos. 

Preguem a tots els equips participants que tinguin cura dels mateixos així com de totes les instal·lacions en general. 

RECEPCIÓ D’EQUIPS I CENTRE DE CONTROL 

Tots els equips hi hauran de passar en arribar pel punt de recepció d'equips que es troba a l'entrada del Pavelló per rebre 
tota la informació necessària sobre el Torneig. 

Abans de jugar el primer partit tots els equips hauran de passar pel photocall situat a la FUN ZONE per fer-se la foto oficial 
del Torneig. Després de cada partit els equips tornaran a passar pel mateix punt a fer-se una foto conjunta dels dos equips. 

SERVEIS 
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Un any més, i per segon any consecutiu, el patrocinador principal del Torneig 
serà Temple Grup, una important empresa del sector immobiliari del barri 
d’Horta de Barcelona, que amb la seva col·laboració fa possible celebrar un 
Torneig d’aquest nivell. 

D’altres comerços i entitats del nostre entorn també col·laboren amb el nostre 
Club en l'organització d’aquest esdeveniment, ells també són de gran ajuda 
amb la seva aportació. 

Horta Esportiva i l’Ajuntament de Barcelona ens brinden unes instal·lacions de 
primer nivell a on poder celebrar aquesta festa del bàsquet de formació. Un 
magnífic Pavelló que esdevé el marc perfecte per disputar el nostre Torneig. 

  

patrocinador i col·laboradors 

IV TORNEIG INFANTIL  
U.E. D’HORTA-TEMPLE GRUP 



C/ FELIU I CODINA, 27 08031BARCELONA

Enclavat al barri d’Horta de Barcelona, el C.E.M Horta és, actualment, una de les  
millors instal·lacions de la ciutat preparada per acollir esdeveniments d’aquest nivell
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INSTAL·LACIONS



COM ARRIBAR-HI

C/ FELIU I CODINA, 27 08031BARCELONA

EN METRO 

Horta està ben comunicada per la xarxa de Metro de la ciutat. Per arribar al CEM Horta  

podeu fer servir la Línia 5 (parada Horta) i la línia 3 (parada Valldaura) 

EN AUTOBÚS 

El barri d’Horta també disposa d’una bona comunicació en la xarxa d’autobusos. 

Les línies 45, 39, 86, 102, V21 i 185 el comuniquen amb la resta de la ciutat 
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