
BOTIFARRADA POPULAR
Després de tota l’adrenalina descarregada al 
llarg del matí que millor que relaxar-te fent un 
bon àpat. Com cada any farem una botifarra-
da, després de la qual hi haurà música per 
acabar el dia celebrant-ho amb tots els com-
panys/es, pares i mares del vostre equip i que 
durant tota la temporada heu estat compar-
tint moments dolços i no tant dolços.

Pensem que és la millor manera d’acomiadar
la temporada i així encetar la següent amb 
tota la il·lusió del món.

El preu serà de 6,00€ per persona.

A la botifarrada entra: botifarra, cansalada, 
pa, patates xips, beguda i postre.

Els tiquets s’hauran de RETIRAR ABANS 
DEL DIA 7 DE JUNY al racó del C.B. Parets 
al Pavelló Municipal d’Esports, de 18:30h a 
20:00h els dimecres i divendres.

ESCOLA DE BÀSQUET
No ens podíem oblidar del nostre futur i per 
això hem preparat una lligueta especial pels
jugadors de l’Escola.

Així doncs durant el matí els més petits del 
Club demostraran les seves habilitats i ens 
faran passar una estona agradable fent uns 
partits entre ells. 
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1. Els equips estaran formats per 3/4 jugadors i en el moment 
del partit només jugaran 3 i 1descansarà. Es posarà un nom i es 
nomenarà un jugador com a capità i únic representant.

2. Cap jugador/a pot formar part de més d’un equip.

3. Els partits seran a 21 punts al llarg de 12 minuts. Guanyarà el 
partit l’equip que vagi per davant en el marcador. En cas d’em-
pat, guanyarà qui abans aconsegueixi una cistella.

4. Les cistelles valdran 1 punt, llevat d’aquelles que s’aconse-
gueixin des de més enllà de 6,25 m que valdran 2 punts. La 
primera possessió de pilota es donarà per sorteig.

5. Després de cada cistella treu l’equip que defensava. Abans 
de ser jugada, la pilota haurà d’haver estat tocada per un 
jugador de l’equip contrari al que treu.

6. Només poden fer- se substitucions quan el joc està aturat. A 
cada canvi de possessió (rebot defensiu o pilota robada) la 
pilota haurà de sortir de la línia de 6,25 abans de començar un 
nou atac. Després d’un fora de banda, la pilota es posarà en joc 
des del punt per on ha sortit.

7. Les lluites suposen sempre, la possessió de pilota per a 
l’equip que defensava.

8. Les faltes s’hauran de treure des de la banda. A partir de la 5a 
falta d’equip, totes les que es facin sobre un jugador/a que està 
llençant a cistella, serà sancionat amb un tir lliure i la possessió 
de la pilota per a l’equip que ha rebut la falta. Els jugadors/es 
seran eliminats quan cometin la seva 4a falta personal. El partit 
pot seguir fins que a un dels equips resti un sol jugador/a en 
pista. En aquest cas, l’equip que ha patit aquesta circumstància 
perdrà el partit.

9. Qualsevol conducta antiesportiva d’un jugador suposarà la 
desqualificació immediata del seu equip. A cada pista hi haurà 
un monitor que controlarà els punts i les faltes.

10. L’equip que no estigui present en el moment del inici del 
partit, se li donarà el partit com perdut. L’horari de competició 
quedarà exposat al taulell del pavelló a partir de les 9h.

11. Si en alguna categoria no hi ha suficient nombre d’quips, 
l’organització es reserva el dret d’agrupar edats. Si en alguna 
categoria la xifra d’inscrits supera la capacitat prevista, l’organit-
zació es reserva el dret de tancar l’inscripció abans de la data 
fixada.

12. La inscripció en aquest torneig suposa la total acceptació de 
les normes: qualsevol circumstància no contemplada en aquest 
reglament, serà competència exclusiva dels responsables de 
l’organització i la seva decisió serà inapel·lable.

NORMATIVA EL 3X3 COMENÇA A LES 9:00 H 
A partir de les 8:30 el capità de l’equip podrà 
apropar-se a la taula d’inscripcions que trobareu 
al pavelló a recollir els obsequis i l’horari dels 
partits.  

Places limitades a 60 equips. 

Del 29 de maig al 7 de juny. 
Podeu lliurar les inscripcions degudament 
complimentades juntament amb l’import 
corresponent al racó del CB Parets al Pavelló 
Municipal d’Esports, de 18:30h a 20h els 
dimecres i divendres. 

Telèfon:  658 75 27 70

PREU: 6,00€/JUGADOR
Nota: el preu és per jugador, NO PER EQUIP. 
Els equips poden ser de 3 o 4 components 
màxim. 

CATEGORIES: 
Pre-mini 2006 - 2007
Mini  2004 - 2005
Sots 14 2001 - 2002 - 2003
Sots 18 1998 - 1999 - 2000
Sènior  1997 - ...
Veterans ...

INSCRIPCIONS

CATEGORIA:

NOM DE  L’EQUIP:

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

JUGADOR 1 (CAPITÀ)
NOM I COGNOMS

DNI   DATA NAIXEMENT

POBLACIÓ  TELÈFON

SIGNATURA  SIGNATURA TUTOR
   Menor de 18 anys

JUGADOR 2
NOM I COGNOMS

DNI   DATA NAIXEMENT

POBLACIÓ  TELÈFON

SIGNATURA  SIGNATURA TUTOR
   Menor de 18 anys

JUGADOR 3
NOM I COGNOMS

DNI   DATA NAIXEMENT

POBLACIÓ  TELÈFON

SIGNATURA  SIGNATURA TUTOR
   Menor de 18 anys

JUGADOR 4
NOM I COGNOMS

DNI   DATA NAIXEMENT

POBLACIÓ  TELÈFON

SIGNATURA  SIGNATURA TUTOR
   Menor de 18 anys

*Amb la nostra signatura alliberem a l’organització de responsabilitat sobre qualsevol lesió, 
pèrdua o mal sofert durant el torneig. 
Tanmateix concedim total permís per l’ús de càmeres fotogràfiques, de vídeo, o qualsevol 
suport fílmic durant el transcurs de l’esdeveniment. 


