Trobada Final d’Escoles de Bàsquet
de la província de Barcelona
Badalona, 28 de maig 2022

DADES DE LA TROBADA
ON: PISTES MAGIC BADALONA, PALAU OLIMPIC BADALONA I PLAÇA JOAN MIRÓ
HORARI: de 9:45h a 14:30h.
ESTACIONAMENT: pàrquing del centre comercial Màgic Badalona gratuït 3h
MEDALLES I FOTO D’EQUIP: tots els equips participants hauran de passar per la
carpa d’organització, situada a la zona lúdica, per fer entrega de medalles a tots els
jugadors i jugadores i fer la foto d’equip.

PILOTES: cada equip rebrà de regal 2 pilotes gentilesa de l’FCBQ que serviran per
escalfar i jugar els partits. És molt important que no les perdeu i que les porteu a cada
partit. Les haureu de recollir per la carpa d’organització, situada a la zona lúdica,
abans del vostre primer partit.

ACTIVITATS
- PISTES:
- Magic Badalona: 1 – 6 (accés interior centre comercial)
- Pl. Joan Miró: 7 – 11
- Palau Olimpic: 12 – 15 (pistes baby) – accés pel Bar
- ZONA LÚDICA: exterior del Palau Olímpic
- Inflables
- Pista 2-ball
- Pista habilitats
- Pista 3x3
- Cistella impossible
- Cistelles de tir

NORMATIVA DE LA TROBADA
1.

2.
3.

Aquesta activitat és una TROBADA
d’ESCOLES DE BÀSQUET.
Més que jugar partits, la idea és compartir
un matí amb els companys, juntament amb
nens i nenes d’altres Escoles, fent
Bàsquet.
El més important és DIVERTIR-SE i
PASSAR-HO BÉ.
Volem que els nens/es tinguin ganes de
tornar a repetir experiències com aquesta i
que els valors del nostre esport els acabin
ENGANXANT!!!

4.

La Trobada és una activitat Educativa i
participativa, i com a tal NO hi ha ni
marcador ni resultats.

5.

L'accés a les pistes és exclusiu de
jugadors/es i responsables.

6. Durada dels partits: 3 quarts d’11 minuts

7. Tots els partits començaran i finalitzaran al
mateix temps, per tant és important que
sigueu puntuals a cada partit
8. Hi haurà 1’ de descans entre quarts

9. No hi ha minuts de temps mort.
10. No existeixen els llançaments de tir lliure,
totes les faltes es treuen de banda.
11. Els canvis es podran fer lliurament durant el
joc i sense aturar el temps o bé al finalitzar
el quart.
12. Hi haurà una persona encarregada de
controlar el partit, però és necessari que els
tècnics col·laborin en aquesta tasca.

A TENIR EN COMPTE
 Arribada: És recomanable arribar 45’ abans del primer partit. El primer que heu de fer és passar per
la carpa d’organització a recollir les 2 pilotes de joc que L’FCBQ regala a tots els equips per poder
jugar els partits i escalfar. L’organització no facilitarà pilotes.

 Foto d’equip: a la carpa d’organització hi haurà una zona habilitada per fer la fotografia d’equip que
podreu fer una vegada finalitzeu el vostre primer partit.
 Medalles: tots els participants rebran una medalla commemorativa d’aquesta Trobada Final. Farem
entrega de les medalles en el moment de fer la fotografia d’equip.
 Aigua i esmorzar: és recomanable que cada nen i nena porti la seva pròpia ampolla d’aigua i
alguna cosa per menjar.
 És molt important la puntualitat per la bona dinàmica de la Trobada, així que demanem que tingueu
ben controlats els horaris i us presenteu a les pistes de joc amb antelació.
 Hi ha vestidors a la vostra disposició al Magic Badalona i Palau Olimpic. No són per deixar les
coses, cadascú serà responsable de les seves coses i recomanem tenir cura dels objectes
personals.

ORGANITZA

COL·LABORA

