Presentació
TOPBKT és un torneig internacional de bàsquet
per a nois i noies de categories Mini e Infantil,
que té lloc els dies 7, 8 i 9 de desembre, a
Sabadell. Aquesta és la desena edició d’un
torneig que organitza el Club Esportiu Escola Pia
Sabadell
TOPBKT ha esdevingut un interessant torneig
per a joves jugadors i jugadores, ja que els dóna
l’oportunitat de jugar contra nois i noies d’altres
ciutats i països i, a la vegada, compartir amb ells
una gran experiència durant la competició.
A més, els i les amants del bàsquet tenen en
TOPBKT l’escenari ideal on admirar les habilitats
de prop de 700 joves, d’equips de tot arreu com
ara el Barcelona, Madrid, Badalona, Manresa,
Granollers, Màlaga, Tenerife,

Girona, Cornellà,

Sant Sebastià, València, Saragossa, Hospitalet,
Sant Cugat, Cerdanyola, Sabadell etc.
Conflueixen en un mateix torneig les canteres de
clubs ACB amb d'altres equips que destaquen
per la seva tasca de formació.
La competició es juga en diferents pavellons
poliesportius de Sabadell, sota les regles FIBA
(amb algunes petites adaptacions)
Ja us hi podeu inscriure!! Us hi esperem!!

TOPBKT 2018: dades bàsiques
Nom: Topbàsquet, Torneig Mini i Infantil “Ciutat de Sabadell”
Dies: 7, 8 i 9 de desembre de 2018
Lloc: Sabadell, Barcelona
Participants: Previsió d’entre 48 a 64 equips (prop de 700 jugadors i jugadores)
Categories: Mini i Infantil, masculí i femení
Sistema de competició: Fase prèvia (lligueta), Segona Fase i Fase final
Reglament: Reglas Oficiales del Juego de la Federació Espanyola, amb variants específiques

Terrenys de joc: Pavellons de la ciutat (Escola Pia, Pavelló de Cal Balsach, Complex Esportiu
Sabadell Sud i Pavelló del Nord)
Finals: Dia 9 de desembre de 2018 al Pavelló del Nord, a partir de les 11.00 h

Organitza: Club Esportiu Escola Pia Sabadell
Hi Col·labora: Ajuntament de Sabadell, Obra Social La Caixa, Federació Catalana de Bàsquet,
Diputació de Barcelona, Coca-Cola, Spalding, Bar Musical, Fruites Roser, Fira Sabadell

Altres: Activitat que dóna suport a la Marató de TV3. Donació d’un euro per cada jugador i
jugadora participants.

Campions 2017:
Mini masculí: CB Cornellà
Mini femení: Snatt’s Femení Sant Adrià
Infantil Masculí: CB Cornellà
Infantil Femení: CBS Barça

TOPBKT 2018
Activitat que dóna suport a la Marató de TV3.
Donació d’un euro per cada jugador i jugadora participants.

Calendari

Pavelló del Nord
Competició Infantil Femenina

d’actuació*

Dijous, 7 de desembre
10.30h Inici competició

Pavelló de Cal Balsach

21.00h Final de la competició
22.00h Desplaçament als allotjaments

Competició Infantil Masculina

Divendres, 8 de desembre
09.00h Inici segona jornada de competició
13.00h Torns de dinar
15.30h Competició
21.00h Final de la competició
22.00h Desplaçament als allotjaments

Dissabte, 9 de desembre
09.00h Competició
11.00h Finals
13.00h Cerimònia de lliurament de premis
*Horaris aproximats

Pavelló del Sud
Competició Mini Masculina

Sistema de competició

Pavelló de l’Escola Pia
Competició Mini Femenina

Calendari
Dijous, 6 de desembre
Clinic pels entrenadors (horari de tardes, a confirmar)

Divendres, 7 de desembre
15.30h Inici de la competició
21.00h Final de la competició

Dissabte, 8 de desembre
09.00h Inici segona jornada de competició
13.00h Torns de menjadors
15.30h Competició
21.00h Final de la competició

Diumenge, 9 de desembre
09.00h Competició
10.30h Exhibició bàsquet inclusiu
11.00h Finals
13.00h Entrega de premis i clausura (y recollida de picnics pels equips que l’han sol·licitat)
*Horaris aproximats

Sistema de Competició
El sistema de competició variarà d’ una categoria a altra en funció del número d’equips, jugant-se un
mínim de 5 i un màxim de 7 partits.
Hi haurà una primera fase de grups, posteriorment una fase de creuaments i un partit per decidir la
posició en la classificació final.

Reglament
El torneig es regeix pels reglaments FIBA Infantil i Minibàsquet, amb algunes variants. El reglament
sencer es pot consultar al web www.topbasquet.com. En resum, els partits tindran les següents
característiques:

- Temps de joc: 40 minuts (vuit quarts de 5). El temps és corregut i només s’atura per lesió. Es
disposarà d’un temps mort del primer al setè quart i d’un temps mort adicional a l’últim quart. Els dos
ultims minuts de l’últim quart es jugaran a rellotge aturat (reglament FIBA).
- Temps mort: Dos, un per cada període (no acumulables).
- Equips: cal inscriure un mínim de 8 i un màxim de 12 jugadors.
- Alineacions: Durant els 6 primers quarts els jugadors han de disputar com a mínim dos. El setè i el
vuitè quart són d’alineació lliure.
- Substitucions: Només es poden fer durant els dos darrers quarts, tret de casos de lesió o eliminació
per 5 faltes.
- Tres punts: en Mini es concedirà cistella de tres punts quan el tir comenci i acabi fora de la zona de
tres segons. En Infantil, quan es faci més enllà de la línia de 6,25 metres.
- Defensa il·legal: Està prohibida la defensa en zona. La sanció serà d’un advertiment inicial, una
tècnica a l’entrenador en segona instància i la pèrdua del partit si la infracció es torna a repetir.

Inscripcions
1 El club que desitgi participar ha d’omplir el formulari del web del torneig:
https://www.topbasquet.com/inscripcions
Existeixen dues modalitats d’inscripció:
• Sense pernocta: 65 € per jugador o entrenador
• Amb pernocta: 165 € per jugador o entrenador
Els equips amb 10 jugadors o menys inscrits tindran una inscripció grautita.
Els equips amb més de 10 jugadors inscrits tindran dues inscripcions grautites.

2 També ingressarà la pre-inscripció de 300 € per equip inscrit al compte:
ES02-2100-0027-2302-0134-5911 / LA CAIXA,
indicant “TOP BASQUET - nom del club”, quantitat que serà descomptada
posteriorment de la quantitat total.

3 L’organització del torneig enviarà confirmació de la inscripció, i unes setmanes abans
d’inici de la competició enviarà als equips informació detallada del torneig.
Termini de pagament de la pre-inscripció (300 € per equip): 20 d’octubre.
El termini de pagament total de la inscripció és el 20 de novembre. Inclou participació a
la competició, sopar del primer dia, esmorzar, dinar i sopar del segon dia, esmorzar del
tercer dia i pic-nic de sortida del darrer dia (prèvia sol·licitud a l’organització abans inici de
la competició). Allotjament 2 nits en hotel. Suplement per habitacions individuals i nit
extra, consultar amb Organització.

Més informació a:
1 Web oficial del torneig: https://www.topbasquet.com/
2 Fotos edicións anteriors: https://www.flickr.com/photos/topbasquetsabadell/sets
3 Vídeos del torneig: http://bit.ly/2cEgH2Z
4 Contacte de l’organització: info@topbasquet.com

O contactant amb…
Sr. Jaume Pujol 630 11 92 42 - Direcció esportiva del torneig
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