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5- Cap jugador/a podrà jugar en més d'un equip.

7- El preu de la inscripció es de 150 €uros.

12- Data límit per a la inscripció: dijous 21/06/15.

15- La participació en el torneig implica la total acceptació de les normes.

14- La inscripció per part dels jugadors o pares i tutors, en el cas dels menors d'edat, implica haver adquirit el següent

compromís: Renuncia a tota acció legal, per qualsevol tipus de lesió o pèrdua d'objectes personals, com a consequència de la

participació en el torneig i eximeixo tota responsabilitat als organitzadors i col.laboradors de l'acte.

6- S'acceptaràn canvis en les inscripcions una hora abans de l'inici del primer partit, havent de comunicar aquests canvis a

l'organització.

8- Tots els equip participants han de tenir un nom que'ls identifiqui i hauràn de portar una samarreta numerada i del mateix

color.
9- Els equips hauràn d'estar presents 20 min abans de l'inici del partit. En el cas que no estigui present a l'inici se li donarà el

partit per perdut.
10- L'organització es reserva el dret de modificar les bases de competició i el sistema de competició, en funció dels equips

inscrits.
11- L'organització es reserva el dret d'anul.lar el Torneig si no hi ha un mínim de 10 equips, en aquest cas es retornaràn els

diners de tots els equips inscrits.

13- El Sorteig dels grups i calendari del torneig es farà el dijous 26 de juny a les 20 h, al Pavelló Municipal de Salt. Allà es donarà

el Reglament i els Calendaris de Competició.

NO S'ADMETRÀ CAP INSCRIPCIÓ SENSE EL COMPROVANT D'INGRÉS

NORMES
1- La norma més important del torneig es la del FAIR-PLAY (JOC NET). Qualsevol conducta antiesportiva suposarà la

desqualificació inmediata del jugador/a i/o equip.
2- El màxim d'equips participants serà de 16, i les inscripcions es faràn per ordre de presentació de la documentació

sol.licitada.
3- Els equips estaràn formats per un mínm de 8 jugadors/es i un màxim de 12, degudament acreditats (fotocópia del DNI). Un

d'ells serà el Delegat, responsable de l'equip.
4- L'edat mínima aconsellable dels participants es de 16 anys, malgrat no hi ha impediment que algún jugador/a sigui menor a

aquesta.

INSCRIPCIÓ

JUGADORS

NOM I COGNOMS E-MAIL / TELEFON

COM INSCRIURE'S

Omplir degudament aquesta butlleta d'inscripció i enviar-la per mail a: clubbasquetsalt@gmail.com, juntament amb el

comprovant bancari corresponent a l'ingrés efectuat en el següent número de compte: 2100-8161-22-2300032121 (amb el

nom de l'equip).


