
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7, 8 i 9 de desembre 2018 
  



 Des del BC Sant Joan Despí ús volem presentar i convidar a participar de la 2a 

edició del Torneig Júnior “Vila de Sant Joan Despí”. Després del gran èxit que va suposar 

la 1a edició amb equips del màxim nivell a categoria preferent, en aquesta 2a edició, 

volem repetir l’experiència, aquesta temporada, amb equips júniors de primer any, 

incloent el nostre júnior del Campionat de Catalunya Júnior de 1r any, convidant altres 

equips punters d’aquesta categoria així com algun equip de la categoria Preferent Grup 

B on també juguin jugadors de primer any de júnior. 

 El format del torneig es divideix en tres dies, 7, 8 i 9 de desembre, coincidint amb 

el descans federatiu. Tots els equips participants jugaran un mínim de 4 partits, i un 

màxim de 5 en funció de la seva classificació. 

 Volem conformar 2 grups de 4 equips que faran una lligueta classificatòria entre 

ells, jugant 3 partits de classificació. Els 2 primers classificats de cada grup accediran a 

les semifinals (1er del grup 1 contra 2on del grup 2, i 1er del grup 2 contra 2on del grup 

1). Els guanyadors d’aquestes semifinals disputaran la final, i els perdedors el partit pel 

3er i 4rt lloc. Els tercers i quarts classificats de la lligueta, al seu temps, jugaran els 

partits de consolació pel 5è i 6è lloc (els tercers) i 7è i 8è lloc (els quarts). 

 

La distribució horària d’aquest partits es pot veure a la següent graella: 

 Divendres 7 Dissabte 8 Diumenge 9 

09:30h 
Equip A Grup 1 
Equip B Grup 1 

Equip A Grup 2 
Equip C Grup 2 

Semifinal 1: 
1er class. Grup 1 
2on class. Grup 2 

11:15h 
Equip C Grup 1 
Equip D Grup 1 

Equip B Grup 2 
Equip D Grup 2 

Semifinal 2: 
1er class. Grup 2 
2on class. Grup 1 

13:00h 
Equip A Grup 2 
Equip B Grup 2 

Equip B Grup 1 
Equip C Grup 1 

Partit 7è/8è lloc: 
4rt class. Grup 1 
4rt class. Grup 2 

16:00h 
Equip C Grup 2 
Equip D Grup 2 

Equip A Grup 1 
Equip D Grup 1 

Partit 5è/6è lloc: 
3er class. Grup 1 
3er class. Grup 2 

17:45h 
Equip A Grup 1 
Equip C Grup 1 

Equip B Grup 2 
Equip C Grup 2 

Partit 3er/4rt lloc: 
Perdedor semifinal 1 
Perdedor semifinal 2 

19:30h 
Equip B Grup 1 
Equip D Grup 1 

Equip B Grup 2 
Equip D Grup 2 

Final: 
Guanyador semifinal 1 
Guanyador semifinal 2 

  

La distribució dels equips es farà per sorteig, respectant com a caps de sèrie als 

equips provinents de preferent Grup B, en primera instància. La resta d’equips del 

Campionat de Catalunya de 1er any, també s’emparellaran segons la seva classificació 

en el moment de fer el sorteig, anant cada membre de cada parella a un grup, procurant 

d’aquesta manera tenir 2 grups classificatoris de nivells similars. 



Tots els partits es disputaran amb arbitratge doble federat i taules federatives a 

càrrec del nostre club, per tal de que la vostra participació sigui totalment gratuïta. 

La pista de lloc serà el Poliesportiu Francesc Calvet ubicat a l’Avinguda de  

Barcelona, núm. 45, de Sant Joan Despí: 

 

Fes clic al mapa per ampliar 

 

 Un cop confirmada la vostra participació ús agrairem que ens feu arribar al correu 

electrònic de l’entitat (info@basquetdespi.com) una fotografia del vostre equip i un 

llistat dels vostres jugadors que inclogui la següent informació: 

- Nom i cognoms 

- Dorsal 

- Posició 

- Alçada 

Amb aquesta fotografia i aquesta informació elaborarem el “llibret” del torneig que 

inclourà també la distribució definitiva de partits amb els noms dels equips després de 

fer el sorteig. 

Podeu contactar amb nosaltres també a través d’aquesta adreça electrònica o a 

través dels telèfons següents: 

- Rafa García (director tècnic): 600.55.06.35 

- Eloy Vegas (entrenador de l’equip local): 687.019.286 

- Secretaria del club: 931.437.325 (només tardes). 

 

No ens queda res més que animar-vos a participar, per què entre tots, podem fer un 

bon torneig abans de la parada de Nadal. Rebeu una cordial salutació: 

 

Coordinació Esportiva 

BC SANT JOAN DESPÍ 

mailto:info@basquetdespi.com
https://goo.gl/maps/soSy2mpkKnn

