XXè TORNEIG PRE-MINI
MEMORIAL SALVADOR GIRBAU
Pavelló Sant Nicolau – Sabadell

VIVENCIACIÓ DEL BÀSQUET EN CADIRA DE RODES
Juntament amb els partits de competició, el
torneig ofereix als joves jugadors l’experiència
de jugar a bàsquet sobre una cadira de rodes.
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destacar que jugaran dos equips a la vegada i
us preguem puntualitat per aprofitar al màxim
l’activitat de vivenciació els minuts de joc de tots els participants.
Estan programats 30 minuts d’activitat i us demanem que els entrenadors recolzin al monitor
de l’activitat de Cadira de rodes i així ajudem a garantir la fluïdesa del joc. Hauran
d’encarregar-se en primer lloc i sempre que sigui possible d’arribar una estona abans de
començar l’activitat. També hauran de programar els canvis de cadira en funció del nombre
de jugadors que disposeu (cada equip disposarà de 4 cadires, el monitor ús indicarà com
organitzar-les).

DINAR
El dinar es servirà al menjador de l'Escola Sant
Nicolau amb capacitat per 200 persones.
Es disposarà de 45 minuts per dinar, però els
jugadors podran arribar un pèl abans de l’hora
prevista i adaptarem horaris en funció del
calendari de cada equip. Hi haurà monitors que
ajudaran a organitzar els equips al menjador
durant l’àpat de dinar del Torneig.
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CINEMA
Els equips que disposen d’alguna petita franja de descans sense partits durant la jornada,
tindran accés a una sala d’audiovisuals on podran veure una pelꞏlícula cinematogràfica
(aquesta és una activitat opcional). Les pelꞏlícules s’emetran independentment de la
presència dels equips a la sala jaque caldrà respectar l’horari per evitar solapaments amb els
partits.

CONCURSOS TRIPLES, TWO BALL, HABILITATS, OBSEQUIS I RIFA
Just abans de les Finals, al voltant de les 19:30 de la tarda realitzarem els Concursos de
triples, two ball 1x1, habilitats i molt més, habitualment hi participen pares i mares també i
realitzem l’entrega d’obsequis als participants i la rifa del Torneig.
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