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“XII Hores” Minibàsquet Reus 

 
 

www.12horessallereus.cat 

Dates del Torneig 

La 39ª edició del Torneig tindrà lloc durant els diez  1,2,3 de maig de 2020 

Contacte 

Tota la informació sobre el torneig estarà disponible en la web: www.12horessallereus.cat.            

Per qualsevol dubte o aclariment es precisa que contacteu els següents canals: 

• Coordinació torneig i hotels Sergi Piquer – 12hores@cbsallereus.cat - 

• Coordinació equips:  

 Masculins: Ezequiel Bárcena – masculi@cbsallereus.cat 620937175 

 Femenins: Bernat Bauzà – femení@cbsallereus.cat 

Competicions 

Competicions 

Categoria Anys Génere Nivell 

Prebenjamí - Escola 2012/13 Mixte Únic 

Benjamí - Premini 2010/11 Femení Únic 

Benjamí - Premini 2010/11 Masculí Únic 

Aleví - Mini 2008/09 Femení A 

Aleví - Mini 2008/09 Femení B 

Aleví - Mini 2008/09 Masculí A 

Aleví- Mini 2008/09 Masculí B 

 

 

 

http://www.12horessallereus.cat/
http://www.12horessallereus.cat/
mailto:12hores@cbsallereus.cat
mailto:masculi@cbsallereus.cat
mailto:femení@cbsallereus.cat
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“XII Hores” Minibàsquet Reus 

 
Seus del Torneig 

Escola La Salle Reus. Plaça de la Pastoreta, 10, 43202 Reus 

 

Pavelló Joan Sirolla C. N. Reus Ploms. Av. de Marià Fortuny, 5, 43204 Reus 
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Informació 

Inscripcions 

Tota la gestió de dades i informacions del torneig es farà a través de l'aplicació que es troba a l'adreça 

web: www.12horessallereus.cat 

Els coordinadors del torneig donaran d'alta un/a coordinador/a de cada Club o Escola i li enviaran, 

via correu electrònic, les dades personals d'accés a l'aplicació. El/la coordinador/a crearà seus equips 

en l'aplicació i entrarà les dades de jugadors/es i entrenadors/es. També se us demanarà que carregui 

en l'aplicació una imatge i un logo dels equips i la resta d'informacions necessàries. 

El/la coordinador/a podrà consultar totes les informacions del seu Club o Escola a l'aplicació, tant 

esportives com personals. També podrà consultar l'estat de comptes de l'equip pel que fa als drets 

d'inscripció i allotjaments. 

Oferta d’allotjament – JUGADORS/ES 

Preu:  116€ / jugador/a 

Allotjament:  -APARTHOTEL CYE HOLIDAY CENTRE        www.cyeholidaycentre.com/ca/      

 

El preu inclou: 

• Pensió completa  

• 2 entrenadors gratuïts per equip. ( minim 8 jugadors/es equip. En cas de ser menys de 8, el 

segon entrenador tindrà un cost de 75€.  En cas de que algún equip vulgui venir amb un 3r 

entrenador també será de 75€ el suplement.) 

• Desplaçaments en bus dels allotjaments a les seus de joc. 

• Trofeus pels guanyadors / obsequis pels participants ( dia 3/05 a les 14h) 

No inclou: 

· Dinar del dia 3.  

· Allotjament del dia 30/4/20. En cas de voler allotjar-se aquest dia, el preu serà de 30€ + 15 € d’ 
autobús per tal d’anar l’endemà a disputar els partits. 

*Opció de picnic per emportar 6,5€ ( entrepà fred, peça de fruita, aigua)  Reserva previa al 

12hores@cbsallereus.cat 

 

http://www.12horessallereus.cat/
http://www.cyeholidaycentre.com/ca/
mailto:12hores@cbsallereus.cat
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Programa 

Divendres 1 de Maig 

 

Arribada a les seus de partit, partits matí i tarda. Iniciarem partits a partir de les 10h del matí. Dinar 

a la seu de joc. Allotjament hotel. ( Recomanem que durant el dia, algun responsable del club o equip 

realitzi el Check-in  al hotel i així evitarem cues i a l’arribada podran anar directament  a l’habitació) 

 

Dissabte 2 de Maig 

Partits, matí i tarda. Dinar  a la seu de joc. 

 

Diumenge 3 de Maig 

Matí partits finals i lliurament de premis i obsequis. Els lliurmnets es realitzaran a les 14h al Pavelló 

de la Salle Reus. En cas de que l’equip hagi de marxar abans, cal avisar  ala coordinació per poder 

fer l’entrega. 

 

*Es disputaran entre 4 o 5 partits depenent dels equips inscrits                            

Inscripció d’equips 

• Per formalitzar la inscripció cal fer un ingrés, en concepte de reserva, de 300 € per equip al següent 

compte bancari abans del 20 de març de 2020: 

Caixabank ES58 2100 0394 0202 0021 9842 (2100 - 0394 - 02-0200219842) 

• Un cop efectuat l'ingrés serà necessari enviar un correu electrònic a l'adreça 

secretaria@cbsallereus.cat indicant el nom de l'equip i l'entitat (club o escola) i adjuntant el resguard 

de la transferència. 

• La resta de la quota de cada equip caldrà fer-la efectiva, igualment mitjançant ingrés en el compte 

bancari anterior, abans del 10 d’abril de 2020 i seguint els mateixos passos que en el primer ingrés. 

mailto:secretaria@cbsallereus.cat
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• El nombre de places és limitat: es seguirà rigorós ordre cronològic de l'ingrés de la reserva, fins a 

esgotar les places disponibles. 

 

 

 

• Oferta d’allotjament – Familiars i acompanyants 

APARTAMENTS CYE SALOU  
 

www.cyeholidaycentre.com 

 

Carrer de París, 21, 43840 Salou, Tarragona 

 
Data d’entrada: 1 de maig de 2020 
Data de sortida: 3 de maig de 2020 
 
       ·      Distribució: familiars en dobles, triples o quádruples en apartaments 2/5 places. 
               Preu nit per persona en mitja pensió( Esmorzar + buffet lliure) : 38 € (IVA inclòs) 
               Mínim dos adults per habitació. 
  Acompanyants : 30,5€ /nit (IVA inclòs) 

·       Nen de 0 a 4 anys gratuit si comparteixen habitació amb dos adults. 
·        La mitja pensió es consumirà al nostre Aparthotel CYE HOLIDAY CENTRE. 
·        Aigua inclosa al sopar, resta de begudes no incloses. 

 
 
Nens menors de 5 anys gratis si comparteixen habitació amb dos adults. 
 

Reserva  familiars i acompanyants 

Per formalitzar la reserva cal: 

• Realitzar l'ingrés per l'import total del pack i tipus d'allotjament escollit en la següent compte 

bancari abans l'1 d'abril de 2020: 

Caixabank ES58 2100 0394 0202 0021 9842 (2100 - 0394 - 02-0200219842) 

• Emplenar les dades de la reserva mitjançant la plataforma que trobaran al web 

www.12horesallereus.cat i enviar un correu indicant el número de la reserva i adjuntant el 

comprovant de la transferència a l'adreça secretaria@cbsallereus.cat 

• El nombre de places és limitat: es seguirà rigorós ordre cronològic de l'ingrés de la reserva, fins a 

esgotar les places disponibles. 

http://www.cyeholidaycentre.com/
http://www.12horesallereus.cat/
mailto:secretaria@cbsallereus.cat

