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De nou posem en marxa el nostre torneig, serà l’onzena edició. Durant aquests anys 

han participat amb nosaltres 437 equips, de 76 clubs diferents. Això vol dir més de 

5000 jugadors/es. 

 

Ens han visitat equips d’Andalusia, de Castella –Lleó, de Castella la Manxa, d’Aragó, 

de La Rioja, de la comunitat Valenciana, de les quatre  províncies catalanes, equips 

de les Illes Canàries, equips francesos i irlandesos.... 

 

Amb aquesta dimensió, podem dir sense cap mena de dubte que va ser un dels 

tornejos pioners amb aquest format i, ara per ara, ja una referència dins del món 

basquetbolístic, tant a nivells estatal i català, com de països europeus. 

 

Durant les diferents edicions cal destacar la capacitat d’organització per part del club, 

la competitivitat a la pista, buscant que tots els equips acabin jugant amb equips del 

seu nivell, i la convivència i bon ambient que envolta tota la competició amb el fet 

d’estar tots junts allotjats al mateix lloc i gaudir tots junts de la visita a Port Aventura, 

un dels atractius turístics de la nostra província. 
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TORNEIG. Què inclou? 
 

Lloc: Cambrils, Tarragona. 

 

Dies: 5 dies en pensió complerta. 

 Dia 11: incorporació, fins al dia 16: finals. 

Categories: Aleví (Mini)  i Infantil, masculí i femení. 

Participants: 12/14 equips per categoria. 

 

Sistema competició: Fase prèvia (grups) i creuaments. 

Reglament: 4 parts de 10 minuts amb variants específiques. 

Arbitratges: Federació Catalana. 

Total partits: Mínim de 5 per equip participant. 

Pavelló de joc: Pavelló Municipal de Cambrils. 

 

ALTRES: 
 

Port Aventura: Dilluns, dia 14, visita a Port Aventura, amb l’entrada, el 

desplaçament i el menú inclòs. 

Piscina coberta: Possibilitat d’utilització de la piscina coberta municipal. 

Piscina: A l’aire lliure a l’apart -hotel. 

Detalls: Record del torneig per a cada participant. 

 

Allotjament acompanyants: gestionem l’allotjament dels acompanyants  
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PROGRAMACIÓ DEL TORNEIG 2014 
 

5 DIES EN PENSIÓ COMPLERTA. 

 

Divendres 11: Arribada dels equips participants a partir de les 18 hores a 

l’apart-hotel Olimar II i Apartaments Aragó.  

Dissabte 12:  Inici de la competició a partir de les 9 hores. 

Diumenge 13: Continua la competició. 

Dilluns 14: Visita de tots els participants a Port Aventura. 

Dimarts 15: Es juguen encreuaments i fases finals.  

Dimecres 16: Finals i 3r – 4t llocs, entrega de trofeus i cloenda del torneig. 

 

INSCRIPCIONS: 

 

La inscripció es realitzarà per rigorós ordre cronològic i es publicarà dia a dia a la 

pàgina web del Club:   www.tgnbasquet.com 

 

Es mantenen els preus de l’any passat. 
 

Els interessats realitzaran un ingrés de 150€ per equip en concepte de reserva, 

abans del dia 28 de febrer. Aquest, si no es produeix cap desperfecte ni falta de 

pagament per qualsevol concepte, tant amb l’organització com amb l’hotel, es 

retornarà al finalitzar el torneig. Aquesta reserva, per tant, no es descomptarà del 

cost total a ingressar per equip. 

Al moment de rebre’l es bloquejarà una plaça al seu nom. El compte d’ingrés és: 

2013-0449-65-0200670211 Catalunya Caixa a nom  de TGN BÀSQUET. Cal que 

indiqueu al concepte el nom del club participant. 

 

NO S’ EFECTUARÀ CAP RESERVA DE PLAÇA,  SOTA 

CAP CONCEPTE SENSE L’INGRÉS  DE L’IMPORT  DE 

LA RESERVA. 

El segon pagament, el de l’estància, es realitzarà com a data màxima el 21 de març, 

data límit d’ inscripció.  

Per inscriure’s al torneig es comunicarà  via e-mail a:   ila@tinet.org – Iñaki Liarte 

Per tal de contribuir a la bona organització del torneig, agrairíem moltíssim 

que es respectin les dates fixades.  

http://www.tgnbasquet.com/
mailto:ila@tinet.org
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ALLOTJAMENT I CONDICIONS   ECONÒMIQUES 

IMPORTANT: 

-NOMÉS els participants i acompanyants que estiguin allotjats amb nosaltres 

durant  tot el torneig (els 5 dies) tenen la seva entrada i el desplaçament en autobús 

a Port Aventura inclòs.  

Els jugadors i tècnics s’allotjaran obligatòriament en els apartaments que 

s’indiquen a continuació. 

Per facilitar la gestió als acompanyants, s’oferta  l’estància a l’hotel Port Eugeni, 

segons les condicions detallades a sota. Qualsevol reserva d’acompanyants que no 

es gestioni a través del club, no inclourà tots els serveis que s’ofereixen. 

 

JUGADORS/ES  I  ENTRENADORS/ES: 

APARTHOTEL OLIMAR II   i  APARTAMENTS ARAGÓN 

5 nits en apart-hotel, en règim de pensió complerta, habitacions triples i quàdruples 

per als jugadors/es i entrenadors/es, amb nevera, aire condicionat, piscina i buffet 

lliure, amb aigua al dinar i sopar. Inclou transport i entrada a Port Aventura. 

Habitacions triples/quàdruples ó quíntuples: JUGADOR/ENTR   225 € 

Habitacions individuals: ENTRENADORS     260 € 

Apartaments  OLIMAR II 

C/ Colon, 3 Casc urbà de Cambrils. (Darrera del Port Eugeni) 

Apartaments Aragón 

Plaza Aragón, 49  Cambrils (en el mateix Port Eugeni) 
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ACOMPANYANTS: HOTEL PORT EUGENI 
(És necessari comunicar el nom per fer la reserva individualitzada per cada 

habitació, així evitarem confusions el dia de la seva entrada, així com especificar 

l’edat dels nens.) 

 

a) Estància complerta 5 dies: (preu per persona) 

Allotjament en hotel de 4 estrelles, en règim de pensió complerta, buffet lliure a 

l’esmorzar, dinar i sopar. (Aigua mineral inclosa). Inclou transport i entrada a Port 

Aventura. Taxa turística inclosa. 

 - en habitació doble:  235 € 

 - en habitació individual:  285 € 

 - nens de 2 a 11 anys:  50 € (compartint habitació amb 2 adults) 

    (Si l’habitació doble és per a un adult i un nen, les dues persones són a preu d’adult). 

 - 3r adult (en hab. triple): 180 € 

 - 4t adult (en hab. quàdruple): 160 € 

 

b) Estància per dia (Preu per persona i dia) (cal especificar els dies d’entrada i 

sortida, no inclou l’entrada a Port Aventura en cas de que la estància sigui el 

dia de la visita al parc): 
Allotjament en hotel de 4 estrelles, en règim de pensió complerta, buffet lliure a 

l’esmorzar, dinar i sopar. (Aigua mineral inclosa). Taxa turística inclosa. 

 - en habitació doble:  39€ 

 - en habitació individual:  54€  

 - nens de 2 a 11 anys:  10€ (compartint habitació amb 2 adults) 
    (Si l’habitació doble és per a un adult i un nen, les dues persones són a preu d’adult). 

 - 3r adult (en hab. triple): 31€ 

 - 4t adult (en hab. quàdruple): 28€ 

 

-A l’hotel i apart-hotel, NOMÉS està inclosa l’aigua com a beguda.- 

 

Hotel PORT EUGENI ****     Plaza Aragón, 49  Cambrils 

 

 

 

 

 

 


