
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 

Presentació 

 

TOPBKT és un torneig de bàsquet per a nois i 

noies de categories Mini i Infantil, que té lloc els 

dies 8, 9 i 10 de desembre a Sabadell. Aquesta és 

la XIII edició del Torneig que organitza el Club 

Escola Pia Sabadell. 

TOPBKT és un torneig per a joves jugadors i 

jugadores que els dona l'oportunitat de jugar 

contra nois i noies d'altres ciutats i alhora 

compartir amb ells una gran experiència durant la 

competició. 

A més, els i les amants del bàsquet tenen a 

TOPBKT l'escenari ideal on admirar les habilitats 

de prop de 700 joves, d'equips de tot arreu com 

Barcelona, Madrid, Badalona, Manresa, 

Granollers, Màlaga, Tenerife, Girona, Cornellà, 

Sant Sebastià , València, Saragossa, Hospitalet, 

Sant Cugat, Cerdanyola, Sabadell, etc. 

Conflueixen en un mateix torneig les canteres de 

clubs ACB amb altres equips que destaquen per 

la tasca de formació. 

La competició es juga a diferents pavellons 

poliesportius de Sabadell, sota les regles 

Minibàsquet i FIBA (amb algunes petites 

adaptacions). 

 

Ja us podeu inscriure! Us esperem! 

 

 



 

 
 

 

 

 

TOPBÀSQUET 2022: Dades Generals 

 

Nom: Top Bàsquet, XIII Torneig Mini i Infantil, “Ciutat de Sabadell” 

Dies: 8, 9 i 10 de desembre de 2022 

Lloc: Sabadell, Barcelona 

 

Participants: entre 40 a 64 equips (prop de 700 jugadors i jugadores) 

Categories: Mini i Infantil, masculí i femení 

Sistema de competició: Fase prèvia (grups), Segona Fase i Fase final 

Reglament: Regles Oficials del Joc de la Federació Espanyola, amb variants específiques 

 

Espais esportius: Pavellons de la ciutat (Escola Pia, Pavelló de Cal Balsach, Pavelló del Sud i 

Pavelló del Nord) 

Finals: Dia 10 de desembre del 2022 - Pavelló del Nord- a partir de les 11.00 h 

 

Organització: Club Esportiu Escola Pia Sabadell 

Col·labora: Ajuntament de Sabadell, Obra Social La Caixa, Federació Catalana de Basquetbol, 

Coca-Cola, Bar Musical, Fruites Roser. 

Altres: Activitat que dona suport a La Marató de TV3, fent una donació per jugador inscrit. 

 

Campions 2021 (última edició) 

Mini masculí: FC Barcelona 

Mini femení: BF Sant Adrià 

Infantil Masculí: Team Mazovia (Polònia) 

Infantil Femení: Lima Horta – BQ Vallès 



 

 
 

 

 

 

TOPBKT 2022 

 

Activitat col·laboradora amb la Fundació La Marató.  

Donació per cada participant. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

  

Pavelló del Nord  

Competició Infantil Femenina i 

Fase Final 

Pavelló Cal Balsach  

Competició Infantil Masculina 

Pavelló de l’Escola Pia 

Competició Mini Femenina 

Pavelló del Sud 

Competició Mini masculina 



 

 
 

 

 

Equips inscrits l’edició anterior (2021) 

 



 

 
 

 

 

Calendari* 

 

Dijous, 8 de desembre 

10.00h Clínic pels entrenadors 

15.30h Inici de la competició  

21.00h Final de la competició 

 

Divendres, 9 de desembre 

09.00h Inici segona jornada de competició 

13.00h Dinar pels participants tipus pic-nic 

15.30h Competició 

21.00h Final de la competició 

 

Dissabte, 10 de desembre 

09.00h Competició 

10.30h Exhibició bàsquet inclusiu  

11.00h Finals 

14.00h Lliurament de premis (i recollida de pícnics per als equips que els hagin 

sol·licitat) 

 

 

*Horaris aproximats 



 

 
 

 

 
 

Sistema de Competició 

El sistema de competició variarà d’una categoria a una altra en funció del nombre d’equips, 

jugant-se un mínim de 5 partits i un màxim de 7. En general, consta d'una primera fase de grups, 

creus posteriors i final. Els equips que no passen la primera fase continuen jugant en sistema de 

creus per decidir la classificació final. 
 

Reglament 

El torneig es regeix pels reglaments per a Mini (regles Minibàsquet) i Infantil (regles FIBA), amb 

algunes variants. El reglament sencer es podrà consultar a la web http://www.topbasquet.com 

a partir de finals de setembre, quan es publicarà de manera definitiva. En resum, els partits 

tindran les característiques següents: 

 

Reglament Categoria Infantil 

• Temps de joc: 46 minuts (3 primers quarts de 12' a temps corregut i un darrer quart de 

10' aturant el rellotge segons reglament FIBA). A les cambres amb el temps corregut, 

només s'aturarà el cronòmetre per lesió o canvi per cinquena falta. 
 

• Temps mort: Un a utilitzar al primer o segon quart i un altre a utilitzar al tercer o quart 

quarts (no acumulables). 
 

• Equips: cal inscriure un mínim de 7 i un màxim de 12 jugadors. L’equip pot estar integrat 

per més integrants. 
 

• Alineacions: lliures (reglament FIBA). 
 

• Substitucions: lliures (reglament FIBA). S'aturarà el temps quan hi hagi un canvi per 

cinquena falta. 
 

• Tres punts: Es concediran 3 punts quan s'encesti més enllà de la línia de 6,25 metres. 
 

• Tirs lliures: Les accions de falta sancionades amb dos tirs lliures s'efectuaran sense parar 

el cronòmetre excepte a l'últim quart. 
 

• Defensa il·legal: Està prohibida la defensa a zona. La sanció serà d'un advertiment inicial, 

una falta tècnica a l'entrenador en segona instància i la pèrdua del partit si la infracció es 

torna a repetir. 
 

• Final de partit empatat: En cas de produir-se un empat al marcador en acabar el temps 

reglamentari, se seguirà jugant fins que un dels dos equips aconsegueixi encistellar 

'bàsquet d'or'. 

http://www.topbasquet.com/


 

 
 

 

 

 

Reglament Categoria Mini 

• Temps de joc: 40 minuts (vuit períodes de 5). El temps és corregut i només s'atura per 

lesió. Els dos darrers minuts del darrer període es jugarà a temps aturat (reglament FIBA). 
 

• Temps mort: Dos, un a sol·licitar entre el 1r i 7è període i un altre a l'últim període. 
 

• Equips: a cada partit cal inscriure un mínim de 8 i un màxim de 12 jugadors (els equips 

poden estar formats per més integrants). 
 

• Alineacions: Durant els 6 primers períodes els jugadors han de disputar-ne almenys dos. 

El setè i el vuitè períodes són de lliure alineació. 
 

• Substitucions: Només es poden fer durant els dos darrers períodes, excepte en casos de 

lesió o eliminació per 5 faltes. S'aturarà el temps quan hi hagi un canvi per cinquena falta. 
 

• Tres punts: a Mini es concedirà cistella de tres punts quan el tir comenci i acabi fora de 

la zona de tres segons. 
 

• Defensa il·legal: Està prohibida la defensa a zona. La sanció serà d'un advertiment inicial, 

una tècnica a l'entrenador en segona instància i la pèrdua del partit si la infracció es torna 

a repetir. 
 

• Empat: En cas que el temps reglamentari acabi en empat, se seguirà jugant en un període 

addicional fins que un dels dos equips encistelli. L'equip que primer encisti serà el 

guanyador del partit (bàsquet d'or). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Inscripcions 

 

1) Les inscripcions s'obriran el 8 de setembre de 2022. El club que vulgui participar ha 

d'emplenar el formulari de la web del torneig: 

https://www.topbasquet.com/inscripcions 

Hi ha dues modalitats d'inscripció: 

- Sense pernocta: 80€ per integrant (jugador o entrenador). 

- Amb pernocta: 185 € per integrant (jugador o entrenador). 

Els equips amb 11 integrants o menys tindran una inscripció gratuïta. 

Els equips amb més de 11 integrants inscrits tindran dues inscripcions gratuïtes.  

(Vegeu exemples d'inscripcions al punt 4) 

 

 

2) Els pagaments es realitzaran un cop inscrit l'equip (amb un prepagament online de 300€), 

seguint les instruccions rebudes via e-mail un cop realitzat el prepagament online. 

Termini per fer el pagament complet: 30 de novembre. 

A l'opció amb pernocta, la inscripció inclou la participació a la competició, sopar del primer dia, 

esmorzar, dinar i sopar del segon dia, i esmorzar del tercer dia, així com l'allotjament. 2 nits a 

hotel. Suplement per a habitacions individuals i nit extra, consulteu amb l'organització. 

Ambdós modes d’inscripció (pernocta / sense pernocta) inclouen aigua per a tots els partits i 

fruita per als integrants dels equips. 

Si es vol sol·licitar addicionalment el menjar tipus pícnic per a l'últim dia després de la cerimònia 

de cloenda, s'haurà de marcar aquesta opció durant la inscripció online, únicament per als que 

pernocten, preu ja inclòs a la inscripció. 

 

 

 

https://www.topbasquet.com/inscripcions


 

 
 

 

 

 

3) Un cop rebut el pagament, l'organització del torneig enviarà confirmació de la inscripció, i 

unes setmanes abans de començar la competició enviarà als equips la informació detallada del 

torneig. 

 

4) Exemples d’inscripcions (import total prepagament inclòs) 

Exemple: Equip 'sense pernocta' amb 9 jugadors + 2 entrenadors = 11 integrants 

→ Una inscripció gratuïta. Preu total de la inscripció = 10 x 80 = 800 €. 

Exemple: Equip 'amb pernocta' amb 10 jugadors + 1 entrenador = 11 integrants 

→ Una inscripció gratuïta. Preu total de la inscripció = 10 x 185 = 1850 €. 

Exemple: Equip sense pernocta amb 9 jugadors + 3 entrenadors = 12 integrants 

→ Dues inscripcions gratuïtes. Preu total de la inscripció = 10 x 80 = 800 €. 

Exemple: Equip 'amb pernocta' amb 10 jugadors + 2 entrenadors = 12 integrants 

→ Dues inscripcions gratuïtes. Preu total de la inscripció = 10 x 185 = 1850 €. 

Exemple: Equip 'amb pernocta' amb 12 jugadors + 2 entrenadors = 14 integrants 

→ Dues inscripcions gratuïtes. Preu total de la inscripció = 12 x 185 = 2220 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Més informació 
 

1) Web oficial: http://www.topbasquet.com  

2) Fotografies: https://www.flickr.com/photos/topbasquetsabadell/sets  

3) Twitter: https://twitter.com/topbasquet  

4) Contacte de la organització: info@topbasquet.com  

 

 

O contactant amb… 
 

Sr. Guillem Reina → 637 69 03 13 - Direcció esportiva del Torneig 

Sr. David Prieto → 644 18 88 41 - Allotjament, hotels i trasllats 

Sr. Moises Angulo → 647 791 466 - Direcció del Torneig 

 

 

 

 

 

Club Esportiu Escola Pia Sabadell 
Carrer Escola Pia, 92 08201 Sabadell 
 
info@topbasquet.com 
www.basquetpiasabadell.cat  
www.topbasquet.com 
 
NIF: G-58858879 
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