
TORNEIG ESPORTIU 75è aniversari

Benvolgudes famílies,

Estem molt contents i contentes amb la vostra participació al torneig esportiu realitzat l’any

passat pel 75è aniversari de l’escola. És per això que aquest any l’escola ha decidit tornar a

fer el torneig.

Les competicions esportives que es jugaran seran:

● 3x3 de bàsquet (pista coberta)

● Futbol 5 (pista de gespa)

Dates:
● Començarem el torneig la setmana del 13 de març de 2023 i jugarem la final el 21 de

maig.

Horari:
● Els partits es jugaran dimarts i dijous de 18:30h a 19:30h i de 19:30h a 20:30h.

● La final serà el diumenge 21 de maig a les 12:00h.

Requisits:
● El torneig estarà obert a les famílies de l’escola, exalumnes, professors i

professores. També podran participar persones alienes a l’escola.

● L’edat mínima per poder participar seran els 16 anys.

● Només podran jugar els partits tots els jugadors i jugadores que s’hagin inscrit al

torneig.

● El nombre màxim de jugadors i jugadores per equip de futbol és de 12.

● El nombre màxim de jugadors i jugadores per equip de futbol és de 6.
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Normativa:
● El sistema de competició constarà d’una primera fase on es faran dues “lliguetes”,

els equips participants de cada lligueta variaran en funció dels equips inscrits al

torneig.

● En acabar, es jugarà la segona fase que serà eliminatòria on s’enfrontaran els 4

primers equips de cada lligueta.

Inscripció:
Aquest any, amb la inscripció al torneig, trobareu inclòs:

● Samarreta per cada participant de l’equip

● 2 ampolles d’aigua d’1’5L per equip

● Vestuari per canviar-se abans i després del partit

● Copa per tots els equips participants

● Pilotes per escalfar i jugar els partits

● Àrbitre

● Venda de productes de la cooperativa de 5è

● Preu de 5€ per persona, que inclou tots els serveis anteriors

● Les inscripcions al torneig ja estan obertes i es tancaran el dia 21 de desembre

● Per participar, haureu d’omplir el següent formulari:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeEnGz0FY8LT8uNlLV9RuchOrtrvOLgZ

gufH3FHy6p5_ASDw/viewform

NOVETAT!!
A més a més, si teniu un negoci propi i esteu interessats en formar part, ja sigui com a

sponsor oficial del torneig o d’algun equip, poseu-vos en contacte amb l’escola al mail

torneigNSM@nsmontserrat.cat i us explicarem tots els avantatges!

Us animem a participar en aquest torneig per celebrar els 75 anys de la nostra escola fent

esport! Apunta’t!
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