PRESENTACIÓ
EL CLUB
El Femení Osona neix com a nou Club de
bàsquet a la comarca l’any 2012 amb la voluntat
de donar continuïtat al projecte entre clubs que
portava el nom d’Escola de Bàsquet Femení
d’Osona, amb una clara vocació de foment del
Bàsquet Femení de la Comarca. En el quart any
de vida de l’entitat, el Club Bàsquet Femení
Osona compta amb un total de 17 equips, 25
tècnics i més de 160 jugadores, amb una
estructura completa d’equips des de categoria
Sénior fins a Babybasket.

LA CIUTAT
A mig camí entre el mar i la muntanya i a poca distància de Barcelona, la
comarca d’Osona reuneix atractius molt diversos per ser visitada: la
bellesa i diversitat dels seus paisatges; la importància del seu passat
històric; els testimonis de la seva activitat econòmica; les tradicions, fires, i
mercats que s’han convertit en una festa; una gastronomia rica en
productes i plats propis.

Vic, la seva capital, és una ciutat rica en contrastos on conviuen la tradició
i la modernitat, l’herència del món rural i els ambients més avançats, la
tranquil·litat pròpia d’una petita ciutat i l’animació lúdica i festiva.

El Torneig Internacional Plana de Vic, neix amb la finalitat de reunir
equips de tot el territori català amb conjunts de la resta d’Europa de
Categoria Cadet Femení amb la voluntat de portar a la comarca un
esdeveniment de caràcter internacional que permeti veure els diferents
estils de joc que es practiquen a la resta de regions.

ENTITAT ORGANITZADORA
Club Bàsquet Femení Osona

LLOC
Pavelló Municipal d’Esports Castell d’en Planes (Vic)

CATEGORIA
Cadet Femení (Jugadores nascudes any 2000 i 2001)

PATROCINA
VIKUS’S
CENTRE MÈDIC MANLLEU
CONSELL COMARCAL OSONA
AJUNTAMENT DE VIC
UNIVERSITAT DE VIC
OSONA TURISME
ESPAI SALUT

COMPETICIÓ
INSTAL·LACIONS
PAVELLÓ MUNICIPAL CASTELL D’EN PLANES
Plaça del Pare Millan s/n (Vic – 08500)
Pavelló amb dues sales, Sala Principal (Capacitat per 2500 espectadors)
i Sala Annexa (Capacitat per 200 espectadors).

SISTEMA DE COMPETICIÓ (CATEGORIA CADET)
- Tots els equips participants disputaran un total de 4/5 partits.
- Reglament FIBA.
- Durada dels partits:
4 períodes de 10 minuts
Temps corregut menys els dos últims minuts del partit.
Només s’aturarà el temps en tirs lliures, temps morts o quan
l’àrbitre ho cregui necessari.

TROFEUS
Trofeu de participació pels equips.
Trofeu a la millor jugadora del Torneig (MVP) i millor entrenador.
Cinc ideal del Torneig.

PLANNING
DIJOUS 24 DE MARÇ
MATÍ: Rebuda dels equips internacionals i acolliment per part de les
famílies de l’entitat local.
TARDA: Inici de competició amb la disputa dels partits de la Fase de
grups.

DIVENDRES 25 DE MARÇ
MATÍ: Últims partits de la Fase de grups.
Dinar pels equips participants al Vikus’s.
TARDA: Encreuaments pel títol: Semifinals i partits pel 5è al 8è lloc.

DISSABTE 26 DE MARÇ
MATÍ: Finals i cerimònia de cloenda.

ALLOTJAMENT
RESIDÈNCIA SEMINARI VIC
Ronda Francesc Camprodon, 2 (Vic)
events@elseminari.cat / www.seminarivic.cat

El Seminari està situat a només 5 minuts a peu del preciós nucli antic de
la ciutat de Vic. L'estació de tren i la Plaça Major de Vic són a uns 10
minuts a peu del Seminari. L'establiment ofereix un servei de transfer: una
furgoneta 9 places.
Ofereix habitacions modernes equipades amb aire condicionat, internet
Wi-Fi gratuïta, TV de pantalla plana i bany privat.

HABITACIÓ

PREUS

Doble amb llitera i bany a l’habitació

70 €/hab/nit

Habitació de 10 persones

15.50 €/pers/nit

*IVA inclòs (inclou impost turístic – 0.50 cent. Persona/dia)
*El preu inclou esmorzar buffet

ALLOTJAMENT
RESIDÈNCIA CANONGE COLLELL
Avinguda Olímpia, 4 (Vic)
alberg.vic@gencat.cat

L'alberg està situat a la part oest de la ciutat, a la zona d'equipaments
esportius i molt a prop de la Universitat de Vic, de les estacions de tren i
autobusos i del centre comercial i cultural. Equipat per a persones amb
mobilitat reduïda (consulteu a l'alberg).

TARIFA A (Usuaris a partir de 30 anys)
Allotjament + esmorzar

14.45 €/dia

Mitja pensió

23.05 €/dia

Pensió completa

29.80 €/dia

TARIFA B (Usuaris de fins a 29 anys i grups a partir de 10 persones)
Allotjament + esmorzar

13.45 €/dia

Mitja pensió

20.70 €/dia

Pensió completa

26.55 €/dia

CONTACTE
Correu electrònic:
femeniosona@gmail.com
Telèfon:
+34 628 410 344
Web:
www.femeniosona.cat
Facebook:
www.facebook.com/femeniosona
Twitter:
@femeniosona
Organitza:

