VI TORNEIG DE BÀSQUET 3X3 CB LLEIDA
El CB Lleida, en col·laboració amb la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Lleida, i la
Representació Territorial de la Federació Catalana de Basquetbol, organitza la sisena
edició del Torneig de Bàsquet 3x3 que com ja és tradició celebra cada any coincidint amb
les vacances de Nadal. Aquest any es celebrarà el proper dia 8 de gener de 2011 en el
pavelló municipal de Pardinyes.
L’objectiu del Torneig és la promoció del bàsquet i de la pràctica de l’esport en una
jornada més festiva que competitiva oberta a totes les categories des de Mini a Sènior,
tant masculí com femení. El CB Lleida, tal com ja va fer en l’edició de l’any passat, obre
també el Torneig a la participació de la gent més petita que juga a bàsquet i que forma
part de les diferents Escoles de Bàsquet del territori a qui el Club prepara diverses
activitats lúdiques.
La previsió inicial és que el Torneig es celebri en horari de matí (de 9.00 a 14.00) per a
les categories Escola, Mini, Infantil i Cadet, i en horari de tarda (de 16.00 a 20.00) per a
les categories superiors de Júniors i Sèniors.
En l’edició anterior, el Torneig 3x3 del CB Lleida va comptar amb la inscripció de 55
equips i la participació d’uns 220 jugadors de bàsquet de totes les categories. La previsió
per aquesta edició seria arribar a una participació de 250 jugadors.
Amb la idea de seguir lligant dues pràctiques saludables com són la pràctica de l’esport i
el consum de fruita fresca de la nostra terra, es repetirà l’experiència iniciada l’any passat
d’obsequiar a tots els participants amb peces de fruita gràcies a la col·laboració amb el
Torneig de la cooperativa de fruita FRULESA, amb seu a Vilanova de la Barca, que
regalarà 100 quilos de pomes i peres.
En l’edició d’aquest any, també s’hi han afegit com a col·laboradors del Torneig el Lleida
Basquetbol, que obsequiarà a tots els participants amb entrades per poder assistir a
algun dels partits del primer equip del Club, així com les empreses Cansaladeries Carner,
Nespresso i Gràfic Nou.
Les inscripcions en el Torneig 3x3 s’han de fer en el web www.cblleida.cat
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