
3x3 del 34è Torneig BBVA de
Bàsquet, Gran Premi Diputació de

Barcelona

(Sant Julià de Vilatorta, 1 de Setembre
2018)

QUÈ INCLOU LA INSCRIPCIÓ AL
3x3 DEL 34è TORNEIG BBVA ?

A més dels partits de 3x3, la inscripció al 3x3 del 34è 

Torneig BBVA, Gran Premi Diputació de Barcelona us 

permetrà fer moltes més coses !

L’organització us recomana que participeu en el màxim 

d’activitats !

-Samarreta oficial “34è Torneig BBVA” d’obsequi pels 

jugadors

-Accès gratuït a les Piscines Municipals de Sant Julià de 

Vilatorta



-Taula Rodona Medicina i Bàsquet (10h30-12h, gratuïta). 

Ponents pendents de confirmar.

-25è Clínic per Entrenadors, coorganitzat amb l’ACEB 

(12h30-14h, gratuït). Ponents pendents de confirmar.

-Partit de Pretemporada ACB (20h-21h45, entrada gratuïta 

als que portin 3 o més Kg de menjar per la Recapta d’aliments

de Càrites / Banc Aliments o entrada 5 euros). Equips 

pendents de confirmar.

-Concurs de triples (Gratuït, cal fer una fase prèvia –té lloc 

entre 14h i 17h-, final 22h15. Premi de 500 euros pel campió i 

de 250 euros pel 2n classificat –en material esportiu Esports 

Everest / Interesport-).

-Concurs d’esmatxades (22h45, gratuït, Premi de 1000 

euros pel campió i de 500 euros pel 2n classificat –en material

esportiu Esports Everest / Interesport-).

-Activitats de lleure, totes gratuïtes: Globus aerostàtic, 

xocolatada popular, inflables i llits elàstics pels més petits, 

jocs Quiràlia, Karaoke, Màquina / clínics de tir, i moltes més !

Consulteu programació / horaris exactes a 

www.basquetsantjulia.org   a partir del 1 d’Agost.

http://www.basquetsantjulia.org/
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