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Esports

Ludibàsquet
El  LudiBàsquet  és  la  festa  del  bàsquet  de  base
català  que  se  celebra cada  any  a  Vidreres  just
finalitzada  la  temporada  i  una  part   del  nostre
alumnat hi participa activament.

Els  organitzadors  manifesten  que  entenen  l'esport
com  un  complement de la vida i  que  LudiBàsquet
està  concebut  com  un  lloc  on  passar-ho  bé  tot
jugant.  La  idea  de  desenvolupar  un  espai  on  la
mainada (i els no tan mainada) poguessin a més de
practicar  el  bàsquet,  gaudir  de  tot  un  seguit
d'activitats de lleure durant tot un cap de setmana
suposa un gran l'esforç organitzatiu que tant el C.B.
Nou Caulès com l'Ajuntament de Vidreres porten a
terme per a què tot estigui a punt per a cada edició
del  LudiBàsquet,  però  la  feina  dels  més  de  100
voluntaris,  empreses  i  entitats  col·laboradores  es
veu més que recompensat quan es contemplen els
centenars de nenes i nens que gaudeixen de la gran
festa del LudiBàsquet.

Reglament General:

Els  actes lúdics  i  festius  paral·lels  a  la  competició
esportiva  són  de  caràcter  totalment  gratuït  pels
jugadors,  monitors,  pares  i  acompanyants.  Però
estan subjectes a una reglamentació perquè tothom
pugui  gaudir  al  màxim  de  tos  els  esdeveniments
previstos.

El  programa  lúdic  és  orientatiu.  L’organització  es
reserva  el  dret  a  canviar  els  actes,  suprimir  i
incorporar-ne  d’altres.  La  coordinació  dels  actes
anirà a càrrec dels responsables de cada espectacle i
seran  ells  mateixos  que  marcaran  les  normes  a
seguir per poder desenvolupar amb tota normalitat
les activitats

Els bars disposaran de menjar fred i calent durant
els dos dies. Hi haurà taules i cadires disponibles per
a 800 persones a l'hora.

Els dormitoris estaran situats als baixos del pavelló.
Serà necessari  presentar  l’acreditatiu  pertinent per
accedir  a  aquest  dormitoris.  S’entregaran
acreditacions  als  monitors  i/o  delegats  de  cada
equip.  Uns  monitors  dedicats  vetllaran  pel  bon
funcionament dels dormitoris, tot i així, els monitors
i  l’organització  no  seran  responsables  de  les
persones que utilitzin aquest servei, els responsables
seran  les  persones  acreditades  que  designi  cada
equip i no es permetrà l’entrada a cap participant
sense  les  acreditacions.  Cal  que tots  els  jugadors
portin sac de dormir i màrfega.

En  cas  de  pluja.  En  cas  de  pluja  la  organització
tindrà com a objectiu prioritari el manteniment de la
competició amb la màxima normalitat, tot i que es
reserva el  dret a modificar l’estructura horària,  les
ubicacions  de  pistes  inicialment  previstes  i  les
normes de competició.  En cap cas  el  LudiBàsquet
serà suspès.

Bases esportives:

La competició del LudiBàsquet  començarà a les 15
h. del dissabte i acabarà amb les darreres finals a
les 14.00 h del diumenge.

Com  que  l'acte  de  lliurament  de  Trofeus  de
participació es farà la nit del dissabte, a mesura que
els equips acabin les competicions poden marxar si
ho desitgen.

Les categories que podran participar al LudiBàsquet
seran:

• Premini masculí, femení i mixt

•  Minis masculí, i femení

•  Preinfantil masculí i femení

•  Infantil masculí i femení

•  Cadet masculí i femení
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