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NOTA DE PREMSA

Series Colegiales
Les Series colegiales és una competició a nivell estatal on tots els equips
ACB, son considerats amfitrions de la seva localitat, es per això que, a l’haver
ascendit aquest any a la lliga ACB amb el Ricoh Manresa, de nou podem jugar
aquesta competició.
Aquestes Series colegiales, estan composades d'equips amb jugadors i
jugadores d'una mateixa escola/institut i comprenen la franja de 2n de
Batxillerat o Cicles Formatius, nascuts al 90 o posteriors, tant en categoria
masculina com en femenina.
Disposarem de tres fases:
1. Fase local: juguen tots els instituts/escoles de Manresa en categoria
masculina i femenina, i on el 21 de desembre durant el dia, haurà de sortirne un campió local masculí, i un campió local femení; d'entre Oms i de Prat,
Lluís de Peguera, Salle Manresa, Lacetània, Dominiques, Paidos, Guillem
Catà i Escola Joviat.
El campió local passarà a una segona fase que en diuen de conferencia, la
nostra és la Mediterrània i contempla els guanyadors de la primera fase
local de FC Barcelona, Akasvayu Girona, Juventut de Badalona i Ricoh
Manresa, en una Final Four al millor dels quatre.
El campió de conferencia, tindrà dret a jugar el torneig de la gran fina Play
Off, a Madrid contra els guanyadors de les altres conferencies d'equips
d'ACB d'Espanya.
És una de les competicions més boniques de cara als nois i noies, ja que
provinents de clubs diferents, s'enfronten representant la seva escola... la
nostra Escola.... i és per això que es molt important que el divendres 21 de
desembre, correm tots a donar suport als nostres dos equips, els quals ens
representaran amb orgull i dignitat.
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Els partits es celebraran al pavelló del Pujolet.
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