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NORMATIVA
●

Poden participar al 3x3 jugadors/es nascuts/des l’any 2007 o anteriors (a partir de 3r
d’ESO).

●

Es considerarà jugador/a inscrit al 3x3 a aquell que s’hagi apuntat durant el període
d’inscripcions (emplenat i enviant el formulari degudament, només una resposta per
equip).

●

Els equips poden ser mixtes i han de tenir un mínim de 4 i un màxim de 5 persones
associades.

●

Cap jugador/a pot participar en més d'un equip.

●

Tot l’equip haurà de portar el mateix color de samarreta per evitar confusions durant
el joc (aquest color es concreta al formulari d’inscripció).

●

Els partits es jugaran al pati nou i tindran una durada d’entre 5 i 15 minuts, en funció
de la quantitat d’equips inscrits.

●

Entre partit i partit hi haurà 3’ minuts de descans. Es prega la màxima puntualitat als
equips.

●

La incompareixença o el fet d’arribar tard suposarà la pèrdua del partit per part de
l’equip corresponent.

●

El 3x3 tindrà un format de lligueta (tots contra tots). Els 4 primers classificats
accediran a les semifinals (1r vs 4t; 2n vs 3r). Els vencedors/es s'enfronten en la
gran final.

●

La primera possessió serà sortejada a P-P-T abans de començar.

●

Després de cada cistella, la pilota ha de canviar de possessió i el joc s'ha d'iniciar
des de fora la línia de 6,25, havent-la tocat l’equip defensor.

●

Després de cada canvi de possessió, rebot defensiu o pilota recuperada, la pilota
ha de sortir més enllà de la línia de 6,25.
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●

La puntuació serà la següent:
○

Les cistelles de dins la línia de 6,25 valen 1p i les de fora la línia 2p..

○

Si un equip arriba a 21p abans que acabi el temps, guanya el partit. Si
ambdós conjunts estan disposats a seguir jugant fins esgotar el temps, està
permès.

○

En cas d’empat es desempata a tirs lliures. Si un equip fica i l’altre falla, el
segon perd el partit. Si els dos fiquen, es continua tirant, sempre un jugador/a
diferent.

●

Cada participant podrà fer un màxim de 3 faltes, anotades al costat del seu nom
al full d’anotació.
No hi ha tirs lliures després de les faltes. L’equip atacant reprendrà el joc des de
la línia de 6,25.

●

Qualsevol conducta negativa (faltes de respecte cap a àrbitres, companys/es; i/o
incompliment de la normativa) suposarà una penalització per l’equip infractor. La
sanció serà la pèrdua del partit.

●

Pel que fa als fulls d’anotació, l’equip ‘local’ en serà el responsable. Qualsevol
membre de l’equip haurà d’encarregar-se de tenir el full d’anotació abans que
comenci el partit i d’entregar-lo a organització en acabar.

●

Tot el que no sigui recollit en aquest reglament quedarà sota decisió de
l'organització.

