
Informació  i normativa 3x3 
 

· Informació. 

Data 

El pròxim dia 17 de juny la comissió de festes del barri del Coll i el Club 
Bàsquet Coll organitzen un 3x3 de bàsquet en motiu de la festa major del 
barri. 

Horari 

De 10h del matí a 17h (la finalització del torneig dependrà del nombre 
inscrit d’equips, però mai acabarà després de les 17h). Una setmana abans 
de la competició us enviarem els horaris de partits de cada equip. 

Inscripcions 

Les inscripcions es realitzaran del 16 al 31 maig, ambdós inclosos via web. 

Per inscriure’s s’haurà d’anar a la pàgina web cbcoll.cat, entrar en la 
pestanya inscripció al 3x3 i omplir el formulari d’inscripció. Un cop omplert 
el formulari, us enviarem un número de compte per pagar la quota 
d’inscripció. Un cop pagada la quota ja estareu formalment apuntats al 
3x3. 

Quotes 

La quota d’inscripció serà de 6 euros per persona. 18 euros en total en els 
equips de tres jugadors i 24 en els equips de quatre.  

Indumentària 

L’organització  facilitarà una samarreta per cada jugador/a. Cada equip 
tindrà un color diferent per diferenciar-se del rival. Aquesta samarreta 
està inclosa en el preu de la inscripció. 

 

 

 



Assegurança 

L’organització  disposarà d’una assegurança de responsabilitat civil. 
Aquesta pòlissa està inclosa en el preu de la inscripció. En cas de lesió, el 
jugador/a haurà d’anar a la seva mútua privada o seguretat social. 

Categories 

Hi haurà cinc categories: 

- Menuts (de 2006 a 2008) 
- Mitjans Masculí o Mixtes (de 2002 a 2005) 
- Mitjans Femení (de 2002 a 2005) 
- Sènior Masculí o Mixtes (de 2001 a …) 
- Sènior Femení (de 2001 a …) 

L’organització pot modificar o anular una categoria depenent del nombre 
d’inscrits.  

· Normativa 

1. Partits de 12 minuts de duració a temps corregut,excepte l’últim 
minut serà a temps aturat. o fins que un equip arribi a 21 punts.  

El valor de les cistelles serà:  
- Tirs de dins de la zona de triple  1 punt  
-  Tirs de fora de la zona de triple  2 punts*.  
- Tirs lliures desprès d’alguna falta 1 punt. 

 Després de cistella hi ha canvi de possessió. 

*En la categoria menuts el triple serà de fora de la zona. 

      2. No hi haurà salt entre dos al inici del partit. Es tirarà una moneda a 
l’aire i qui guanyi tindrà la primera possessió. 

 

      3. Un equip pot realitzar 4 faltes, a partir de la cinquena, totes les faltes 
seran considerades faltes de llançament i es sancionaran amb un tir lliure i 
possessió.  
      4. En cas d’acabar els 10 minuts de temps i el resultat sigui d’empat, es 
realitzarà una pròrroga, en la qual, el primer equip que faci una cistella, 



guanyarà. Començarà la pròrroga l’equip que no hagi tingut la primera 
possessió. 
      5. No hi haurà àrbitre en els partits. Les faltes les xiularà l’equip 
defensor, però des de l'organització es demana la màxima col·laboració de 
tots els equips participants per poder gaudir d'un torneig amb joc net. En 
cas de discrepància entre els dos equips, la taula decidirà. 

     6. Les lluites seran per l’equip que defensava. 

     7. Després de cada cistella es traurà des de darrera de la línia de mig 
camp. 

     8. L’organització del 3x3 es reserva el dret d’expulsar qualsevol 
jugador/a o equip que infringeixi les normes bàsiques de convivència i 
esportivitat en el recinte i durant el torneig. Així mateix, qualsevol 
comportament antiesportiu o violent en la disputa dels partits serà motiu 
d’expulsió de l’equip de la competició (en cas que succeís això, no seran 
retornats els diners de la inscripció). 

    9. Només es podran fer substitucions quan el joc estigui parat. 

 10. En  cas d’empat en la classificació final es seguiran les regles habituals 
de desempat: bàsquet average individual i desprès el col·lectiu. Si seguís 
l’empat, l’equip que hagi anotat més punts. 

   11.  Serà sancionat l’equip que faci qualsevol alteració indeguda o 
injustificada dels components del mateix, és a dir, NO es poden canviar o 
incorporar jugadors d’un dia per l’altre sense causa justificada ni previ avís 
a la organització.  

  12.    Si passats 5 minuts de l’hora d’inici del partit (o bé des de l’avís per 
megafonia) i un equip no s’ha presentat, perdrà el partit per 11-0.  

  13.   Totes les situacions no contemplades en aquest reglament es 
resoldran segons el reglament de la Federació Catalana de Basquetbol. 

 


