
REGLAMENT DE COMPETICIÓ 3x3 

PUIG-REIG JULIOL 2019 
• El torneig serà els dies 17, 18 i 19 de juliol a partir de les 7 de la tarda, i tota la informació 

referent al torneig serà a la web http://www.basquetpuigreig.com. 

• Els equips estaran formats per entre tres i cinc jugadors. Es nomenarà una persona com 

a capità i únic representant.  

• Cap jugador/a pot jugar en més d’un equip de la mateixa categoria.  

• La primera possessió es donarà per sorteig.  

• Els partits seran a 21 punts i per guanyar caldrà fer-ho per dos punts de diferència.  

• La durada màxima serà de 15 minuts. Al final d’aquest temps, guanyarà el partit l’equip 

que vagi per davant en el marcador. En cas d’empat, guanyarà l’equip que abans 

aconsegueixi una cistella.  

• Les cistelles valdran un (1) punt, llevat d’aquelles que s’aconsegueixin des de més enllà 

de la línia de 5 metres que puntuaran dos (2) punts.  

• Només es poden fer substitucions quan el joc està parat.  

• A cada canvi de possessió (rebot defensiu o pilota robada) la pilota haurà de sortir a la 

zona de 2 punts, abans de començar un nou atac.  

• Desprès d’un fora de banda, la pilota es posarà en joc des del punt per on ha sortit.  

• Abans de ser jugada, la pilota haurà d’ésser tocada per un jugador de l’equip contrari al 

que treu.  

• Les lluites suposen, sempre, la possessió de la pilota per a l’equip que defensava.  

• Les faltes s’hauran de treure sempre des de la banda. Per cada vuit faltes d’equip es 

donaran 4 punts a l’equip contrari.  

• La filosofia del torneig és de que cada jugador indiqui les faltes pròpies.  

• Qualsevol conducta antiesportiva d’un jugador/a suposarà la desqualificació immediata 

del seu equip.  

• S’intentarà mantenir al màxim els horaris dels partits, per això demanem puntualitat.  

• No es podrà jugar sense haver abonat la quota d’inscripció (veure full d’inscripció)  

• A qualsevol equip que no estigui present en el moment del començament del partit, se 

li donarà el partit com a perdut.  

• La inscripció en aquest torneig, suposa la total acceptació d’aquestes normes.  

• Qualsevol circumstància no contemplada serà competència exclusiva dels responsables 

de l’organització i la seva decisió serà última i inapel·lable. 

•  L’equip guanyador de cada partit s’encarregarà de portar la taula del partit que es 

jugui seguidament a la mateixa pista. 

• L’organització pot modificar les normes establertes i decidir en tots els casos no 

previstos. 

 

http://www.basquetpuigreig.com/

