
TORNEIG 3x3 

 
El  Torneig de Bàsquet 3x3 es farà el divendres de cada setmana, a partir 

del 7 d’octubre de 2011, al carrer maresme amb riera de Premià ( al costat 

del camp de futbol ). Serà obert per a tothom i l’hora d’inici dels partits 

serà de les 17:30 h fins les 21:00 h. 

 

La inscripció al torneig serà presencial, de 17:00 h a 17:30 h a la pista de 

bàsquet. 

Allà mateix s’hauran de presentar els equips, on s’apuntaran i es farà el 

sorteig per decidir qui juga contra qui. ( en funció del numero d’equips, es 

farà quarts, semis, i final...) 

 

Els equips participants poden ser mixtes, pot ser tot nois/es com barrejat, 

sense diferències d’edat. L’edat mínima per participar serà de 16 anys. 

 

Cada equip haurà d’estar compost per 3 ó 4 jugadors, un/a dels quals farà 

de capità i responsable del mateix. 

 

 

 

RGLAMENT DEL TORNEIG 

 

Cada cistella valdrà 1 punt, excepte si es llença des de la línia de 6,25, que 

valdrà 2 punts. 

 

Es faran 2 grups, en els quals tots jugaran contra tots i on cada partit 

guanyat seran 2 punts i cada partit perdut seran 0 punts. 

 

De tots els equips, els 2 o 3 primers de cada grup passaran a la següent 

ronda ( fase final, com una eliminatòria ), on es faria un sorteig amb els 

equips guanyadors per veure qui jugaria amb qui. 

La resta d’equips quedaran eliminats del torneig.  

 

Els participants jugaran només en una cistella, i els equips estaran formats 

per 3 ó 4 jugadors, un dels quals haurà de ser suplent. 

 

 



 
 

Els partits seran a 21 punts, o bé un màxim de 15 min amb 5 min entre 

partit i partit. 

Al finalitzar el partit, guanyarà l’equip que vagi per davant al marcador.  

En cas d’empat, jugaran una ronda de tirs lliures, “muerte súbita”, ( el 

primer que falli un tir lliure, queda eliminat ) 

 

Després de cada cistella, rebot defensiu o canvi de possessió, la pilota 

haurà de sortir fora de la línia de 6,25 per poder tornar atacar. 

 

Després de cada cistella, la pilota canvia de possessió i s’inicia el joc des de 

el mig camp. 

 

Les lluites de la pilota, sempre seran per l’equip defensor. 

 

L’arbitratge corre a càrrec dels mateixos participants. 

 

 

 

 

 

 


