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NORMATIVA 

• Cada equip el formaran quatre jugadors (tres a pista i un substitut). 

• Dels quatre jugadors que formaran cada equip, com a mínim un haurà de ser jugador extern al Club. 

• Els equips podran ser mixtes. 

• Els equips s’hauran de presentar a la seva cistella de joc cinc minuts abans de l’hora prevista de l’inici del partit. 

• En el cas que no es presentin un mínim de TRES jugadors d’un equip, el partit es donarà per perdut a l’equip de la 

incompareixença. 

• Els partits seran de 15 minuts a rellotge corregut. 

• Començaràn amb sorteig de cara/creu per decidir qui te la primera possessió i al mateix moment actua com a equip 

local i es donaran per finalitzats quan: 

a) Un equip arribi a 21 punts, amb 2 punts de avantatja, encara que no hagin passat els 15 minuts reglamentaris. 

b) Una vegada esgotat el temps de joc. 

En el cas que s’arribi al final del partit i cap equip hagi arribat als 21 punts, es considerarà guanyador del partit l’equip 

que més punts hagi fet. 

En cas d’empat al final del temps de joc, es realitzarà una tanda de TRES tirs lliures de desempat. Aquesta tanda de 

desempat la realitzaran els TRES jugadors que al final del partit estiguin a pista.  

En el cas d’haver de fer una segona tanda de desempat, ja podrà participar-hi el jugador substitut. 

Si un cop feta la segona tanda de desempat, el marcador segueix amb empat, es procedirà a una tanda de “muerte 

súbita” (començarà a tirar l’equip local), i el primer equip que encistelli es donarà per guanyador. 

• Es designarà un número a  cadascuna de les cistelles de la zona de joc, per a diferenciar-les per categories:  

Núm 1 – Mini / Núm. 2 – Preinfantil i Infantil / Núm. 3 – Cadet /  Núm. 4 – Júnior / Núm. 5 – Senior 

I els equips sempre jugaran a la mateixa cistella. 

• A cada pista hi haurà dos anotadors, que en cas de dubte tindran la decisió final. Qualsevol consulta d’un dels equips 

l’haurà de fer al responsable de pistes. 

• Els equips han de complir amb el Fair Play (joc net): les faltes les xiula l’equip infractor. 

• Cada cistella feta des de la zona interior a l’arc valdrà un punt i les fetes des de fora de l’arc valdran dos punts. A la 

categoria Mini el dos punts contaran quan la cistella es faci des de fora de la Zona. 

• A les faltes personals de tir SENSE cistella final, es tirarà només un tir lliure que valdrà un punt. 

• A les faltes personals de tir AMB cistella final, es comptarà el punt corresponent, d’acord amb la Normativa del 3x3 i a 

més es llençarà un tir lliure que en el cas que entri valdrà un punt. 

• Es contaran les faltes d’equip, i quan un equip arribi a la setena falta d’equip, es sancionaran totes les posteriors amb un 

llançament de tir lliure. 

• A partir de la 9a falta totes les faltes es sancionaran amb un llançament + possessió de pilota. 

• Després de cada cistella o recuperació de pilota, l’equip atacant haurà de sortir de l’arc per a iniciar el joc, en cas 

contrari, la cistella seria a favor a l’equip contrari. 

• En cas d’empat de partits guanyats a l’hora de passar a semifinals i finals, es tindran en compte el total de punts marcats 

a favor. 

• En cas de continuar amb l’empat, serà l’Organització qui prendrà la decisió final. 

• Les funcions del responsable de pistes seran les següents: 

a) Supervisar l’acta del partit i dur-la a la taula d’Organització. 

b) Rebre els equips participants a la seva pista, sempre cinc minuts abans de l’inici del partit, per tal d’agilitzar 

l’activitat i complir amb la puntualitat (aquesta tasca serà compartida amb l’anotador 2). 

c) Decidir en cas de dubte entre els dos equips a pista. 

• La resta de Normativa serà la que es fa referència al Reglament FIBA. 

• Qualsevol dubte sobre aquesta Normativa serà resolt per l’Organització. 

• L’Organització es reserva el dret a canviar o modificar la Normativa si cal. 


