BÀSQUET AL CARRER!

3X3 SIMPLE GREEN

DISSABTE, 26 DE MAIG DE 2018
PLAÇA DE LES CULTURES (Davant del Centre Cultural)
SIS CATEGORIES: DE MINIBÀSQUET FINS A VETERANS
HORARI A PARTIR DE LES 10.30 FINS LES 18 HORES

* NORMATIVA DE JOC
Els equips estaran formats per un mínim de tres jugadors/-es i un màxim de cinc.
Inscripció gratuïta. Obsequi d’una samarreta del nostre patrocinador SIMPLE GREEN
L’organització es reserva el dret de limitar el nombre d’equips inscrits en el Torneig.

* REGLAMENT
1. El terreny de joc 3x3 regular és de 15 m d’amplada i 11 m de llargada.
2. Es jugarà a una sola cistella.
3. La pilota de joc serà proporcionada per l’organització a càrrec de SIMPLE GREEN.
4. La durada de cada partit serà de 15 minuts o al límit d’anotació de 21 punts. Hi
haurà cinc minuts d’escalfament previ a l’inici del partit.
5. En cas d’empat al final del temps es llençaran tirs lliures fins que un equip falli.
6. S’inicia el partit amb sorteig per escollir qui comença el primer atac.
7. Cada cistella val 1 punt i les de més enllà de 6,25 m 2 punts. Els tirs lliures valen 1
punt.
8. Després de cada canvi, rebot defensiu o recuperació caldrà sortir més enllà de
6,25m per iniciar l’atac.
9. Després de cada cistella, la pilota canvia d’equip i es comença el joc des del mig
del camp, amb passada del defensor a l’atacant.
10. Les lluites son sempre favorables a l’equip que defensa o que realitza l’acció
defensiva.
11. A cada pista hi haurà un responsable que vetllarà pel resultat i el joc net.
12. Els canvis son il·limitats. No hi ha la possibilitat de demanar temps mort.
13. Totes les faltes personals seran assenyalades pels jugadors. El límit de faltes és
de 6 per equip. A partir de la setena falta es penalitza amb dos tirs lliures.
14. La participació comporta l’acceptació de tots els punts anteriors.

