
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

PRIMER TORNEIG ACB MOVISTAR SERIES 3x3 
Lleida, 9 de setembre de 2016 (Explanada Llotja de Lleida) 

 

REGLAMENT DE JOC 
• Es juga en una sola cistella. 
• Els equips estan formats per 4 jugadors, un dels quals començarà com a suplent. Els canvis es realitzen quan el joc està aturat. 
• Cada equip ha d'anomenar un capità que serà el representant únic. 
• El joc serà de 21 punts amb dos d'avantatge i tindrà una durada màxima de 20 minuts, sense parar el rellotge. Al final d'aquest temps, 

guanyarà el partit l'equip que vagi per davant en el marcador. La organització, per necessitats pròpies, podrà reduir la durada dels partits 
segons el seu criteri. 

• En cas de que el partit acabi en empat, l'equip escollirà 3 jugadors dels 4 que el formen, que hauran de llançar cada un d'ells un tir lliure i 
guanyarà el partit l'equip dels dos que faci més cistelles. En cas de mantenir-se l'empat aniran llançant un tir lliure alternativament, un jugador 
de cada equip quedant eliminat l'equip que perdi la primera tanda de llançaments. Aquests desempats es faran en una pista prèviament 
determinada, que no serà la de joc, per no endarrerir els horaris dels partits. 

• Cada cistella val un punt, excepte aquelles aconseguides més enllà de la línia de 6,25, que valdran dos punts. 
• En cas d'equips mixtes les cistelles de les noies i les dels nois tindran el mateix valor. 
• La primera possessió de pilota es sortejarà. 
• Desprès de cada canvi de possessió, rebot defensiu o pilota recuperada, la pilota haurà de sortir més enllà de la línia de 6,25. 
• Desprès de cada cistella la pilota canvia de possessió i s'inicia el joc des de mig camp. 
• Quan la pilota surti fora s'haurà de posar en joc des de la banda. 
• Les lluites suposen sempre la possessió de la pilota per l'equip que defensava. 
• Les faltes es trauran sempre de banda; a partir de la quarta falta d'equip, totes les faltes es sancionaran amb un tir lliure; en cas de convertir-

lo s'anotarà un punt a l'equip i la possessió canviarà a l'equip contrari;  en cas de fallar-lo no s'anotarà cap punt i la possessió de la pilota 
continua per l'equip que ha llançat el tir lliure. 

• Els jugadors quedaran eliminats en cometre la seva cinquena falta personal. El joc pot continuar-se fins que un dels dos equips es quedi amb 
un sol jugador. 

• Les faltes antiesportives no es permetran. En cas de produir-se una falta d'aquestes característiques, a criteri del controlador de pista, aquest 
demanarà l'actuació dels representants del comitè de competició que advertirà als equips que si es produeix una altra falta d'aquestes 
característiques l'equip infractor serà desqualificat i perdrà automàticament el partit. Aquesta decisió serà inapel·lable. 

• Totes les faltes seran assenyalades pels propis jugadors, només intervenint el representant del comitè de competició en el cas anterior. 
• La inscripció al Torneig suposa la total acceptació d'aquestes normes. Qualsevol circumstància no contemplada en aquest reglament serà 

competència exclusiva dels responsables de l'organització i la seva decisió serà definitiva i inapel·lable. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

PRIMER TORNEIG ACB MOVISTAR SERIES 3x3 
Lleida, 9 de setembre de 2016 (Explanada Llotja de Lleida) 

INSCRIPCIÓ 
a. L’equip el formaran tres o quatre jugadors que es relacionaran en aquest full d’inscripció. Un d’ells actuarà com a capità i serà l’interlocutor amb 

l’organització.  
b. L’equip haurà de tenir un nom.  
c. Si en una de les categories no hi ha suficient número d’equips, l’organització es reserva el dret d’agrupar edats.  
d. La inscripció s’haurà de fer a la REPRESENTACIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA. C/Tarragona, 2 7 altell, fins el dia 7 de setembre (inclòs).  
 

CATEGORIES (MAS. I FEM.)           
És permetran equips mixtes 

MINIS INFANTILS CADETS JÚNIORS/SÈNIORS 

Edats  Nascuts/des 2005 o anteriors Nascuts/des 2003 i 2004  Nascuts/des 2001 i 2002 Nascuts/des 2000 o posteriors 

 

NOM DE L’EQUIP:   
 
CATEGORIA:  
 
 

Núm  Jugador/es (nom i cognoms)  Edat  Adreça  CP Població  Telèfon  Signatura  

                

                

                

                

La inscripció  dels equips serà gratuïta . 
Tots els participants , tindran una butlleta bescanviable per una entrada gratuïta  d’aquesta jornada, al PRIMER TORNEIG ACB MOVISTAR 
SERIES, a les taquilles del Pavelló Municipal Barris Nord , sempre que hi vagin acompanyats d’un adult (si son sèniors tindran una entrada).  
Els guanyadors/es de cada categoria , tindran un abonament per cada jugador/a a la SUPERCOPA ENDESA, que tindrà lloc els dies 23 i 24 
de setembre , al pavelló Fernando Buesa Arena de VITORIA-GASTEIZ . 

 

 

 


