
3x3 LA MUTUA – CLUB BÀSQUET GRANOLLERS 

TERRENY DE JOC 

Els partits es jugaran en la meitat d’un camp exterior de mides similars a la categoria minibàsquet. La 
cistella tindrà alçada de minibàsquet i la pilota mida 5. 

DURADA PARTIT 

Un únic període de 10 minuts. Cada període es juga sense aturar el temps, excepte quan l’àrbitre ho cregui 
convenient. 

JUGADORS/ES 

Mínim: 3 jugadors/es i màxim: 5 jugadors /es.  Els equips podran ser masculins, femenins o mixtes. Cap 
jugador/a pot jugar en més d’un equip. 

Per començar el partit mínim en pista 3 jugadors/es. Si es presenten menys jugadors/es o no es presentés 
un equip es donarà per perdut  el partit, però s’ha d’intentar jugar un partit barrejant jugadors dels 2 
equips. 

És obligatori que tots els jugadors/es juguin en qualsevol moment del partit. 

Les substitucions es faran lliurement sense aturar el rellotge. Es podran fer totes les substitucions que es 
creguin convenient i no caldrà que l’àrbitre doni el permís. 

RESULTAT I PUNTS 

Cada cistella comptarà 1 punt i guanyarà el primer equip que abans arribi a 21 punts o el que tingui els 
màxims punts quan finalitzi el temps. En cas d´empat, es farà un desempat amb llançaments. La primera 
possessió es donarà per sorteig. 

FALTES D'EQUIP 

No es comptabilitzaran les faltes, però si un jugador fa faltes reiteradament haurà de ser substituït. 

ESPECÍFIC 3X3 

- Després d’un rebot defensiu o després de cistella, s’ha de sortir al centre del camp per començar a jugar, 
però sense cometre cap violació de joc. 

- Possessió de pilota en cas de lluita per retenció serà sempre per l’equip defensor 

- L’àrbitre serà també anotador, no existeix l’anotador de taula. 

- Qualsevol conducta antiesportiva d’un jugador suposarà la desqualificació immediata del seu equip. 

- La inscripció en aquest campionat suposa la total acceptació de les normes. Qualsevol circumstància no 
contemplada en aquestes serà competència exclusiva dels responsables de l’organització i la seva decisió 
serà ultima i inapel·lable. 


