


I N S T A L · L A C I Ó   I   H O R A R I S 

 

INSTALACIÓ 
 

 POLIESPORTIU RICART I POLIDOR 
 C/ Ricart, s/n (entrada per Rambleta) 

 08930 - Sant Adrià de Besòs 
 

 
DATA I HORARIS 
 

 diumenge 3 de juliol de 2022 
 

 Hora d’Inici:      9:00  
 Hora de Finalització:  22:00 
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R E G L A M E N T 

1) Cada equip estarà format per 4 jugadors/es.  
         1.1)Tres jugadors estaran jugant a pista i un com a reserva. 
 
 

2) Els partits es portaran a terme en mig camp de basquet o minibàsquet, depenent de la categoria dels jugadors/es 
 
 

3) Els partits tindran una durada de 15 minuts temps corregut, finalitzant anticipadament en el moment que un equip arribi als 
21 punts 
 
 

4) Cada cistella tindrà el valor d'un punt i cadascuna aconseguida des del darrere de la línia de 6,75 m tindrà el valor de dos 
punts. 
         4.1) A Minibàsquet, les cistella dintre de l’ampolla tindrà el valor d'un punt i les de fora de l’ampolla tindrà el valor de dos 
punts 
 
 

5.- Desprès de cada canvi de possessió es traurà el baló fora de la línia de 6,75 m.  
      5.2) A Minibàsquet desprès de cada canvi de possessió es traurà la pilota a l’alçada del vèrtex superior de cercle de tir 
lliure  
6 Pilota aturada: La pilota s’atura després d’una falta, una violació, o un fora de banda o fons. 
         6.1) Per reprendre el joc després d’una pilota aturada serà obligatori fer check-ball (el jugador amb pilota l’entrega al seu 
defensor, que li tornarà quan considerí que ja es pot iniciar l’atac) 
         6.3 En qualsevol altre situació no serà necessari fer el check-ball. 
 

7) Els/les jugadors/es marquen les seues pròpies faltes.  
          7.1) Les faltes de tir es castigaran amb un tir lliure que tindrà un valor d’un punt 
          7.2) A faltes que no siguin de tir, l’equip atacant sortirà a 6,75 fent chek-ball 
          7.3) De la quarta falta d’equip en endavant, es llançarà un tir lliure per cada falta comesa que tindrà el valor de un punt.  
          7.4) Si el tir lliure entrés, es canvia la possessió 
          7.5) En el cas de que el tir lliure no entrés, hi haurà rebot,  
 7.5.1. Si l’equip que ha llençat el tir lliure l’agafa, pot tornar a llençar sense sortir a 6,75 ni fer check-ball. 
 7.5.2 En cas contrari, l’altre equip haurà de sortir a 6,75 per tornar atacar però sense fer check-ball 
 

8) Haurà un àrbitre-anotador encarregat de omplir l´acta i controlar que es compleixin les regles.  
          8,1) En cas de dubte en alguna jugada serà el responsable de prendre l’última decisió. 
          8.2) En cas de conflicte s’aplicarà en tot moment el que determini per aquell cas el Reglament 3X3 de la FIBA. 
 

8) En cas d’empat, es jugarà una “mort sobtada”, on l’equip que abans faci dos punts serà el guanyador del partit 
 

9) Important: Cada jugador/a durà el seu DNI o document acreditatiu (estrangers) per a comprovar la veracitat de les dades 
del full d'inscripció. 
 ITACA 3X3 – SANT ADRIÀ 



S I S T E M E S    D E    C O M P E T I C IÓ 

1- FASE DE GRUPS 
- En funció del numero d’equip inscrits, en faran grup de entre 3 i 5 equips com a 

màxim 
 

2- ELIMINATORIES 
- Posteriorment, i en funció de la classificació, s’establiran las corresponent 

eliminatòries, sempre i quan el numero d’equips d’una categoria superi els 6 equips. 
- Les eliminatòries podran anar des de vuitens de final fins a la final. 
- En categories amb pocs equips podran jugar-se creuaments per establir posició 

definitiva a la classificació final. 
 
3- CRITERIS DE CLASSIFICACIÓ 
- Cada partit guanyat valdrà dos punts a la classificació, i cada perdut 1 punt. 
- El primer que es tindrà en compte a la classificació serà la suma dels punts 

obtinguts pels partits guanyats 
- En cas d’empat, entre dos o mes equips, s’imposarà l’equip amb millor average (suma 

de les diferencies dels punts a favor i en contra) 
 

4- MÀXIM DE PARTITS JUGATS PER EQUIP 
- Tots els equips participants jugaran un mínim de 3 partits i un màxim de 6 
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CATEGORIES MASCULINES I FEMENINES 

CATEGORIA        ANYS NEIXEMENT 
 

    Pre mini                 2012/2013 
    Mini                  2010/2011 
    Infantil                 2008/2009 
    Cadet                  2006/2007 
    Junior                  2004/2005 
 

    Sèniors                 de 18 fins a 35 anys 
    Veterans               més grans de 35 
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PREU I FORMA DE PAGAMENT 

 

PREU: 17 euros per jugador 
 
 

PAGAMENT  
 

1) El pagament haurà de fer-se per equip, no per jugador 
2) Fer una transferència de 68 euros al següent compte corrent i amb les següents dades: 
 

       - IBAN :  ES63 0081 1739 5200 0104 7706 
       - Beneficiari:  FSA 
       - Import:  68 euros 
       - Concepte:  Nom del equip + nom i cognoms d’un dels jugadors 
 

  

 (MOLT  IMPORTANT) 
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INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ 

 

INFORMACIÓ 
 

 Correu electrònic: eventos@femenisantadria.com 

 Telèfon:         673140777 (Gemma) 
 

 
INSCRIPCIONS 
 

 www.femenisantadria.com  a la pagina principal. 
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