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NORMATIVA ESPECÍFICA DEL 

“I CAMPIONAT DE BÀSQUET 3X3, LA GRANADA 2016”. 

 

 El campionat es realitzarà de manera intensiva l’8 d'Octubre des de les 9h fins les 13h.  

 

 Cal tenir 16 anys o complir-los durant el 2016 del Campionat per poder participar-hi. Els menors d’edat hauran 

de presentar una autorització del pare, mare o tutor legal. 

 

 Cada participant haurà de portar una fotocòpia del seu D.N.I i el document de coneixement i acceptació de la 

normativa del torneig signat, en el moment que es presenti el full d’inscripció. No estarà permès que participin 

persones que no hagin presentat aquesta documentació abans de l’inici del Campionat. 

 

 Els equips es faran càrrec de les samarretes del seu equip. Hauran de notificar el color de samarreta així 

com el número que portaran per a fer els dorsals dels braços, que s'entregaran el mateix dia.   

 

 L’equip que arribi més de 15 minuts tard de l’horari d’inici, no jugarà, i es donarà com a guanyador l’equip 

contrari. 

 

 Es jugaran dos partit simultanis, excepte a la final. Això vol dir que el camp quedarà dividit en dos subcamps.  

 

 Sistema de puntuació és l'equip que més punts marqui guanya. Cada cistella val 1 punt, independentment des 

de la zona on es faci el tir.  

 Sistema de competició: El sistema de competició que es farà servir constarà de dues fases: 

-1a  Fase: Sistema de dues voltes (cada equip jugarà dues vegades). 

- 2a  Fase: Els 4 primers classificats jugaran les semifinals: 

- 3a Fase: Els equips vencedors passaran a la final 

 Sistema de puntuació dels partits: 

 

Equip guanyador: 1 punts 

Equip perdedor: 0 punts 

 

*En cas que un partit acabi EN EMPAT es realitzarà una tanda de cistelles: Es realitzaran 5 tirs a cistella i l'equip 

que menys falli guanyarà 1 punt.  

 

 Si finalitzada la 1a fase del Torneig es dóna un cas d’empat entre dos equips que haurien de passar a 

semifinals, és a dir, hi ha un empat entre el 4t i 5é lloc seguirem el procediment anterior.  
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NOTES ESPECÍFIQUES:  

 

 

 Terreny de joc: 

 

Rectangular, amb unes dimensions de 28m X 15m aproximadament. 

Cistella- 1,8m aproximadament d'alçada.  

 

 Equip: 

 

Cada equip es compon d’un mínim de 3 jugadores i un màxim de 5, que s’hauran d’inscriure a l’acta. Només 

podran estar al terreny de joc 3 jugadors.  

 

 Substitucions: 

 

Durant el partit es podran fer totes les substitucions que es vulgui, amb les condicions següents 

- Entrar desprès d’haver sortit el company. 

- Un jugador substituït es pot reincorporar de nou. 

 

Tot jugadora amb una ferida sagnant, haurà de ser substituït per poder ser atesa. 

 

 Durada dels partits: 

 

Els partits tindran una durada de 30min que es distribuiran segons: 20 minuts de joc, amb un descans total de 

10 minuts que es distribuirà cada equip.  

 

 Infraccions:  

Les passes: No es poden donar tres passes sense botar la pilota. És l' acció, doncs, de caminar o córrer sense 

botar la pilota. També quan mou el peu de pivot, en una sortida botant, abans de que la pilota toqui el terra.  

 

Els dobles (o falta doble): No és permès de botar la pilota amb les dues mans. Quan una jugadora para de botar 

i una altra li toca la pilota, la jugadora que havia parat de botar tornes a iniciar el bot. També quan salta amb la 

pilota a les mans i cau al terra sense deixar-la anar. 

 

Les faltes personals i un jugador és definitivament eliminat en comentre'n cinc. (A la lliga NBA són 6 ). Les 

faltes personals es realitzen quan empenys o piques a algun jugador contrari. També si insultes o protestes, tant 

a l' àrbitre com als jugadors de l' equip contrari.  

 

 Faltes o infraccions lleus: 

Cada vegada que un dels equips cometés una falta es faria 1 tir lliure, des de la zona de camp de bàsquet.  

En quan una jugadora cometés 5 faltes aquesta quedaria expulsada del camp durant 3 minuts.  

 

 Infraccions greus: 

En cas que es cometés una infracció greu la jugadora quedaria expulsada directament del campionat.  

Es considera infracció greu: els insults a altres jugadores o arbitres, baralles, etc. (faltes desqualificants) 
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DOCUMENT DE CONEIXEMENT I ACCEPTACIÓ DE LA NORMATIVA DEL  
I CAMPIONAT DE BÀSQUET 3X3, LA GRANADA 2016 

La.....................................................................................................................................:

- Es compromet a fer un bon ús de l’equipament esportiu i els seus serveis. L’equip es farà
responsable  dels  possibles  danys  que  puguin  ocasionar  a  les  instal·lacions  esportives
municipals. Es compromet a no menjar aliments, ni productes de closca (pipes, cacauets…)
i xiclets, així com consumir begudes alcohòliques i fumar dins del terreny de joc i annexes
(vestidors, banquetes…).

- L’organització no cobreix l’assistència sanitària pels accidents derivats de la participació
en l’activitat del I CAMPIONAT DE BÀSQUET 3X3 del 2016 de la Granada. Tampoc cobreix
la  responsabilitat  civil  individual,  ni  cap  indemnització  per  pèrdues  funcionals,
anatòmiques o defunció, derivades de la participació en el I CAMPIONAT DE BÀSQUET
3X3 del 2016 de la Granada. Tal com preveu el “Decret 58/2010 de les entitats esportives
de  Catalunya”  (art.  152),  es  obligació  de  l’esportista  tenir  cobertes  les  anteriors
contingències mitjançant una assegurança.

- L’organització facilitarà a les participants la possibilitat de contractar una assegurança per
la pràctica esportiva, que cobrirà les incidències en el I CAMPIONAT DE BÀSQUET 3X3 del
2016 de la Granada, amb un cost de 27 € per jugadora. Tot aquella jugadora que no firmi
haurà de contractar aquesta assegurança.

- Que  el  règim  disciplinari  regulat  en  la  Normativa  s’entén  sense  perjudici  de  la
responsabilitat  civil  o  penal  en  què  puguin  incórrer  les  persones  físiques  i  jurídiques
afectades.

- Que coneix i accepta la Normativa del I CAMPIONAT DE BÀSQUET 3X3, la Granada 2016.

Signatura de la participant (en el cas de menors d’edat haurà de signar el pare, mare o 
tutor/a legal):

Declaro que tinc assegurades les contingències que preveu l’article 152.1 del el “Decret 58/2010 de les entitats 
esportives de Catalunya”,  durant tot el període en que participo en I Campionat de bàsquet 3x3 del 2016 de la 
Granada. (art 152.1 D58/2010: ...assegurança que garanteixi, com a mínim, la cobertura dels riscos següents:
a) Responsabilitat civil.
b) Indemnització per supòsits de pèrdues anatòmiques, funcionals o de defunció.
c) Assistència sanitària per a aquells supòsits derivats de la pràctica esportiva i amb una quantitat suficient per 
cobrir les possibles contingències.)

NOM I COGNOMS:  

D.N.I: 

SIGNATURA:

DOCUMENT DE CONEIXEMENT I ACCEPTACIÓ DE LA NORMATIVA DEL  
I CAMPIONAT DE BÀSQUET 3X3 LA GRANADA 2016 

La....................................................................................................................................:

- Es compromet a fer un bon ús de l’equipament esportiu i els seus serveis. L’equip es farà
responsable  dels  possibles  danys  que  puguin  ocasionar  a  les  instal·lacions  esportives
municipals. Es compromet a no menjar aliments, ni productes de closca (pipes, cacauets…)
i xiclets, així com consumir begudes alcohòliques i fumar dins del terreny de joc i annexes
(vestidors, banquetes…).

- L’organització no cobreix l’assistència sanitària pels accidents derivats de la participació
en l’activitat del I CAMPIONAT DE BÀSQUET 3X3 del 2016 de la Granada. Tampoc cobreix
la  responsabilitat  civil  individual,  ni  cap  indemnització  per  pèrdues  funcionals,
anatòmiques o defunció, derivades de la participació en el I CAMPIONAT DE BÀSQUET
3X3 del 2016 de la Granada. Tal com preveu el “Decret 58/2010 de les entitats esportives
de  Catalunya”  (art.  152),  es  obligació  de  l’esportista  tenir  cobertes  les  anteriors
contingències mitjançant una assegurança.

- L’organització facilitarà a les participants la possibilitat de contractar una assegurança per
la pràctica esportiva, que cobrirà les incidències en el I CAMPIONAT DE BÀSQUET 3X3 del
2016 de la Granada, amb un cost de 27 € per jugadora. Tot aquella jugadora que no firmi
haurà de contractar aquesta assegurança.

- Que  el  règim  disciplinari  regulat  en  la  Normativa  s’entén  sense  perjudici  de  la
responsabilitat  civil  o  penal  en  què  puguin  incórrer  les  persones  físiques  i  jurídiques
afectades.

- Que coneix i accepta la Normativa del I CAMPIONAT DE BÀSQUET 3X3, la Granada 2016.

Signatura de la participant (en el cas de menors d’edat haurà de signar el pare, mare o 
tutor/a legal):

Declaro que tinc assegurades les contingències que preveu l’article 152.1 del el “Decret 58/2010 de les entitats 
esportives de Catalunya”,  durant tot el període en que participo en I Campionat de bàsquet 3x3 del 2016 de la 
Granada. (art 152.1 D58/2010: ...assegurança que garanteixi, com a mínim, la cobertura dels riscos següents:
a) Responsabilitat civil.
b) Indemnització per supòsits de pèrdues anatòmiques, funcionals o de defunció.
c) Assistència sanitària per a aquells supòsits derivats de la pràctica esportiva i amb una quantitat suficient per 
cobrir les possibles contingències.)

NOM I COGNOMS:  

D.N.I: 

SIGNATURA:



I CAMPIONAT DE BÀSQUET 3X3 
LA GRANADA 2016

Persona de contacte i Telèfon: 
___________________________________________

Nom de l'equip: _______________________________

Nom i cognoms del
jugador

Data naixement DNI Núm.
samarreta

1

2

3

4

5

EQUIP, RECORDEU: 
Cada equip assumeix el cost de la samarreta. 
Haureu d'especificar quin color compreu les samarretes per a tenir una 
organització i que no es repeteixin els colors. 
A més, haureu de notificar el número de la samarreta per tenir-ho 
present pel dia dels partits. 

Pagament: 10€ (en efectiu/ es cobreix el pica pica final)
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