NORMES EQUIPS:
- Estaran formats per 3 o 4 jugadors (federats o no federats).
- Poden ser: masculins, femenins o mixtes.
- Es pot jugar a una categoria superior, però NO a una inferior.
- TOTS ELS JUGADORS/ES han de presentar el dia de la competició el full eximint de
responsabilitat en cas de lesió. En cas de no presentar-ho no podrà participar.
- Els jugadors/es del mateix equip hauran de dur una camiseta igual o similar.
- La inscripció al 3x3 comporta l'autorització per a la publicació de fotos i vídeos a la web del club
i xarxes socials.
- La inscripció al 3x3 comporta l'acceptació de totes les normes i condicions.
- HORA MÀXIMA DE PRESENTACIÓ DELS EQUIPS: 15,45H.

NORMATIVA PARTITS:
- Els partits seran arbitrats pels propis jugadors/es. En cas de dubte la decisió correspondrà a un
membre de la organització.
- Els partits seran de 8 minuts, a rellotge corregut.
- Els canvis es faran cada 2 minuts.
- Les cistelles valdran 1 punt i les cistelles de fora de la línia de triple (si la pista disposa de línia
adaptada a la categoria) valdran 2 punts.
- En cas d'empat es llençaran tirs lliures alternativament fins que un dels equips falli.
- La primera possessió es farà per salt entre dos, o altra sistema acordat entre els 2 equips.
- Després de cada canvi de possessió hi ha que sortir més enllà de la línia de 4'6 metres o 6,75
si es juga a la pista central.
- Després de cistella, la pilota canvia de possessió i s'ha de treure del mig de la pista.
- Quan la pilota surti defora es traurà de banda, i abans de treure la pilota haurà de ser tocada
per un jugador de l'equip contrari.
- Les lluites suposen sempre pilota per a l'equip que defensa.
- Els jugadors diran les faltes rebudes, en cas de dubte la decisió correspondrà a un membre de
la organització.
- Les faltes es trauran sempre des de la banda.
- Qualsevol conducta antiesportiva d'un jugador suposarà la desqualificació immediata de l'equip.
- Els partits en els que participin nins i nines, es jugarà amb pilota de categoria femenina.
- Cada partit guanyat sumarà 3 punts, els partits perduts 1 punt.
FINALS:
** Pendent de saber els grups segons el nombre d’equips inscrits**

