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BÀSQUET 3x3           Reglament  

 

 

 

 

 

 

 
Des 'Escolal  v l'AMPA i olem organitzar un torneig 

solidari de bàsquet 3X3, enmarcat dins de la 

Jornada Solidària del pel  íliaFam " la de i"D a Projecte
 Lleras) (Puerto Colòmbia solidari

 

Al ser “solidari” no hi haurà premis a les diferents 

categories, perquè volem destinar tots els recursos a la 

recollida de fons pel projecte a
 ò(Col mbia)

 Lleras Puerto 
. Es tracta d’una activitat esportiva de tipus 

recreatiu per a aquells que els agrada aquest esport

. família en
 

  
Així doncs us animem a participar-hi amb el mateix entu- 

siame que posem tots nosaltres en l’organització. 

 
El 3x3 se celebrarà el btedissa   juny de 2 a esl  Pistes

 

 
de Bàsquet de 'escolal

 inscripcions. les de funció en d'inici l'hora determinar
 de pendent matí de horari en 

Els horaris es distribuiran en funció de les categories i 

el nombre de participants. Es publicaran el

 juny. de
 1 d ivendres

 

Normes del torneig 
Els equips estaran formats per un mínim de tres jugadors/ es 

i un màxim de 4. Es recomana que els equips siguin de 4 

participants. 

Categories familiars  
En totes les categories els equips han 

oden

 companys.
 d'altres família la amb alumnes alguns participar

 P l'equip de .jove/s més membre/s del/s naixement
 de l'anyindica 'l categoría la i família d'una membres per

 formatsestar 'd 

 

TNascuts/des a  l'an y 5200  posterior i 

ÀB SQUET Nascuts/des a  anteriors i 2006 l'any 

 

CADET  
En el moment de fer la inscripció se  cedeixen els drets 

d’imatge a l Escola’  Badalona Jesús-Maria per a informar 

Així

 l'organització.
 a responsabilitat de eximeixen participants Els

 torneig. aquest en produïr pugui es que lesió /i o accident
 cap de responsable fa es no l'organització com 

  
 da.realitza activitat'l de  'AMPAl de i escola'l de  sebwles a

 

. 

 

 Es juga a una sola cistella. 

1. Els equips estaran formats per 3 o 4 jugadors/es. 

2. Cap jugador/a podrà participar en més d’un equip, 

ni en una categoria inferior a la seva edat. 

3. La durada de cada partit serà de 10 minuts  punts 21 a o 
4. En cas d’empat es llençaran tirs lliures fins que un 

equip falli. 

5. Cada cistella val 1 punt i les de més enllà de 6,25 

m: 2 punts. Els tirs lliures 1 punt. 

6. Després de cada canvi, rebot defensiu o recupe- 

ració, caldrà sortir més enllà de 6,25 m per iniciar 

l’atac. 

7. Després de cada cistella, la pilota canvia d’equip  i 

es comença el joc des del mig del camp, amb 

passada del defensor a l’atacant. 

8. Les lluites són sempre favorables a l’equip que 

defensa o que realitza l’acció defensiva. 

9. A cada pista hi haurà un responsable que vetllarà 

pel resultat i el joc net. Intervindrà en cas de dis- 

cussió entre els dos equips . d'acta portarà i 
10. Els canvis són il·limitats. No hi ha la possibilitat 

de demanar temps mort. 

11. Totes les FALTES PERSONALS seran 

assenyal desa        PELS  JUGADORS. 

12. Els equips que arribin més de 5 minuts tard res- 

pecte l’hora d’inici del seu partit seran desqualifi- 

cats. 

13. Totes aquelles situacions i/o consideracions que 

no estiguin previstes en aquests punts i puguin 

sortir al llarg de la competició seran tractades pel 

Comitè de competició en el seu moment. 

14. Tots

         
 estem que recordeu ,gust mal de sigui no aquest

 que i nom, possar-se de han equips els 

15. La participació comporta l’acceptació de tots 

els punts

 

anteriors.

 

MINI-BASETN 

COM PUC PARTICIPAR? 
Ompliu la butlleta d’inscripció i porteu-la 

al  l'escola: a dies i horaris següents 
 Muñiz Manel Professor al equip per solidari donatiu de 3€

 de l'import amb 

 
   De*   de cicle primària2n de pati al divendres a dimarts

* De
 B 5é de l'aula a 12:15 a 12:00 de dimarts els i 13:15
 a 13:00 de divendres i dijous dimecres, dilluns,  

Reserveu-vos el dia, us hi esperem.. 

Butlleta d’inscripció 
Nom de l’equip_________________________ 

Categoria: _____________________________ 

1r mail de contacte______________________ 

2n mail de contacte______________________ 

Telèfon de contacte _____________________ 

Jugador 1 (capità) 

Nom i cognoms ____________________________ 

Data de naixament __________________________ 

Jugador 2 

Nom i cognoms _____________________________ 

Data de naixament ___________________________ 

Jugador 3 

Nom i cognoms _____________________________ 

Data de naixament ___________________________ 

Jugador 4 

Nom i cognoms _____________________________ 

Data de naixament ___________________________ 

 
 :menors

 participants dels pares/tutors dels Signatura i DNI

ÀMINI-B SQUET 

 2018 DE
 MAIG DE 29EL:INSCRIPCIONSDATA   D' LÍMIT 

en  solidari. acte un és i escola una 


