
REGLAMENT 3X3 SOLIDARI UNIÓ GIRONA (CADETS, JUNIORS i SENIOR) 

Els equips estaran formats per mínim 3 jugadors/es i un màxim de 5. 

La primera possessió serà per l’equip que fiqui primer un tir lliure més que l’altre. 

VALOR DE LA CISTELLA I INICI DE JOC  

Cada cistella val 1 punt, excepte aquelles aconseguides des de més enllà de la línia de triple, que el seu valor serà de 

2 punts. Els tirs lliures valen 1 punt. 

TEMPS DE JOC - PUNTUACIÓ LÍMIT 

1. El temps de joc consistirà en un període de 6 minuts, a rellotge corregut. 

2. En cas de que el resultat al final del temps de joc sigui d’empat, es desempatarà a tirs lliures. 

INICI DE LA JUGADA D’ATAC  

1. Després de cada cistella, falta personal sense llançaments, violació o fora, el jugador que ataca haurà de situar-se 

fora de la línia de 3 punts i passar la pilota a un defensor, aquest l’ha de tornar a aquell mateix jugador que podrà 

iniciar l’atac tan bon punt rebi la pilota.  

2. Després de cada rebot defensiu o recuperació, la pilota haurà de sortir més enllà de la línia de tres punts abans de 

poder anotar, és a dir, tindrà que ser tocada per algú jugador que tingui els dos peus fora de la línia.  

3. Després d’un rebot defensiu o recuperació, la pilota haurà de sortir de la línia de triple. Si no es respecta aquesta 

regla i:  

a) S’aconsegueix cistella: no s’anota la cistella, es considerarà violació de l’equip que ha encistellat i es sancionarà 

amb possessió de la pilota a l’equip contrari.  

b) En l’acció de tir l’equip atacant és objecte de falta personal i sense cistella: la falta no serà considerada, ja que 

l’acció de tir sense que hagi sortit del triple es considera violació, i es sancionarà amb possessió de la pilota per 

l’equip contrari. 

c) En l’acció de tir l’equip atacant és objecte de falta antiesportiva o es sanciona una falta tècnica: la sanció serà d’un 

tir lliure i possessió. 

4. Si hi ha una lluita, la pilota sempre serà per l’equip defensor. 

REGLA DE POSSESSIÓ – PASSIVITAT 

Si hi ha un equip que està més de 20 segons sense llançament a cistella el controlador de pista donarà pilota a 

l’equip rival. 

FALTES 

Les faltes seran marcades pels jugadors, en cas de no existir acord, el membre de l’organització decidirà.  

Si hi ha una falta intencionada/antiesportiva serà penalitzada amb 1 tir lliure i possessió per l’altre equip. 

Si un jugador fa més de dos faltes antiesportives serà desqualificat. 

Si un equip té una actitud no esportiva serà desqualificat.  

IMPORTANT ! 

Tots els jugadors que participin al 3x3 hauran d’estar assegurats amb assegurança federativa o privada que 

cobrirà qualsevol accident sofert al llarg de la competició del II 3x3 solidari. 

Tots els jugadors i jugadores que participin al 3x3 accepten el reglament del 3x3. 

 



 

REGLAMENT 3X3 SOLIDARI UNIÓ GIRONA (PREMINI, MINI i INFANTIL) 

Els equips estaran formats per mínim 3 jugadors/es i un màxim de 5. 

La primera possessió serà per l’equip que fiqui primer un tir lliure més que l’altre. 

En aquestes 3 categories no es tindrà en compte el resultat final del partit, cada equip realitzarà el mateix nombre de 

partits. 

TEMPS DE JOC  

1. El temps de joc consistirà en un període de 6 minuts, a rellotge corregut. 

INICI DE LA JUGADA D’ATAC  

1. Després de cada cistella, falta personal sense llançaments, violació o fora, el jugador que ataca haurà de situar-se 

fora de la línia de 3 punts i passar la pilota a un defensor, aquest l’ha de tornar a aquell mateix jugador que podrà 

iniciar l’atac tan bon punt rebi la pilota.  

2. Després de cada rebot defensiu o recuperació, la pilota haurà de sortir més enllà de la línia de tres punts abans de 

poder anotar, és a dir, tindrà que ser tocada per algú jugador que tingui els dos peus fora de la línia.  

3. Després d’un rebot defensiu o recuperació, la pilota haurà de sortir de la línia de triple. Si no es respecta aquesta 

regla i:  

a) S’aconsegueix cistella: no s’anota la cistella, es considerarà violació de l’equip que ha encistellat i es sancionarà 

amb possessió de la pilota a l’equip contrari.  

b) En l’acció de tir l’equip atacant és objecte de falta personal i sense cistella: la falta no serà considerada, ja que 

l’acció de tir sense que hagi sortit del triple es considera violació, i es sancionarà amb possessió de la pilota per 

l’equip contrari. 

c) En l’acció de tir l’equip atacant és objecte de falta antiesportiva o es sanciona una falta tècnica: la sanció serà d’un 

tir lliure i possessió. 

4. Si hi ha una lluita, la pilota sempre serà per l’equip defensor. 

REGLA DE POSSESSIÓ – PASSIVITAT 

Si hi ha un equip que està més de 20 segons sense llançament a cistella el controlador de pista donarà pilota a 

l’equip rival. 

FALTES 

Les faltes seran marcades pels jugadors, en cas de no existir acord, el membre de l’organització decidirà.  

Si hi ha una falta intencionada/antiesportiva serà penalitzada amb 1 tir lliure i possessió per l’altre equip. 

Si un jugador fa més de dos faltes antiesportives serà desqualificat. 

Si un equip té una actitud no esportiva serà desqualificat.  

IMPORTANT ! 

Tots els jugadors que participin al 3x3 hauran d’estar assegurats amb assegurança federativa o privada que 

cobrirà qualsevol accident sofert al llarg de la competició del II 3x3 solidari. 

Tots els jugadors i jugadores que participin al 3x3 accepten el reglament del 3x3. 

 


