
Can Vinader, Castelldefels

1ª JORNADA 3x3 
COMARCAL



INFORMACIÓ GENERAL

DATA: 14 de maig de 2022

LLOC: Pistes exteriors Can Vinader (Castelldefels)

HORARI: 10:30h – 12:30h

CATEGORIES: Benjamí, Aleví i Infantil

EQUIPS: 3 – 4 jugadors/es. Equips MIXTOS

INSCRIPCIONS: AQUÍ (Data límit: dilluns 9 de maig)

MÀXIM INSCRITS: 10 equips per categoria

Per participar és imprescindible tenir llicència de JEE o PCEE

https://forms.gle/LE3rKxFgjwiK11519


FORMAT JORNADA 3X3
PARTITS 3X3

▪ El bàsquet 3x3 es juga en una cistella entre dos equips formats per 3 
jugadors/es, amb un màxim d’un/a substitut/a per a cada equip.

▪ L’objectiu de cada equip és introduir la pilota dins de la cistella i, 
alhora, impedir que l’equip contrari encistelli. 

▪ El partit està controlat per un/a tutor/a de joc o auxiliars de taula. 

Nº DE PARTITS I DURADA

▪ Anirà en funció dels equips inscrits. Es detallarà la setmana del 3x3. 



▪ TARGETA VERDA: cada equip tindrà una cartolina, en la qual al final de cada partit, els 

equip s’escriuran mútuament el valor que destaquen de l’equip contrari.

▪ 3r TEMPS SALUDABLE: cada jugador/a portarà una peça de fruita. Al final de la jornada 

es realitzarà el 3r temps saludable per compartir entre tots i totes les participants. 

▪ NO hi haurà classificació final. 

La jornada anirà en la línia del Juga Verd Play, ja que té una
finalitat molt clara: l’educació en valors mitjançant la pràctica
esportiva.

FORMAT JORNADA 3X3



NORMATIVA TÈCNICA 3x3



TERRENY DE JOC I EQUIPAMENT

El partit es disputarà en mitja pista de bàsquet, amb una cistella.

L’alçada de la cistella dependrà de la categoria: 
- Benjamí + Aleví: cistella petita
- Infantil: cistella gran

La mida de la pilota dependrà de la categoria: 
- Benjamí + Aleví: mida 5
- Infantil: 

- Mida 6 (equips mixts o femenins)
- Mida 7 (només equips masculins)



EQUIPS

Cada equip està format per un màxim de 4 jugadors/es: 3 a pista i
un/a substitut/a.

El/la substitut/a esdevé jugador/a quan el seu company/a surt de
la pista i li toca la mà, sempre en situació de pilota morta.

SUBSTITUCIONS

UNIFORMES

L’uniforme de tots els membres de l’equip es compon de
samarretes del mateix color dominant per la part davantera i del
darrere.



PARTIT

Per decidir quin equip inicia amb la possessió de la pilota es
realitza un sorteig.

INICI DE PARTIT

Benjamí i Aleví:
1 punt: des de dins l’ampolla 
2 punts: des de fora de l’ampolla 
1 punt: cistella de tir lliure

ANOTACIONS
Infantil
1 punt: des de dins àrea triple
2 punts: des de fora de triple 
1 punt: cistella de tir lliure



REGLAMENT

Es produeix una retenció de pilota quan un o més jugadors/es d’equips
contraris tenen una o les dues mans amb fermesa sobre la pilota, de tal
manera que cap d’ells/es poden aconseguir-ne la possessió sense emprar
una brusquedat excessiva. En aquest cas, el o la tutora de joc indicarà
possessió de pilota per l’equip defensor.

RETENCIÓ DE PILOTA

PILOTA SURT FORA
Si la pilota va fora o es trepitja la línia de fora tenint la possessió de la
pilota, treu l’altre equip des d’on ha sortit la pilota.

DESPRÉS DE CISTELLA
Quan hi ha una cistella, treu l’altre equip des de dalt de mig camp.



VIOLACIONS SANCIONABLES

Passes: No es pot caminar amb la pilota a les mans més de dos recolzaments
(2 passes)

Dobles: no es pot botar, agafar la pilota i tornar a botar; tampoc es pot botar
amb les dues mans alhora, ni retenir-la per sota durant el bot.

Falta: quan un jugador/a empeny, colpeja, agafa o envaeix el cilindre del
jugador/a adversari.
- Quan hi ha una falta, es treu des de dalt de mig camp.
- Si la falta es comet en acció de tir, es sanciona amb un tir lliure.
- Quan l’equip comet 4 faltes, totes passaran a ser sancionades amb tir

lliure.

Passivitat: quan un equip decideix no atacar perquè no passi el temps, perd
la possessió de la pilota.



US HI ESPEREM!!

Més info: 

comite@cebllob.cat - cristina@cebllob.cat
93 685 20 39 (ext 4) - 93 685 20 39 (ext 2)

mailto:comite@cebllob.cat
mailto:cristina@cebllob.cat

