
 
 
NORMES DEL CAMPIONAT DE BÀSQUET 3X3 
 
 
1.- Cada equip estarà format per un màxim de 6 jugadors/es, dels que sols 3 podran estar en la 
pista a la vegada durant cada partit, poguent cambiar amb els altres tres. A la competició de 
Bàsquet mixt, sempre deurà de haver-hi com a mínim una jugadora en la pista. 
 
2.- Cada cistella tindrà el valor d'un punt i cadascuna aconseguida des del darrere de la línea 
de 6,75 m tindrà el valor de dos punts. L´equip guanyador serà aquell que aconseguisca arribar 
primer a 21 punts o aquell que desprès dels 20 minuts de joc haja obtingut més puntuació. El 
retard per part d’algún equip, dins dels 10 minuts de cortesia, suposarà que el temps màxim de 
joc serà de 15 minuts. 
 
3.- Desprès de cada canvi de possessió es traurà el baló fora de la línia de 6,75 m. per poder 
iniciar un nou atac i el primer moviment de baló serà un passe i no un bot. 
 
4.- Els/les jugadors/es marquen les seues propies faltes. A partir de la quarta falta d’equip, es 
llançarà un tir lliure per cada falta comesa que tindrà el valor de un punt. Si el tir lliure entrés, la 
possessió serà del mateix equip que l’ha ficat. Si el tir lliure no entrés, hi haurà rebot, aplicant el 
punt 3 d’aquest reglament donat el cas que el rebot l’agarre l’equip sancionat amb el tir lliure. 

Haurà un àrbit-anotador encarregat de omplir l´acta i controlar que es complisquen les 
regles. En cas de dubte en alguna jugada serà el responsable de prendre l’última decisió. 
 
5.- Important: Cada jugador/a durà el seu DNI o document acreditatiu (estrangers) per a 
comprobar la veracitat de les dades de l’acta. 
 
6.- Tots els jugadors/es deuràn respetar les regles del 3x3, no obstant això qualsevol altra 
generalitat no recogida en aquest reglament, serà subjecta al Reglament de la Federació 
Espanyola de Básquet, al Reglament de competició i al Reglament disciplinari de la UVEG. 
 
 
 
NOTA:  
Falta antiesportiva: Les sancionará l’àrbit-anotador. 
Se consideren aquest tipus de falta les següents accions: Zancadillear, agafar o realitzar 
qualsevol acció en el que el seu objectiu sigui parar al jugador i no buscar fer-se amb la pilota. 
Si no está molt clar, s'avisarà la primera vegada i si es tornés a produir, es xiularà aquesta falta. 
Se sancionarà de la sigüent manera: 
2 tirs lliures i possessió que tindrà el valor de un punt cada vegada que encistelle. En aquesta 
possesió s’aplicarà el punt 3 d’aquest reglament. 


