3x3 EPSA 2016
NORMATIVA
1. Els equips han de ser mixtes i estar formats per un mínim de 4 jugadors i un
màxim de 6
2. Es considerarà jugador inscrit al 3x3 a aquell que s’hagi apuntat durant el
període d’inscripcions i abonat la quantitat de 5 € abans de l’inici del torneig
3. Ha d’haver representació d’ambdós sexes en tot moment durant el partit
4. Cap jugador pot participar en més d'un equip
5. Els partits tindran una durada de 14 minuts i hi haurà 1 minut de transició entre
partit i partit
6. Si un dels dos equips arriba a 21 punts abans que acabi el temps, aconsegueix
la victòria
7. Cada participant podrà fer un màxim de 3 faltes, anotades al costat del seu
nom al full d’anotació
8. No hi ha tirs lliures després de les faltes. L’equip atacant reprendrà el joc des de
la línia de 6,25
9. La primera possessió serà sortejada a cara/creu abans de començar
10. Les cistelles de dins la línia de 6,25 valen 1 punt i les de fora la línia valen 2
punts
11. En cas d’empat, es decidirà la victòria a tirs lliures (‘muerte súbita’)
12. Els equips que arribin més de cinc minuts tard de l'hora prevista quedaran
desqualificats
13. Totes les faltes seran determinades per l’equip atacant. En cas de conflicte els
dos capitans decideixen per qui és la possessió, en darrer terme el responsable
de la organització d'aquella pista decidirà amb moneda a l'aire per a qui és la
possessió
14. Després de cada cistella, la pilota ha de canviar de possessió i el joc s'ha
d'iniciar des de fora la línia de 6,25, havent-la tocat l’equip defensor
15. Després de cada canvi de possessió, rebot defensiu o pilota recuperada, la
pilota ha de sortir més enllà de la línia de 6,25
16. Tot l’equip haurà de portar el mateix color de samarreta per evitar confusions
durant el joc
17. Pel que fa als fulls d’anotació, l’equip ‘local’ en serà el responsable. Qualsevol
membre de l’equip haurà d’encarregar-se de tenir el full d’anotació abans que
comenci el partit i d’entregar-lo a organització en acabar
18. Tot el que no sigui recollit en aquest reglament quedarà sota decisió de
l'organització

