FORMULARI D’INSCRIPCIÓ
Nom de l’equip:................................................
Categoria:
Pre-Mini mixt

Cadet masculí

Mini mixt

Cadet femení

Infantil masculí

Sots-21 masculí

Infantil femení

Sots-21 femení

III EDICIÓ

3X3

Pares/Mares
Nom jugador/a 1 (Capità/na):..................................
Data de naixement:...................................................
Telèfon:.....................................................................
E-mail:.......................................................................

Nom jugador/a 2:.....................................................
Data de naixement:...................................................
Telèfon:............................................................... ......
E-mail:.......................................................................
Nom jugador/a 3:.....................................................
Data de naixement:...................................................
Telèfon:.....................................................................
E-mail:.......................................................................
Nom jugador/a 4:.....................................................
Data de naixement:...................................................
Telèfon:.....................................................................
E-mail:.......................................................................
Data límit inscripció dimecres 6 de juny (places limitades)
Per formalitzar la inscripció, cal enviar aquest formulari escanejat a:
3x3aelescortsubae@gmail.com

9 de Juny a CEM Les Corts

AE Les Corts-UBAE organitza aquest 3x3 per categories de formació a
partir de Pre-mini i fins a Sots-21. Aquest any s’inclou la categoria
Pares/Mares.

REGLAMENT

El 3x3 es celebrarà dissabte 9 de juny en horari de tarda al CEM
Les Corts (Trav. Les Corts 252-254).

1. Els partits seran a 15 punts. La durada màxima serà de 12 minuts a
temps corregut. Al final d’aquest temps, guanyarà l’equip que vagi per
davant. En cas d’empat, guanyarà l’equip que primer encistelli.

FUNCIONAMENT

2. Les cistelles valdran 1 punt, excepte aquelles que s’aconsegueixin
més enllà de la zona delimitada de 6,25m que valdran 2 punts.











Els equips estaran formats per un mínim de 3 jugadors/es i un màxim
de 4. És molt recomanable que siguin de 4 jugadors/es.
La inscripció és gratuïta. Els guanyadors de cada categoria, tindran
un obsequi sorpresa i un trofeu de reconeixement.
Els/les jugadors/es hauran de portar el seu DNI o document que
acrediti la seva edat en cas de que l’organització ho sol·liciti.
Per cada categoria hi haurà un mínim de 4 equips, en cas contrari,
jugaran a la categoria immediatament superior.
En el moment de fer la inscripció, es cedeixen els drets d’imatge a AE
Les Corts-UBAE per fer difusió als mitjans de comunicació habituals
del club.
Els equips seran admesos per ordre d’inscripció. Les places són
limitades.
Divendres 8 de juny, es publicaran els horaris a la web del club:
www.aelescorts.cat , al twitter @MamutsLesCorts i a l’Instagram
@aelescorts
Per
qualsevol
dubte
podeu
contactar
amb
el
correu:
3x3aelescortsubae@gmail.com o al telf. 665826578 – Àlex Infante.

3. La primera possessió es decidirà per sorteig.
4.

Després de cada cistella, la pilota serà per l’equip que defensava. A
cada canvi de possessió (rebot defensiu o pilota robada) la pilota
haurà de sortir de la zona de 2 punts, abans de començar un nou
atac. Després d’un fora de banda, la pilota es ficarà en joc des de el
lloc on ha sortit.

5. Les lluites, sempre seran per l’equip que defensava.
6. Les faltes es penalitzaran amb possessió per l’equip que ataca. A
partir de la 5a falta d’equip, l’equip que l’ha rebuda, tindrà 1 tir lliure
(1 punt) i possessió de pilota pel mateix equip.
7. A cada pista, hi haurà un responsable que controlarà els punts i les
faltes. Totes les seves decisions són inapel·lables i qualsevol
conducta esportiva suposarà la desqualificació immediata de l’equip.
8. Tots els equips hauran de presentar-se a la pista corresponent 5
minuts abans de començar el partit. Si en l’hora d’inici, un dels equips
no té suficients jugadors/es per començar (3), serà resultat favorable
per l’equip contrari.

CATEGORIES
Pre-mini mixt........... 2008 al 2010

Cadet masculí.... 2002 i 2003

Mini mixt.................. 2006 i 2007

Cadet femení......2002 i 2003

Infantil masculí.........2004 i 2005

Sots-21 masc ...2001 al 1997

Infantil femení..........2004 i 2005

Sots-21 fem...... 2001 al 1997

Pares/Mares.............Un dels membres de l’equip, ha de ser pare/mare
de jugador/a del club

9. Cap jugador/a pot jugar en més d’un equip.
10. A banda d’aquests punts, el torneig es regirà pel reglament de la
Federació Catalana de Bàsquet (FCBQ).

