REGLAMENT DE JOC
Summer Basket Game

Pista i Pilota

La superfície de joc 3x3 regular és 15m (ample) x 11m (llarg), coincidint amb la
mitja pista d’un cap oficial de bàsquet. Pilota segons categoria: Pilota 6, Pilota
7 i mini.

Planter d'equip 4 jugadors

3 jugadors/es + 1 jugador/a substitut/a. Nota: el partit ha d'iniciar amb tres
jugadors/es. En cas de que un dels equips no pugui, perdrà el partit per 21 a 0.

Temps morts

1 per equip de 30 segons de durada.

Possessió inicial

Llançament de moneda. Nota: l'equip que guanya el llançament de moneda
decideix si pren la pilota o ho cedeix, de manera que rebi la primera possessió
en cas d'un possible temps suplementari.

Anotació

Anotació 1 punt i 2 punts, si anota darrere de la línia de triple.

Durada del joc & Límit d'anotació

1 temps x 15 minuts de joc. Límit d'anotació: 21 punts. Aplica al temps de joc
regular solament. Nota: S’aplicarà normativa FIBA de 5 segons sense acció de
bot, i la pilota passarà a l’equip defensor. Per evitar pèrdues de temps.

Temps suplementari

Primer equip a anotar dos (2) punts guanya el partit.

Tir(s) Lliure(s) després de falta d'equip 1 tir lliure. 2 tirs lliures, si la falta es comet darrere de la línia de triple.
Límit de faltes per equip

6 faltes d'equip.

Penalitat per faltes d'equip 7, 8 i 9

2 tirs lliures.

Penalitat per faltes d'equip 10 i més

2 tirs lliures + possessió de la pilota.

Possessió després de canastra

Possessió per a la defensa, que inicia el atac per darrera la línia de triple (part
superior).

…després d'una pilota morta

Intercanvi de pilota darrere de la línia de triple (part superior).

…després de rebot defensiu o robatori La pilota s'ha de driblar/passar darrere de la línia de triple.
…després d'una situació de “lluita”

Possessió per a la defensa.

Canvis de jugador/a

En situacions de pilota morta, previ al "check ball". El substitut entrarà al
partit després que el seu company d'equip surti de la pista i estableixi
contacte físic amb ell/ella darrere de la línia oposada a la canastra. Les
substitucions no requeriran acció alguna de la taula.

Notes:


Es considerarà que un jugador està "darrere de la línia de triple" si cap dels seus peus estan damunt o
dins de la línia.



Les Regles Oficials de Bàsquet FIBA aplicaran a qualsevol situació de joc que no s'esmenti a dalt.

Amb la col·laboració

