NORMATIVA 3X3
Regla 1.- instal·lació i terreny de joc
Instal·lació: Pavelló cobert
Superfície de joc: parquet
Dimensions: Longitud i amplada, mínim 10 metres / màxim 20 metres
Àrea de penal: aquesta àrea nomes podrà accedir un jugador defensor i podrà utilitzar les
mans.
Punt de penal: es marcarà a 5 metres de la porteria.
Zones de substitucions: banqueta de cada equip
Regla 2.- La pilota
Prebenjamí, benjamí i Aleví Munich 58’
Infantil: Munich 58’
Regla 3.- El número de jugadors
Jugadors: El partit el disputaran dos equips formats per un màxim de tres jugadors cadascun,
dels quals tots poden actuar com a porter (primer que entri a l’àrea a defensar). El nombre
màxim de suplents serà d’un jugador, es poden practicar substitucions en qualsevol moment
del partit. El partit no començarà si un dels equips té menys de dos jugadors.
Procediment de substitucions: podrà realitzar-se una substitució, estigui o no la pilota en joc.
Per reemplaçar un jugador per un substitut.
Regla 4.- L’equipament dels jugadors
Tots els equips tindran que portar una samarreta del mateix color, no cal portar números a les
samarretes. Si dos equips coincideixen amb el mateix color la organització deixarà 4 pitralls a
l’equip visitant.
Regla 5.- La duració del partit
Els partits tindran una durada d’una única part de 7 minuts sense afegir cap minut extra i a les
finals el temps serà d’una part de 10 minuts. En cas d’empat a les finals es llençaran 4 penals
per desempatar el partit, si continuen amb empat es seguirà llençant fins que un dels dos
equips falli.

Regla 6.- El servei de banda i cantonada
Els serveis de banda i cantonada es realitzaran amb el peu.
No es podrà anotar un gol directament d’un servei de banda.
Es podrà anotar un gol directament d’un servei de cantonada, però nomes contra l’equip
contrari.
Regla 7.- El servei de porteria
El podrà realitzar qualsevol jugador, sempre dintre de l’àrea i amb la ma.
No es podrà passar de camp amb servei de porteria, en cas contrari serà falta indirecta per
l’equip contrari i des de mig camp.
No es podrà anotar un gol directament d’un servei de porteria.
Regla 8.- Faltes i incorreccions
Les podrà posar en joc qualsevol jugador sempre amb el peu.
Es podrà fer gol directament, sempre que no sigui falta indirecta.
Regla 9.- Inici i represa del joc
Per iniciar el partit, una falta, un penal o desprès d’una jugada de gol, l’àrbitre haurà
d’autoritzar la represa.
Saques de banda i porteria, l’àrbitre no haurà d’autoritzar la represa sempre que el joc no
s’hagués aturar prèviament.
Regla 10.- El tir de penal
L’àrbitre xiularà un penal si un 2n jugador defensor entra a l’àrea per defensar una jugada molt
clara de gol, també si un jugador defensor fa una falta dintre de l’àrea.
Regla 11.- Puntuació fase de grups
Guanyador 3 punts
Perdedor 0 punts
Empat 1 punt

Regla 12.- Criteris en cas d’empat a la classificació
1er: equip amb més punts
2on: menys gols en contra
3er: diferencia de gols favor/contra
4rt llançament de moneda per desempatar
Regla 13.- Criteris en cas d’empat a la classificació
Falta de respecte a l’àrbitre, adversari o qualsevol persona de l’organització serà sancionat
amb l’expulsió definitiva del torneig.
Qualsevol conducta antiesportiva o agressiva serà motiu d’expulsió del campionat.
*recordeu que es un torneig amistós, tots ens podem equivocar i la finalitat es passar una bona estona!

Pla de competició segons categories
Prebenjamí 1 grup mixt amb benjamí de 5 equips (lliga de dos voltes)
Els dos millors equips Prebenjamins jugaran la final
Benjamí 1 grup mixt amb Prebenjamí de 5 equips (lliga de dos voltes)
Els dos millors equips Benjamins jugaran la final
Aleví 1 grup de 7 equips (lliga d’una volta)
Els dos primers classificats jugaran la final
Infantil 1 grup de 5 equips
Els dos primers classificats jugaran la final

