2ª Edició Torneig 3x3 Bàsquet
LA MÚTUA KIDS – CLUB BÀSQUET GRANOLLERS

Segona edició
del millor 3x3
de bàsquet per
categories
premini i mini
a Granollers

Després de l'èxit de la primera edició del
3x3 de bàsquet, el torneig organitzat
conjuntament per la Mútua i el Club bàsquet
Granollers i amb la col·laboració de
l´Ajuntament de Granollers, us convida a
una fantàstica segona edició.
Bàsquet al carrer entre equips d´escoles de
Granollers...
Per aprendre i gaudir!
Per fer bàsquet!
Per fer amics i amigues!

El nostre
Torneig

▪ Torneig de bàsquet al carrer La Mútua
Kids – Club bàsquet Granollers
▪ Organitzat per La Mútua i el Club bàsquet
Granollers amb la col·laboració de
l´Ajuntament de Granollers.
▪ El Torneig tindrà lloc el dia 2 de juny de
2019, de les 9:00h a les 14:00h a la Plaça
de l'església de Granollers.
▪ El Torneig està adreçat a tots els nens i
nenes de les escoles de Granollers.
▪ L´objectiu es fomentar l´esport del
bàsquet i gaudir-ho d´una manera més
propera al carrer.

▪ Premini femení

Categories
participants

Nenes de 3er i 4art de Primària
▪ Premini masculí
Nens de 3er i 4art de Primària

▪ Mini femení
Nenes de 5è i 6è de Primària
▪ Mini masculí
Nens de 5è i 6è de Primària

El Torneig és
totalment gratuït

Tots els participants
rebran una samarreta
exclusiva com
a obsequi

Inscripció

▪ Les inscripcions es podran fer fins el dia
24 de maig, inclòs.
▪ Les inscripcions les faran els responsables
esportius de l´escola via web a l´adreça
www.lamutuakids.cat i caldrà que cada
jugador/a porti el dia del partit omplerta i
signada la fitxa d´autorització
▪ A la inscripció es demanaran les dades de
contacte (Nom, cognom, data de
naixement, telèfon o e-mail de contacte)
dels 3, 4 o 5 jugadors/res participants.
▪ Hi haurà un camp d´observacions per
qualsevol incidència o aclariment.

▪ El dia 1 de Juny es publicaran els
calendaris a la web: www.lamutuakids.cat
▪ Hi hauran 4 competicions segons
categoria:

Calendari

•
•
•
•

Premini femení –3er i 4art de Primària
Premini masculí –3er i 4art de Primària
Mini femení –5è i 6è de Primària
Mini masculí –5è i 6è de Primària

▪ L´organització es reserva el dret de
modificar els horaris per motius de baixes
o variacions que es puguin produir.
▪ Cal presentar-se 30 minuts abans de cada
partit.

▪ Els partits es jugaran en la meitat d’un camp exterior de mides
similars a la categoria minibàsquet. La cistella tindrà alçada de
minibàsquet i la pilota mida 5.

▪ La durada del partit és d´un únic període de 10 minuts. Cada
període es juga sense aturar el temps, excepte quan l’àrbitre ho
cregui convenient.

Normativa (1)

▪ La quantitat de jugadors/res a l´equip és de mínim 3
jugadors/es i màxim 5 jugadors/es. Els equips podran ser
masculins, femenins o mixtes, que jugaran en categoria
masculina. Cap jugador/a pot jugar en més d’un equip.
▪ Cal presentar-se 30 minuts abans de cada partit. Per començar
el partit hi hauran mínim 3 jugadors/es en pista per equip. Si es
presenten menys jugadors/es o no es presentés un equip es
donarà per perdut el partit, però s’ha d’intentar jugar un partit
barrejant jugadors dels 2 equips.

▪ És obligatori que tots els jugadors/es juguin en qualsevol
moment del partit si no es donarà el partit per perdut.
▪ Les substitucions es faran lliurement sense aturar el rellotge. Es
podran fer totes les substitucions que es creguin convenient i
no caldrà que l’àrbitre doni el permís.

▪ Cada cistella comptarà 1 punt i guanyarà el primer equip que
abans arribi a 21 punts o el que tingui els màxims punts quan
finalitzi el temps. En cas d´empat, es farà un desempat amb
llançaments. La primera possessió es donarà per sorteig.
▪ No es comptabilitzaran les faltes, però si un jugador fa faltes
reiteradament haurà de ser substituït.

Normativa (2)

▪ Després d’un rebot defensiu o després de cistella, s’ha de sortir
al centre del camp per començar a jugar, però sense cometre
cap violació de joc.
▪ La possessió de pilota en cas de lluita per retenció serà sempre
per l’equip defensor
▪ L’àrbitre serà també anotador, no existeix l’anotador de taula.
▪ Qualsevol conducta antiesportiva d’un jugador suposarà la
desqualificació immediata del seu equip.
▪ La inscripció en aquest campionat suposa la total acceptació de
les normes. Qualsevol circumstància no contemplada en
aquestes serà competència exclusiva dels responsables de
l’organització i la seva decisió serà ultima i inapel·lable.

Contactes responsables Torneig

▪ Club bàsquet Granollers
Francesc Jusmet. 938401833 (tardes) o cbg@cbgranollers.cat
▪ La Mútua del Carme
David Roig. La Mútua de Granollers.

Més informació a:
www.lamutuakids.cat - www.cbgranollers.cat

