
INSCRIPCIONS 
 
 • Dani Mullerat
 • Josep Bartra
 • Santi Franquesa
 • Ramon Mullerat

 • Fulls inscripció a:
   • Ajuntament Santa Coloma
  • Piscina municipal  
  • Bars del poble
BASES INSCRIPCIÓ

 • Torneig obert a totes les categories:
  masculines, femenines i mixtes (federats o no).
 • Qualsevol inscripció fora de termini no serà acceptada.
 • També podeu fer la inscripció a: http://cbaguiles.cat

DATA LÍMIT 

 • Dijous 16 d’agost fins al migdia
 

ORGANITZA 

 CB ÀGUILES 
PATROCINEN

PREU  
 • 7E  per participant (2004-2018) 
    6E  per si ets soci de l’Àguiles (2004-2018)

 • 9E per participant (fins 2003)
    8E  per si ets soci de l’Àguiles (fins 2003)

                     Si feu ingrés, porteu justificant 2100 0049 64 0200078240
 

XVè 3x3 C.B.Àguiles
 SCQ’18

FESTA MAJOR 2018
Divendres 17 d’agost,  2/4 de 4 
Plaça Major Santa Coloma de Queralt



1. Els equips estaran formats per 3 o 4 jugadors.

2. Podran competir equips mixtes, però ho faran a la categoria masculina.

3. El sistema de campionat consistirà en una lligueta per categories i play-off final, 
també per categories. En cas d’empat a punts es classificarà l’equip amb millor 
bàsquet average individual.

4. La durada dels partits serà de 12 minuts correguts. Guanyarà el partit el primer 
equip que arribi a 21 punts o l’equip que porti més punts un cop exhaurit el temps. 

5. Abans de començar un partit, els dos equips acordaran quin equip comença 
la primera possessió de partit mitjançant un llançament exterior.  

6. En cas d’empat guanyarà l’equip que hagi efectuat el primer bàsquet del 
partit, no hi haurà bàsquet d’or!

7. Les cistelles aconseguides des de l’interior de la zona valdrà (1 punt); les de fora 
de la zona valdran (2 punts). Aquest sistema de puntuació serà vàlid per a tota la 
competició. 

8. En les lluites la possessió de la pilota serà sempre per l’equip que en aquell moment 
estava defensant. En cas de desacord es farà un salt entre dos.

9. Després de servir una fora de banda o de fons s’haurà de fer check-in (pas-
sar i tornar) amb l’equip defensor. Amb les faltes personals també s’haurà 
de fer check-in amb l’equip defensor, a partir de semifinals a la 5a falta:  
1 tir lliure i possessió (a partir d’infantils). 

10. L’equip defensor, després de rebre cistella, prendrà possessió de la pilota 
des de sota mateix de la cistella. Aquest haurà de treure la pilota de la 
zona per poder anotar. No és obligatori fer chek-in (passar i tornar) per 
començar l’atac. 

11. La conducta ANTIESPORTIVA d’un jugador suposarà l’eliminació del seu equip.

12. En tots els partits hi haurà un responsable que farà de taula i actuarà com a àrbitre 
en cas de desacord. Esperem la bona col·laboració dels participants per acceptar 
les faltes que cometin.

13. La inscripció al XV Torneig de 3X3 suposa l’acceptació de la totalitat de les normes. 
L’organització es reserva el dret a modificar les mateixes, així com d’augmentar 
o reduir la durada dels partits en funció dels equips participants. En funció dels 
equips inscrits es configuraran les diverses categories.

14. La participació al torneig és voluntària i es juga sota la responsabilitat de cadascú 
assumint totes les conseqüències que se’n derivin. En el cas dels menors seran els 
pares/mares o tutors els seus responsables. De forma explícita l’organització NO es 
farà responsable de cap lesió produïda durant la competició.

15. Qualsevol altra qüestió no contemplada per aquest reglament queda sota decisió 
de l’organització.

REGLAMENT C.B. ÀGUILES
3x3 FESTA MAJOR 2018

Com els darrers anys i arribant a la 15 edició, el C.B. Àguiles celebra el Torneig 
3X3 de bàsquet al carrer, dins dels actes de la Festa Major .

Els diferents partits tindran lloc a la Plaça Major el divendres dia 17 d’agost a 
partir de 2/4 de 4 de la tarda on s’informarà als equips participants dels horaris de 
tots els partits.

Els jugadors participants accepten “signant” totes les normes del reglament. En 
cas dels menors ho farà el pare o la mare o el tutor. 

   Es prega puntualitat!!!!

NOM EQUIP:

JUGADOR/A 1 (RESPONSABLE) 

Nom i cognoms: Soci  SI      NO

Any naixement: Signatura 

JUGADOR/A 2 

Nom i cognoms: Soci  SI      NO

Any naixement: Signatura 

JUGADOR/A 3 

Nom i cognoms: Soci  SI      NO

Any naixement: Signatura 

JUGADOR/A 4 

Nom i cognoms: Soci  SI      NO

Any naixement: Signatura 

(en cas de menor, nom/cognoms/
signatura pare/mare o tutor)

(en cas de menor, nom/cognoms/
signatura pare/mare o tutor)

(en cas de menor, nom/cognoms/
signatura pare/mare o tutor)

(en cas de menor, nom/cognoms/
signatura pare/mare o tutor)




