
TORNEIG 3X3  

SITGES    2022 
 

 

Torneig 3x3 Sitges:  
Amb el mes d’agost, torna el torneig de Bàsquet al 
carrer, “3x3 SITGES”, en la seva 29ª edició,  el més 
clàssic i veterà dins de l’àmbit nacional, que 
organitza el Bàsquet Sitges amb la col.laboració de i 
la Federació Catalana de Basquetbol i l’Ajuntament 
de la Vila.  
.   
 

Dates i horaris:    
Dissabte  13 i diumenge  14 d’agost.  
(dissabte minis, pre-minis, infantils i cadets; diumenge júniors i sèniors) 
 

Període d’inscripció: del 20 de juliol al 11 d’agost.  
 

Horari de 9 del matí a les 21 hores, variable segons les inscripcions.      
 

Categories:  
Sènior, masculí i femení.    (any 2003 i anteriors) 
Júnior, masculí i femení.    (anys 2004 12005) 
Cadet, masculí i femení.     (anys 2006 i 2007) 
Infantils, masculí i femení. (anys 2008 i 2009) 
Minis, masculí i femení.      (anys 2010 i 2011) 
Pre-minis, masculí i femení. (anys 2012 i 2013) 
 (Les categories es poden modificar en funció del número d’inscripcions).  
 

Assegurança:  
Tots els participants gaudiran d’una assegurança d’accident específica per aquest 
esdeveniment.   
 

Ubicació:    
Plaça de la Fragata                                                              
08870 SITGES.                                                                                                                                                                                        
 

Preu:  
Inscripció per cada equip de quatre jugadors:   44.00€ 
 

 Forma d’inscripció:  
• Complimentar el formulari que es troba al web cbsitges.com  
• Fer el pagament per targeta bancària al mateix formulari de la inscripció.  
• Enviar la inscripció pel mateix formulari del web.  
 

 



 
 

Reglament del Torneig 3x3 Sitges:  
 
1- Els equips estan composats per quatre jugadors/es, un dels/les quals actuarà com a 

substitut. Es nomenarà un/a jugador/a com a capità i únic representant de l’equip. 
 

2- Només es poden fer substitucions quan el joc està parat. 
 

3- Els partits seran a 21 punts, i per guanyar caldrà fer-ho per dos punts de diferència. 
La durada màxima serà de 12 minuts. Al final d’aquest temps guanyarà el partit 
l’equip que vagi per davant en el marcador. 
 

4- Les cistelles valdran un punt cada una, llevat d’aquelles que 
s’aconsegueixin des de més enllà de la línia de 5 metres que valdran dos punts. 
 

5- La primera possessió es donarà per sorteig. 
 

6- A cada canvi de possessió (rebot defensiu o pilota robada) la pilota haurà de sortir 
de la zona de dos punts abans de començar un nou atac. 
 

7- Després d’una pilot morta, la pilota es posarà en joc des de la posició central amb 
un “check-ball”  Abans de ser jugada, la pilota haurà de ser tocada per un/a 
jugador/a de l’equip contrari al que treu.  

8- Les lluites suposen, sempre, la possessió de pilota per a l’equip que defensava. 
 

9- Les faltes seran assenyalades per l’equip que defensa.  A partir de la setena falta 
d’equip es faran dos tirs lliure i possessió. 
 

10- A cada pista hi haurà un responsable que controlarà els punts i les faltes. 
 

11- “Clearing the ball”: Després de cada cistella de camp anotada, o darrer tir lliure 
convertit, un jugador de l’equip que NO ha anotat reprendrà el joc des de dins de la 
pista, fent sortir la pilota fora de la zona de dos punts.  
 

12- Qualsevol conducta antiesportiva d’un/a jugador/a suposarà la desqualificació 
immediata del seu equip. 

13- A l’equip que no estigui present en el moment d’inici, se li donarà el partit com a 
perdut. 
 

14- 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 última i 
inapel·lable. 
 

15- Cap jugador pot jugar en més d’un equip.  
 

16- Es garanteix un mínim de tres partits. 
 

 
 



 
Normativa Torneig 3x3:   
 
• Poseu nom al vostre equip. 
 
• Tots els/les jugadors/res hauran d’anar amb equipatge  esportiu complet i hauran de 
portar la fotocòpia del DNI o del  llibre de família. 
 
• Si en una de les edats o categories no hi ha suficient nombre  d’equips, l’organització 
es reserva el dret d’agrupar edats. 
 
• L’organització es reserva el dret de limitar el nombre d’equips inscrits en el torneig. 
 
• En cas de pluja o causa major, l’organització es reserva el dret de modificar el sistema 
de competició o les dates de  celebració. 
 
• Amb la vostra inscripció, allibereu l’organització de la responsabilitat sobre qualsevol 
lesió, pèrdua o mal sofert durant el campionat. Així mateix, concediu permís total per 
a realitzar fotografies, vídeos, pel·lícules o qualsevol altre filmació de l’esdeveniment, 
així com a fer-ne l’ús comercial, publicitari, etc... que es consideri oportú, sense dret a 
rebre cap  tipus de compensació econòmica. 
 
• Els partits es disputaran al llarg del dia, matí, tarda i nit. 
 
Més informació i formulari d’inscripció a  
www:clubbasquetsitges.com  
mail: escola@clubbasquetsitges.com  
Tf. 619.175.813 Ignasi  (horari de 17 a 20 hores)  
  
 
             
 Col.labora:     
Ajuntament de Sitges  Federació Catalana    Coca-cola  
     de Basquetbol    Partner  
 
 
 
 
 
 

Organitza:     
Club Bàsquet Sitges  


