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EL TORNEIG

El 1r torneig de Bàsquet Platja tindrà lloc a Cabrera de Mar i es tracta d’una activitat 
promoguda per l’Ajuntament de Cabrera de Mar i organitzada per la Fundació del 

Bàsquet Català.

CARACTERÍSTIQUES DEL TORNEIG

Participants
Jugadores i jugadors majors de 16 anys. 

Categoria Mixte 
A la pista jugant hi haurà d’haver sempre 

una noia o un noi.

Equips
Màxim 4 integrants per a cada equip. 

No es podrà pertànyer a més d’un equip. 

Preu
40€ per equip



LLOC i HORA

PLATJA DELS VINYALS. Cabrera de Mar
Al costat de la desembocadura del Torrent dels Vinyals

DISSABTE, 15 DE JULIOL DE 2017. De 9h a 18:30h



SISTEMA DE COMPETICIÓ

FASE REGULAR

8 GRUPS DE 3 EQUIPS. Triangular (2 partits cada equip).

Tots els equips passen a la segona fase o Fase Final

GRUP A EQUIPS
A1 - A2 - A3

GRUP D EQUIPS
D1 - D2 - D3

GRUP H EQUIPS
H1 - H2 - H3

GRUP E EQUIPS
E1 - E2 - E3

GRUP B EQUIPS
B1 - B2 - B3

GRUP C EQUIPS
C1 - C2 - C3

GRUP G EQUIPS
G1 - G2 - G3

GRUP F EQUIPS
F1 - F2 - F3



SISTEMA DE COMPETICIÓ

FASE FINAL

Es faran 3 quadres: Quadre de Primers Classificats, de Segons Classificats i de Tercers Classificats

Es jugaran Quarts de Final, Semi Finals i Finals.

1/4 1/2 1/2 1/4

FINAL



REGLAMENT
TEMPS DE JOC

Els partits seran de 20 minuts a temps corregut, realitzant un 
canvi de cistella quan es portin 10 minuts de joc. 

Els partits començaran i finalitzaran al mateix temps atenent al 
senyal acústic que sonarà. 

Els equips que arribin més de 5 minuts tard respecte de l’hora 
d’inici del partit seran penalitzats amb la pèrdua del partit per 
21-0. 

UNIFORMITAT 

Tots els integrants del mateix equip han de vestir una samarreta 
de color similar per tal de ser identificats. 

No són necessaris els dorsals sempre que facilitin el seu nom a 
l’auxiliar abans d’iniciar el partit. 

En cas de coincidència amb l’altre equip, l’equip que apareix com 
a visitant farà servir la samarreta facilitada per l’Organització. 

No es podrà jugar sense samarreta. 

Es jugarà descalç o amb mitjons. 

INTEGRANTS

Tres jugadors a pista amb un canvi per a fer substitucions.
És obligatori que hi hagi mínim un noi i una noia al terreny de 
joc.

Cap jugador podrà pertànyer a més d’un equip.

Només en cas de lesió es podrà fer un fitxatge addicional durant 
la fase prèvia, mai en la fase final o segona fase. 

Cada equip haurà de nomenar un capità que serà el representant 
del seu equip. Caldrà indicar-ho en el full d’inscripció. 

EL TERRENY DE JOC

 El terreny de joc serà un rectangle de 12m x 6m i hi haurà un 
total de 4 pistes de bàsquet. 

Les cistelles estaran separades a 12 metres l’una de l’altra; 
Cadascuna tindrà taulell i la seva alçada serà de 2,85-3,05 metres.

ARBITRATGE

Hi haurà un àrbitre de l’FCBQ designat per a cada partit. 

Hi haurà també un auxiliar de taula designat per l’Organització 



NORMATIVA DE JOC

Cada cistella tindrà una validesa d’1 punt, excepte les 
aconseguides des de darrere de la línia de mig camp que valdran 
2 punts. 

L’equip que arribi a 21 punts al marcador guanyarà el partit tot i 
no haver finalitzat els 20 minuts de joc establerts. 

No es podrà botar la pilota.

A l’inici del partit i de la segona meitat es farà un salt entre dos. 
Després de cistella, s’iniciarà el joc des de la línia de fons. 

Quan la pilota surti fora es tornarà a iniciar el joc des de la línia 
de fons. 

El reglament de passes serà el mateix que s’aplica en el joc 
interior de pivots. 

Es podran fer dues passes per llançar a cistella o fer una passi. 

Si la pilota es troba a la sorra, la possessió serà pel primer/a 
jugador/a que la toqui. 

En cas de pilota retinguda, la possessió serà per l’equip que 
defensava en aquell moment i es reprendrà el joc traient de 
banda. 

Cada jugador/a podrà fer un màxim de 4 faltes personals, 
moment en el qual serà eliminat. 

Les faltes es trauran sempre des de la banda més propera 
respecte del lloc on s’ha produït la falta.

A partir de la sisena falta d’equip es sancionarà amb un tir lliure 
per a l’equip que rep la falta. 

 En cas d’encistellar el tir lliure, hi haurà un canvi de  
 possessió i l’equip que ha comès la falta traurà de fons. 

 En cas de fallar el tir lliure, la possessió serà per a   
 l’equip que ha llençat el tir lliure i es traurà de banda. 

En cas que el partit acabi en empat al marcador, els tres jugadors 
i jugadores que estiguin jugant en aquell moment llançaran un 
tir lliure cadascun d’ells. 

Guanyarà l’equip que aconsegueixi encistellar més tirs lliures. 

L’ordre de llançament vindrà marcat per l´última possessió de 
la pilota; 
L’equip que ha tingut l’última possessió serà el primer a tirar. 

En cas de persistir l’empat, el partit es resoldrà amb successius  
tirs lliures pels mateixos 3 jugadors a “mort súbita”. 

 

REGLAMENT



Si qualsevol membre de l’Organització 
observa un comportament antiesportiu 
en un o diversos jugadors de l’equip, en 
els seus acompanyants, etc. podran ser 

eliminats del joc.

Per seguretat, queda totalment prohibit 
penjar-se de la cistella. 

Qualsevol anotació en aquesta 
circumstància serà anul·lada a més de ser 
castigada amb dos llançaments de tir lliure 

per a l’equip contrari. 

En cas de repetir-se la circumstància, 
l’equip infractor serà eliminat del torneig.

REGLAMENT



8:30h - 8:55h Arribada dels equips i recepció a la Carpa del Torneig

9:00h - 12:00h Inici dels Partits - Primera Fase

12:00h - 13:00h Descans - Preparació dels quadres

13:00h - 14:30h Segona Fase - QUARTS DE FINAL

14:30h - 15:30h Descans DINAR

15:30h - 16:30h Fase Final - Semi finals

16:30h - 17:00h Finals del quadre de 2ns i 3rs classificats

17:00h - 17:30h FINAL del quadre de 1rs classificats

17.30h - 18:00h ENTREGA DE PREMIS 

TIMING



INSCRIPCIONS i CONTACTE

DESCARREGAT EL FULL D’INSCRIPCIÓ DISPONIBLE AL WEB

FUNDACIO.BASQUETCATALA.CAT

OMPLE LES DADES I SEGUEIX LES INSTRUCCIONS QUE SE T’INDIQUEN! 

TENS DUBTES? CONTACTA AMB NOSALTRES!

E-MAIL: FUNDACIO@BASQUETCATALA.CAT
TEL. 93 396 66 20 - 670 675 088

http://fundacio.basquetcatala.cat



