
 

 

 

 

 

REGLAMENT DEL TORNEIG 

 

 

  



LOCALITZACIÓ 

• PLATJA D’ALCUDIA – ZONA CIUTAT BLANCA (Avda las palmeras, 2, 07400 Alcúdia) 

• 4 PISTES D’UNA CISTELLA I GRADERIES 

 

COMPETICIÓ 

• Categories Cadet/Junior i Senior 

o Dissabte 10 d’Agost a partir de les 18:00h fins 02:00h. Competició Nocturna. 

o Entrega de la documentació de 17:30h a 18:00h dia 10 d’agost 

• Categories Mini/Infantil i Preminis 

o Diumenge 11 d’Agost a partir de les 10:00h. 

o Entrega de la documentació de 9:30h a 10:00h dia 11 d’agost 

• En funció del  nombre d’inscripcions per categoria, es triarà el sistema de competició 

garantint que cada equip jugui un mínim de 3 partits. 

• El sistema de competició i horaris dels partits es podrà conèixer en el moment de 

l’entrega de documentació. 

REGLAMENT DEL TORNEIG 

Categories i premis 

 Premis 

 1r classificat 2n classificat 

Sènior masculí i mixt (2000 i anteriors) 400€ 200€ 

Sènior femení (2000 i anteriors) 400€ 200€ 

Cadet/junior masculí i mixt (del 2001 al 2004) 300€ 150€ 

Cadet/junior femení (del 2001 al 2004) 300€ 150€ 

Mini/infantil masculí i mixt (del 2005 al 2008) 200€ 100€ 

Mini/infantil femení (del 2005 al 2008) 200€ 100€ 

Preminis masculí i mixt (del 2009 al 2012) Entrades Hidropark 

Preminis femení Entrades Hidropark 

 

Premis per categoria calculats per una participació de 10 equips per categoria; en 

cas de no arribar a una participació mínima de 8 equips l’organització es reserva 

el dret de reduir el premi de la categoria 



Inscripcions 

• Quota de inscripció 25€ per jugador (inclou motxilla, samarreta, polsera identificativa, 

aigua i fruita) 

• Equips de mínim 3 jugadors/es i sense màxim de jugadors/es 

• Inscripcions a la web del Club Basquet Nord http://www.dakotaalcudia.com fins 

divendres dia 9 a les 19:00h. 

• Documentació a presentar en el registre abans de l’inici del torneig: DNI i targeta 

sanitària pública o privada. 

• Més informació: 629 784 697 

El joc 

• Es juga només amb una cistella, enfrontant dos equips de tres jugadors en pista per 

equip. 

• Cada equip ha de nombrar un capità que serà el representant únic de l’equip. 

• Els equips que es retrassin més de 5 minuts de la hora fixada per l’inici del partit seran 

penalitzats amb partit perdut por 20-0. 

• La durada dels partits es fixarà en funció del nombre de participants i sistema de 

competició escollit. En cas d’empat es tiraran 3 tirs lliures per equip (jugadors diferents) 

per decidir el guanyador. Si segueix l’empat es seguirà tirant 1 tir per equip fins que un 

falli. 

• Si un equip te només 2 jugadors, els partit es juga 2x2 però si guanya aquest equip el 

resultat serà de 0-20 per l’altre equip. Si guanya l’equip que te tots els jugadors el 

resultat serà vàlid. Si els dos equips són de 2 jugadors es juga 2x2 i el resultat serà vàlid. 

Si un equip només te 1 jugador el partit no es juga i perd 0-20. 

• Per seguretat estarà totalment prohibit penjar-se de la cistella. Qualsevol anotació amb 

aquesta circumstància serà anul·lada i penalitzada amb 2 tirs lliures De repetir-se la 

circumstància del equip infractor seria eliminat del torneig. 

• Segon la categoria i fase del torneig es triarà el sistema d’arbitratge més adequat: 

o Els mateixos jugadors en pista arbitren 

o Un jugador d’un equip distint als que s’enfronten fa d’arbit 

o Es designa un arbit per part de l’organització. 

 

 

Regles del joc 

1. L’equip que fa cistella torna a treure 

2. L’equip que recupera la pilota o agafa rebot defensiu ha de sortir de la zona de atac 

(marcada amb un color distint a les línies laterals) abans d’atacar. 

3. Les cistelles valen 1 punt els tirs lliures i 2 la resta (no hi ha línia de 3 punts) 

4. Cada falta NO DE TIR es penalitza amb 1 tir lliure i treta de banda o de fons (es faci o no). 

5. SI la falta ES DE TIR, es llançaran dos tirs i treta de banda o de fons (no hi haurà rebot) 

6. El jugador que llanci tirs lliures només disposarà de 5 SEGONS per tirar del moment que 

se li doni la pilota. 

7. En el cas de lluita per la possessió, la pilota serà per l’equip que defensi en aquell 

moment. 

  

http://www.dakotaalcudia.com/
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