
CATEGORIES 

REGLAMENT 

Cada equip ha d’estar format per 3 o 4 jugadors. 
En el cas de la categoria inclusiva, estarà sempre 
format per 2 jugadors en peu i 2 en cadira de rodes. 

Els partits, en cas que cap equip hagi arribat a 16 
punts abans, tindran una duració màxima de 14 
minuts. 

El temps de possessió serà de 24 segons per 
atac.  

Les substitucions de jugadors s’han de realitzar 
sempre amb el joc aturat. 

Guanyarà el partit l’equip que vagi per davant al 
marcador en el moment que finalitzi el partit. 
 

En els partits de grup, l’empat serà considerat un 
resultat vàlid, no així en les posteriors eliminatòries 
on s’haurà de desempatar mitjançant el llançament 
de tirs lliures. 

  

Els partits seran arbitrats pels jugadors. 
L’organització només intervindrà en cas que els dos 
equips no arribin a un acord. 

A partir de la vuitena personal d’equip, l’equip 
infractor serà castigat amb un tir lliure i possessió 
per l’equip contrari. 

PRESENTACIÓ HORARIS 

El torneig començarà 
a les 10 del matí i 
acabarà al voltant de 
les 19 de la tarda. 

Ja és aquí la 15èna edició de “Bàsquet al 

Carrer” , el tradicional 3x3 que el CE Sant 

Nicolau organitza des de fa quinze temporades. 

El 3x3 a l’aire lliure és un format que està en 

clar creixement i una ciutat amb tanta passió 

pel bàsquet com és Sabadell no se’n pot quedar 

al marge.  

El 3x3 Streetbal Sabadell tindrà lloc el 21 de 

juny al pati de Sant Nicolau (C/Jardí, 72) durant 

tot el dia i en totes les edats i categories.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els horaris dels partits seran comunicats per correu 
electrònic als respectius capitans dels equips. 
També es penjaran a www.cesantnicolau.com a 
partir del dissabte a les 19:00h.  

En cas que algun equip es comporti de manera 
antiesportiva, l’organització podrà expulsar aquest 
equip de la competició. 

Tots els partits tindran 
lloc al pati de l’escola 
Sant Nicolau (C/Jardí, 
72-80, Sabadell). 

PREMINI (anys 2005, 2006 i 2007) 

MINI (anys 2003 i 2004) 

INFANTIL (anys 2001 i 2002) 

  SÈNIOR (a partir de nascuts al 1996) 

CADET (anys 1999 i 2000) 

JÚNIOR (anys 1997 i 1998) 

     INCLUSIVA* (Bàsquet en Cadira de Rodes) 

* Els equips de la categoria inclusiva estaran formats 
obligatòriament per un mínim de 2 jugadors amb discapacitat 
a pista. 

 

NOTA: L’organització es reserva el dret de reagrupar 
categories en cas de falta d’equips i/o amb la finalitat 
de millorar el format de la competició. 

El torneig és obert a totes les següents edats i 
categories, tant masculina com femenina: 
 

Si un equip arriba a 16 punts abans del temps 
reglamentari, el partit es donarà per finalitzat. 

VIU L’EMOCIÓ DEL BÀSQUET AMB EL 

NOSTRE 3x3 STREETBALL SABADELL! 

MENUTS  MITXE (anys 2008 i 2009) descompte 50% preu! 



FITXA D’INSCRIPCIÓ 
NOM DE L’EQUIP 

CATEGORIA 
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DATA DE NAIXAMENT: ………………………………......... 

TELÈFON: …………………. 
EMAIL: ………………………………..................................... 

D.N.I: ……………………….. 

EQUIP/CLUB: ………………………………......................... 

 NOM I COGNOMS: ………………………………............... 

DATA DE NAIXAMENT: ………………………………......... 

TELÈFON: …………………. 
EMAIL: …………………………........................................... 

D.N.I: ……………………….. 

EQUIP/CLUB: ………………………………......................... 

 NOM I COGNOMS: ………………………………............... 

INSCRIPCIONS 

  Inscripcions on-line: www.cesantnicolau.com 

  Inscripcions presencials: a la secretaria de 

     l’escola Sant Nicolau (de 17:30h a 19:30h) 

DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ: 

DIVENDRES 19 DE JUNY                       
A LES 22:00H 

PREU PER EQUIP: 

36 EUROS 

El CE Sant Nicolau s’obliga a que les dades facilitades pels usuaris a través d’aquest 
formulari siguin tractades de forma confidencial, essent la seva finalitat la 
formalització de l’inscripció i l’enviament d’informació relacionada amb les seves 
activitats. La signatura d’aquest formulari autoritza al CE Sant Nicolau a 
l´enregistrament (foto o vídeo) de l´imatge total o parcial del participant durant el 
torneig per tal de poder ser utilitzades exclusivament pel CESN a la web, butlletins, 
etc. L’organització no es fa responsable de cap lesió produïda durant el torneig.  

NOM I COGNOMS: ………………………………............... 
DATA DE NAIXAMENT: ………………………………......... 

EMAIL: ……………………………….................................... 
EQUIP/CLUB: ………………………………......................... 

TELÈFON: …………………. 

JU
G

A
D

O
R

 1
 

(c
ap

ità
)  DATA DE NAIXAMENT: ………………………………........ 

TELÈFON: …………………… 
EMAIL: ………………………………................................... 

D.N.I: …………………………. 

EQUIP/CLUB: ………………………………........................ 

SIGNATURA: 

NOM I COGNOMS: ………………………………............... 

NOM I COGNOMS: ………………………………............... 
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 SIGNATURA: TELÈFON: …………………… 

  Més informació:   basquet@cesantnicolau.com 

 

   Organitza: 

Hi col·laboren: 

 www.cesantnicolau.com 
 
 

*Només si el capità és menor d’edat 

PATI DE SANT 
NICOLAU 

21 DE JUNY 

3x3 STREETBALL 
SABADELL 

INSCRIPCIONS I MÉS INFORMACIÓ: 

www.cesantnicolau.com 


