
  

CONVOCATORIA LLIGA AUTONÒMICA DI 3x3 2022/23  

Palma, 30 de gener de 2023  

SEU LLIGA AUTONÒMICA   

Velòdrom Illes Balears 

C. Uruguai s/n (Velòdrom Illes Balears) 07010 Palma 

PALMA  

  

1. CONVOCATÒRIA I ORGANITZACIÓ 

 

La Federació d’Esports Adaptats de les Illes Balears (FESAIB) organitza i convoca a la Lliga 

Autonòmica DI 3x3 2022/23,baix els següents punts:  

 

Data inici de competició  

  

  

  

1ª Jornada  18/02/2023 10:00h-13:00h  

2ª Jornada  18/03/2023 10:00h-13:00h 

3ª Jornada  29/04/2023 10:00h-13:00h 

4ª Jornada  20/05/2023 10:00h-13:00h 

  

Contacte Organitzador: Federació d’Esports Adaptats de les Illes Balears (FESAIB)  

     Telèfon: 971701481  

     E-mail: gerent_directortecnicesportiu@fesaib.org 

    Contacte Tècnic:  

E-mail: tra_basquet@fesaib.org  

    E-mail: secretaria_tecnica@fesaib.org 

  

2. PROGRAMA DE COMPETICIÓ 

- Lliga Bàsquet DI 3x3 Absolut 

- La competició es farà sistema Lliga tots contra tots a una volta.  

- El calendari es confeccionarà una vegada tinguem les inscripcions dels equips.  

  

3. ÒRGANS DE CONTROL DE LA COMPETICIÓ 

 

3.1. Oficial   

La competició serà reglada per àrbitres de la Federació de Bàsquet de les Illes Balears (FBIB) i 

dirigida per un jutge àrbitre de la mateixa.  

3.2. Apel·lació, Control i Direcció de la Competició  
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Al jurat d’apel·lació serà constituït a la Reunió Tècnica prèvia a la competició i estarà format pels 

següents membres: El coordinador tècnic de la competició, el Jutge Àrbitre, un representant de 

la federació i/o representant del comitè organitzador i un representant elegit per sorteig entre els 

delegats dels equips participants.  

També es realitzarà una Reunió Tècnica Arbitral prèvia a la competició i estarà format pels 

següents membres: El coordinador tècnic de la competició, el Jutges Àrbitres i anotadors, un 

representant de la federació i/o representant del comitè organitzador i un representant elegit per 

sorteig entre els delegats dels equips participants.  

 

4. PARTICIPACIÓ  

 

La participació en la Lliga Autonòmica de Bàsquet DI 3x3 serà en Categoria Absoluta.  

  

5. INSCRIPCIÓ 

 

5.1. Inscripció Equips  

 

Tots els esportistes hauran de tenir omplert el qüestionari Excel de Classificació DI que 

s’adjunta amb el correu. 

 

La data màxima per a inscripcions serà divendres 10 de febrer de 2023 a les 14:00h.  

Les inscripcions dels equips es realitzaran a través de la intranet de FESAIB.  

Tota sol·licitud d’inscripció que no s’hagi realitzat en el període i forma establerta serà considerada 

anul·la, i per tant, exclosa a tots els efectes.  

A la inscripció s’utilitzarà exclusivament els formularis oficials i no serà vàlid cap altre i s’haurà de 

complimentar en la seva totalitat de tallant clarament les dades exigides.  

  

5.2. Delegat d’Equip  

El delegat de cada equip serà l’únic responsable de la presentació de tota la documentació que el 

comitè de competició pugui demanar-li (Llicencia federativa, aportació de dades específiques, etc.)  

 

  
6. ORGANITZACIÓ DE LA COMPETICIÓ 

 

6.1. Sistema de competició  

La competició es durà a terme per sistema de Lliga, es realitzaran 2 Jornades de lliga per cada 

fase Interilles. 



  

*Cada club podrà inscriure tots els equips possibles fins a arribar a un total de 8 equips inscrits a 

la lliga, es donarà prioritat als clubs que només presentin 1 equip per davant de clubs que presentin 

més d’un equip. 

 

*Els equips estaran formats per 6 jugadors.  

 

6.2. Baixes  

Les baixes de participants (clubs o jugadors) que poguessin produir-se posteriorment a la inscripció 

hauran de ser comunicades a l'adreça de correu-e amb una antelació de 2 dies a la data de 

l'esdeveniment.  

Els enfrontaments del calendari s'emetran abans de l'inici de la competició.  

  

6.3. Reclamacions Esportives  

Totes les reclamacions hauran de ser presentades per escrit, pel responsable de l’equip, utilitzant 

el formulari oficial. Les reclamacions s’acceptaran durant els trenta (30’) minuts següents al final 

de la partit que sigui motiu de reclamació.  

Si el motiu es coneix abans del començament de la competició, la mateixa s’haurà de presentar 

abans de començar el partit.  

 

6.4. Equipament dins la competició  

Tots els jugadors han de dur dintre de la competició una samarreta, polo, dessuadora ,xandall, 

etc..,que identifiqui el club i jugador(nombre del jugador, samarreta o peto amb la numeració) al 

qual pertanyen.  

  

7. REGLAMENTACIÓ 

 

Es regirà pel reglament oficial de la Federación Española de Baloncesto (FEB).  

  

http://www.feb.es/Documentos/Uploads/RGYC%2014_15_.pdf  

  

Les principals adaptacions reglamentaries seran les següents:  

  

 

✓ Els equips poden ser mixtes. 

✓ Camp de joc amb dues cistelles.  

✓ La durada del partit serà de dues parts de 12 minuts a temps corregut.  

✓ Cada equip pot demanar un temps mort de 1 minut durant el partit.  

✓ Es regiran per les regles FIBA actuals.  

✓ Cada equip només podrà sumar un total de 6 punts en pista en tot moment. 

  

 

NOTA IMPORTANT:  

En cas de discrepància serà d’aplicació la normativa de Bàsquet de FEDDI.  

  

http://www.feddi.org/upload/circulares/REGLAMENTO%20BALONCESTO%20FEDDI.pdf  



  

FEB - FESAIB REGLES DE JOC BÀSQUET DI 3x3 

Les Regles de Joc Oficials de Bàsquet DI 3x3 són vàlide s per a totes les situacions de joc no 

esmentades aquí específicament.  

  

Art.1.-Terreny de Joc.  

El partit es jugarà amb 2 cistelles.  

Es delimitarà a cada cistella la zona de 1 punt.  

La pista tindrà una zona de joc de mida i mesures reglamentàries (22x15m).  

  

Art.2.-Equips.  

Cada equip no tindrà més de 6 jugadors (3 a la pista i 3 substituts). Un d'ells actuarà com a capità i 

responsable de l'equip.  

En el moment de la inscripció es farà constar el  nom dels integrants de l'equip, així com la CLASSE 

FUNCIONAL sota la qual competirà (1.0, 2.0, 3.0) de més a menys afectació.  

Es considera com a inscrit i amb dret a participar en el Torneig quan s'hagi procedit al pagament o ingrés 

de la taxa d'inscripció.  

Tots els jugadors de l’equip portaran la uniformitat del mateix color predominant.  

  

Art.3.-Oficials de Joc.  

Els oficials de joc seran 1 àrbitre principal i 1 oficial de taula.  

  

Art.4.-Inici del Partit.  

Tots dos equips han d’escalfar simultàniament abans del partit.  

Un cara o creu decidirà quin equip té la primera possessió de la  pilota. El partit ha de 

començar amb 3 jugadors a la pista.  

  

  Art.5.-Anotacions.  

Cada tir dins de la zona de 3 segons valdrà 1punt.  

Cada tir entre la zona de 3 segons i la línia de 6,75m valdrà 2punts. 

Cada tir més enllà de la línia de 6,75 valdrà 3 punts.  

Cada tir lliure valdrà 1punt.  

  

Art.6.-Temps de Joc  

Es jugarà dos períodes de temps de 12 minuts a temps corregut.  

  

Art.7.-Guanyador del Partit.  

Guanya el partit l'equip que hagi anotat més punts.  



  

Si un equip anota 21 punts o més abans de la fi de el temps regular de joc, aquest serà el guanyador 

del partit.  

Si a la fi del temps regular existís un empat al marcador, es jugarà un període extra de temps que 

s'iniciarà després d’1 minut de la conclusió del temps regular, resultant guanyador l'equip que 

primer anoti 2 punts.  

Un equip serà sancionat amb partit perdut si aquest equip no està present en el terreny de joc a l'hora 

programada amb 3 jugadors preparats per jugar.  

  

Art.8.-Faltes-Tirs Lliures.  

Un equip està en situació de BONUS quan ha comès 7 faltes.  

El jugador que cometi 4 faltes personals quedarà exclòs del partit.  

Es concedirà 1 tir lliure a totes les faltes comeses durant l'acte de llançament des de l'interior de la 

zona de tir lliure.  

Es concedirà 2 tirs lliures a totes les faltes comeses durant l'acte de llançament des de l'interior de la 

línia de 6,75 metres.  

Es concedirà 3 tirs lliures a totes les faltes comeses durant l'acte de llançament des de l'exterior de la 

línia de 6,75 metres.  

  Es concedirà 1 tir lliure addicional a totes les faltes comeses durant l'acte de llançament en el qual es 

converteixi la cistella.  

Es concedirà 1 tir lliure a les situacions penalitzades que no es produeixin durant l’acte de llançament, si 

l'equip que la comet es troba en BONUS.  

  

Art.9.-Com es Juga la Pilota.  

Després de cada cistella en joc o últim tir lliure convertit, un jugador de l'equip que ha rebut la cistella 

reprendrà el partit botant o passant la pilota des de l'interior de la pista directament sota de la cistella.  

Si l'equip atacant aconsegueix el rebot ofensiu pot continuar intentant encistellar sense tornar la pilota 

fora de la línia de 6,75 metres.  

En el cas de pilota retinguda o salt entre dos, es donarà la pilota a l'equip defensor.  

  

Art.10.-Substitució  

Es permetrà la substitució en qualsevol dels equips quan hi hagi situació a pilota aturada.  

  

Art.11.-Temps morts  

  Es concedirà a cada equip 1 temps mort de 30 segons, podent sol·licitar qualsevol jugador en una jugada 

de pilota aturada.  

  


