CLUB PATÍ TORDERA
IV TORNEIG 3X3
SETMANA SANTA 2020
Objectiu
El principal objectiu del torneig 3X3 és el joc d'atac i l'espectacle, basant-se en un esperit de festa
i fair play entre tots els participants del torneig: organitzadors, jugadors, àrbitres, col·laboradors i públic.

Dia i lloc
El torneig es disputarà el dijous 9 d’abril, durant tot el dia al pavelló Parroquial de Tordera.

Categories
Les categories participants son:
Escola / Iniciació (nascuts al 2013/2014)
Prebenjamí (nascuts al 2011/2012)
Benjamí (nascuts al 2009/2010)
Aleví (nascuts al 2007/2008)
Infantil (nascuts al 2005/2006)
Juvenil (nascuts al 2003/2004)
Junior i Sènior (nascuts a partir del 2002)
El nombre mínim d'equips per categoria és de 6.

Premis
Els classificats en primer lloc de cada categoria rebran un stick Azemad per cada jugador i un stick
Azemad pel porter. Tots els participants rebran una camiseta commemorativa del torneig.

Reglament
El reglament aplicable al torneig serà exactament el descrit per la Federació Catalana de Patinatge amb
algunes variacions per tal de facilitar el joc ràpid, vistós i d'espectacle
Algunes de les variacions poden ser les següents
1.

Un equip estarà format per 4 components (3 jugadors de pista i un porter) dels quals només
podran actuar simultàniament 2 jugadors de pista i un porter. El tercer jugador de pista es
considera com a reserva, i les substitucions es realitzaran tal com es descriu en el reglament
de FECAPA.
1.1

Un porter podrà jugar en dos equips de la mateixa categoria, s'haurà d'indicar
abans de començar el torneig quin és l'equip principal i quin és l'equip secundari
amb el qual juga.

1.2

L'equip secundari abans d'arribar a quarts de final haurà d'haver assignat un
porter en el cas que els dos equips passessin.

1.3

Tot i això l'organització podrà modificar durant la competició com gestionar el
tema dels porters, ja que poden haver-hi lesions, equips que finalment no ha
pogut trobar porter, etc.

2.

El temps de joc d'un partit del torneig serà d’una part de 10 minuts a temps corregut. En el cas de
situacions especials (lesió d'algun jugador, ruptura d'algun dels components del patí o equipació,
llançament d'objectes a la pista per part del públic, etc.) el temps s'aturarà, sempre a criteri de
l'àrbitre.

3.

Per tal de dinamitzar el joc, les faltes podran ser sacades ràpidament mitjançant una autopassada
a la tanca, al porter o a un company, amb una tolerància màxima de dos metres des d'on s'ha
comès la falta. (sacada de gol igual).

4.

No existeix la infracció de camp enrere.

5.

No existeix la possibilitat de sol·licitar temps mort.

6.

No està permesa la passivitat o especulació del joc en atac per part d'un dels equips, sempre
segons criteri arbitral. En cas de cometre passivitat, l'equip infractor serà sancionat amb falta
directa.

7.

L'execució de falta directa, que en aquesta normativa es considera com a una única per la
metodologia de l'execució, es realitzarà des del centre de la pista, on el jugador executant de la
mateixa pot desplaçar-se controlant la bola fins a driblar el porter o realitzar un xut directament des
del centre de la pista. La resta de jugadors d'ambdós equips s'hauran de col·locar a la línia de
porteria de l'equip atacant.
7.1

Si es senyalitza una falta directa, just quan s'acaba el temps reglamentari o en
els últims cinc segons s'haurà d'executar la falta directa en un temps màxim de
cinc segons (controlats per l'àrbitre) i el jugador atacant només disposarà d'un
llançament a porteria (driblant el porter o xutant). No és permesa una segona
rematada producte d'un rebuig del porter, porteria o tanques de la pista

7.2

En cas de llançaments de falta directa per a desempatar un partit l'execució de
les faltes directes es realitzarà tal com s'acaba de descriure en aquest apartat

8.

La consecució d'un gol només serà vàlid si es realitza des de la meitat de camp de l'equip rival. En
el cas d'introduir la bola a la porteria rival sense haver respectat aquesta norma, el joc es reprendrà
amb un servei neutral (bowling) des d'un dels vèrtexs inferiors de l'àrea de porteria.

9.

En cas de consecució d'un gol, l'equip que ha rebut el mateix reprendrà el joc des d'un dels vèrtexs
superior de l'àrea de porteria + - 2 metres podrà ser sacat ràpidament mitjançant una autopassada
a la tanca, al porter o a un company. L'equip que ha aconseguit el gol ha de retornar a la seva
meitat de pista sense poder obstaculitzar el servei d'aquest. En cas d'impedir el servei,
obstaculitzar o desplaçar la bola, el jugador infractor se l'hi mostrarà targeta groga i es sancionarà
l'equip infractor amb falta directa.

10. En el cas que algun dels components d'un equip llenci la bola fora dels límits de la pista de joc
expressament, si no és per aturar el joc per lesió d'un dels jugadors, aquest serà sancionat amb
targeta blava directa i falta directa en contra de l'equip infractor
11. Totes les targetes blaves directes o acumulatives seran sancionades amb falta directa, i el jugador
que l'ha rebut serà expulsat per un minut sense la possibilitat de ser substituït pel seu company de
reserva en el període de sanció.

12. En el cas que a un jugador se l'hi mostrés targeta vermella directa (conseqüència d'una agressió
física o verbal) no només serà expulsat del partit que estava disputant, sinó que serà expulsat del
torneig.
13. Els porters podran actuar fora de la seva àrea de porteria com a un jugador més, però tenint en
compte que no podran desprendre's de cap part del seu equipament específic de porter (guants,
casc i guardes) per no perdre la seva condició de porter.
14. Durant l'últim minut i mig es podrà substituir el porter per un jugador de pista, es disposarà de 15
segons per efectuar la substitució sempre que es pari el joc, si no es para el joc i es vol fer el canvi,
es realitzaran de la mateixa forma que substituirem a dos jugadors, l'inici del joc en el cas dels 15
segons el donarà la taula (que serà qui controlarà el temps de substitució).

Normativa Esportiva
Per tal d'evitar retards a l'inici dels partits, els equips s'hauran de presentar 10 minuts abans de l'hora
indicada. En el cas que un equip no estigui present en condicions mínimes per a la disputa del mateix a
l'hora indicada, per cadascun dels minuts de retard rebran un gol en contra. Si el temps transcorregut és
de més de cinc minuts l'equip que no estigui present serà considerat com a perdedor del partit amb un
resultat de 0-5 en contra. (l'organització sempre analitzarà el retard i decidirà si hi ha sanció o no)
No estarà permès l'escalfament previ per tal d'evitar al màxim els retards en l'horari establert.
L'equip considerat com a local serà qui es posi petos en el cas de coincidència de color de les samarretes i
començarà jugant la primera part a la part esquerra del camp mirat des de la taula de control, l'equip
considerat com a visitant jugarà a la part dreta i serà qui inicií el joc del partit.
En la fase final de torneig (vuitens de final, quarts de final, semifinal i final), si un cop acabat el temps de
joc existeix la situació d'empat, es realitzarà una tanda de tres faltes directes per part de cadascun dels
equips per conèixer el vencedor. Les faltes directes es realitzaran tal com es descriu en l'apartat núm. 7
d'aquest reglament. Les faltes directes hauran de ser executades per tres jugadors diferents, podent ser
executor el porter de l'equip. En el cas de seguir el partit empatat després de la tanda de tres faltes
directes, es realitzaran sèries d'una falta directa per cadascun dels equips alternativament fins a
desempatar el partit definitivament. En aquest cas el jugador que llença la falta directa pot ser el mateix en
el cas de diferents sèries d'una falta directa.
Els quatre jugadors de pista del primer partit, seran els únics que podran jugar la resta de partits. Quedant
prohibits els canvis amb altres jugadors.
La classificació dels equips estarà determinada per grups i punts (partit guanyat 3, partit empatat 2 i partit
perdut 1.)
En cas d'empat de punts entre dos equips primer es mirarà qui ha guanyat a qui i en cas d'empat es
comptabilitzaran els gols totals marcats pels equips (gols en contra no) quedant per davant l'equip que hagi
fet més gols (si l'empat és en els encreuaments, comptabilitzaran els gols fets en els encreuaments,
mentre que si l'empat es produís en un triangular, comptabilitzarien únicament els gols marcats en el
triangular).
L'organització recomana que tots els jugadors disposin de la fitxa de federat en cas d'accident.

