
REGLAMENT TORNEIG 3X3 D’HOQUEI. 

LA MARATÓ DE TV3 2016 

TORNEIG 

- Competició de partits entre dos equips formats per 3 jugadors cada un. 

- Es jugarà al Pati Vell en la pista de tanques. 

- Divendres 16 de desembre de 2016 a partir de les 17:15h 

EQUIPS 

- Equips de 3 jugadors que portin el dorsal de La Marató de TV3. 

- Els equips poden ser de 3 jugadors de pista o 2 jugadors de pista i 1 porter. 

- Els jugadors ha de ser de 8 a 13 anys. 

- Els equips poden ser de jugadors amb la mateixa edat o d’edats diferents. 

- Per catalogar la categoría de l’equip comptarà el jugador de més edat d’ equip. 

COMPETICIÖ 

- Comencen els equips formats amb els jugadors de menys edat per ordre d’inscripció. 

- L’equip perdedor del partit queda eliminat i continua el guanyador. 

- En cas d’empat, guanyador és l’equip que ha entrat en darrer lloc. 

PARTIT 

- Els jugadors s’han de presentar 5 minuts abans de l’hora programada perferctament equipats 

amb patins, proteccions i stick. No estarà permés jugar sense l’equipament adient. 

- Els partits es jugaran de manera consecutiva. 

- Cada partit tindrà una durada de 5 minuts a temps corregut. 

NORMES DEL PARTIT 

- S’inicia el partit amb sacada desde l’àrea propia de l’equip que entra. 

- Guanya l’equip que marca més gols a la portería contraria. 

- La sacada de gol es farà desde l’àrea propia. 

- La sacada de falta (inclòs dintre de l’àrea) gol es farà desde l’àrea propia. 

- Es manté el reglament de la Federació sense temps per joc passiu ni marcador de faltes. 

- Un equip que no faci xut a gol en 30 segons es penalitza amb falta. 

- El xut a portería s’ha de fer des de enrera de la linia de 3/4 de camp. 

 

La organització es reserva el dret de modificar aquestes normes si ho considera adient. 

 


