
Data
Dimecres 15 de març (categoria femenina) 
Divendres 17 de març (categoria masculina) del 2023.

Horari
De 10:15h a 18:00h

Lloc
Plaça Univers. Saló de l’ensenyament.
Avinguda de la Reina Maria Cristina s/n 08004. Barcelona

Organització i direcció tècnica 
Organitza: Servei d’Esports UB, per delegació de l’ECU.
Direcció Tècnica: Àrea de competicions i la Federació Catalana de Bàsquet.

Participants
Alumnes de qualsevol universitat catalana o centre adscrit matriculats el curs 22-23. 
Només podran participar aquells universitaris que siguin inscrits pel Servei d’Esports de la seva
universitat.

Inscripcions
Cada Universitat haurà de confirmar la seva participació d’equip abans del divendres 17 de febrer
a les 14h a competicions@ub.edu 

Sorteig
La distribució de grups es farà tenint en compte els dos finalistes de l’última edició, la resta
d’equips es farà per sorteig. El sorteig de grups es farà el dilluns 20 de febrer a les 10 hores i serà
enviat a la coordinadora per  publicar els calendaris a la web www.esportuniversitari.cat

15/03/2023 i 17/03/2023

BÀSQUET 3X3

mailto:competicions@ub.edu
http://www.esportuniversitari.cat/


Sistema de competició
La competició es regirà segons el reglament de la Federació Catalana de Bàsquet de 3x3
https://www.basquetcatala.cat/document/getdocument/212
A excepció que cada equip acreditarà 5 persones a la competició. Quatre jugadors a l’acta de cada
partit i un substitut. A cada partit juguen 3 i 1 canvi.

Assegurança
Cobrirà qualsevol eventualitat l'assegurança que els estudiants tenen contreta amb la seva
universitat [Assegurança Escolar] o l’assegurança pròpia de la seva llicència federativa. Cada
universitat es farà responsable de tenir cura que els participants que la representin tinguin la
corresponent assegurança.
L'organització no es fa responsable dels danys materials i/o personals que els participants puguin
patir o ocasionar a terceres persones durant la prova.

Lliurament de premis
Un cop finalitzada la competició es procedirà al lliurament de medalles als tres primers
classificats de cada categoria (masculina i femenina).

https://www.basquetcatala.cat/document/getdocument/212

