JOCS ESCOLARS DE L’ANOIA
CURS 2013 – 2014

NORMATIVA BÀSQUET

CATEGORIES

- Benjamí, aleví, infantil, cadet i juvenil.
BENJAMÍ I ALEVÍ

INSTAL·LACIONS
i
MATERIAL

INFANTIL, CADET I JUVENIL
- Cistelles: 45 cm de diàmetre i

-

Cistelles:

45

cm

de 305 cm d’alçada.

diàmetre i 260 cm d’alçada.

-

Pilota

- Pilota: minibàsquet.

intermitja.

bàsquet

femení:

- Pilota bàsquet masculí: normal.

UNIFORME DE
JOC

DURADA DE JOC

EQUIPS

- Tots/es els/les jugadors/es d’un equip portaran l’uniforme amb
els mateixos colors i numerats per la part posterior de la
samarreta.

-4 períodes de 10 minuts cadascun.

- Màxim 12 jugadors/es, mínim 5 jugadors/es.

- En els 3 primers períodes tots/es els/les jugadors/es han de
jugar com a mínim 1 període sencer, excepte els casos de:
- Lesió greu.
ALINEACIÓ

- Desqualificació.
- 5 faltes personals.
- En qualsevol d’aquests casos l’àrbitre ho ha de fer constar
darrera de l’acta.

- Només permeses al 4t. període o als períodes extres, excepte
per:
SUBSTITUCIONS

- Lesió.
- Desqualificació.
- 5 faltes personals.
- En el 4t. període o períodes extres, es pot concedir una
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substitució:
- Quan l’àrbitre penalitza una falta amb tirs lliures.
- Quan l’àrbitre atura el partit per protegir un/a jugador/a
lesionat/da.
- Quan l’àrbitre atura el rellotge del partit perquè la pilota
s’allunya dels/les jugadors/es i no quan la pilota surt fora
de banda d'una manera normal, sense necessitat de tenir
control de pilota cap dels equips.
- Quan es concedeix un temps mort registrat.
- Quan un/a jugador/a cau lesionat/da i rep assistència no
haurà de ser substituït/da, al menys que es tracti d’una
lesió greu.
- En la categoria cadet i juvenil s’aplicarà la norma FIBA.

- Cada equip disposa d’un per període (4 per partit).
- També disposa d’un per període extra.
TEMPS MORT

- Es concedirà temps mort quan la pilota estigui morta a
conseqüència de la xiulada dels/les àrbitres. En aquest moment
s’ha d’aturar el rellotge.

- Al final de cada període o de període extra.
ATURADA DEL
RELLOTGE

- Quan s’assenyali una falta penalitzada amb tirs lliures.
- Quan s’assenyala o se sol·licita temps mort o substitució.
- Sempre que l’àrbitre ho indiqui.
- Quan un/a jugador/a cometi la 5a. falta o sigui desqualificat/da.

REGLA DELS 8
SEGONS

CISTELLA DE 3
PUNTS

DEFENSA
IL·LEGAL

TIRS LLIURES

BENJAMÍ I ALEVÍ

INFANTIL, CADET I JUVENIL

- No existeix.

- Si existeix.

BENJAMÍ I ALEVÍ

INFANTIL, CADET I JUVENIL

- Fora zona de 3 segons.

- Si existeix.

-

No està permès realitzar zona a mig camp en la categoria

benjamí, aleví i infantil. Es sancionarà amb falta tècnica a
l’entrenador/a.

- A cada període es penalitzen amb tirs lliures totes les faltes a
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partir de la 4a., (és a dir, en la 5a. ja es llença).
- Els períodes extres es consideren a aquests efectes una
continuació del 4t. període.
BENJAMÍ I ALEVÍ

INFANTIL, CADET I JUVENIL

- Els/les jugadors/es que no - Els/les jugadors/es que no estan
estan

als

passadissos

de als passadissos de tirs lliures no

tirs lliures no podran entrar podran entrar a (6’25 m. a partir
a la zona fins que la pilota infantil) la zona de 3 segons fins
no toqui a l’anella; hauran que la pilota toqui l’anella.
d’estar darrera la línia de
tirs lliures.

- Tan sols hi haurà els salts inicials de cada període.
- Cada cop que, durant el partit es produeixi una “lluita” per
retenció de pilota, traurà de banda l’equip que defensava.
SALT ENTRE DOS

- En cas de dubte sobre quin és l’equip que defensava la decisió
serà de l’àrbitre.
- En els casos de doble falta, pilota retinguda, etc., es mantindrà
el salt entre dos.
BENJAMÍ I ALEVÍ

PASSIVITAT

-

Existeix.

portarà

El

INFANTIL, CADET I JUVENIL

compte

l’àrbitre

el - 24 segons.

d’una

forma visible.

- El tempteig arrossegat dels punts aconseguits s’acabarà al
moment en què la diferència entre ambdós equips sigui de 50
punts.
TEMPTEIG

- A partir d’aquell moment, l’anotador/a només consignarà a
l’acta del partit les faltes.
- El resultat final del partit serà el que consti en el moment de la
diferència de 50 punts.

CLÀUSULA
FINAL

TOTES LES REGLES DE JOC QUE NO ESTIGUIN ESPECIFICADES
EN AQUEST RECULL ES RESOLDRAN D’ACORD AMB LES
PREVISIONS DEL REGLAMENT DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE
BÀSQUET.
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