COMUNICAT

1

A:

Tots els membres del Comitè i Escola

TEMA: RESUM DE REGLAMENTS DE L’FCBQ

2015-16

1. ESTRUCTURA REGLAMENTÀRIA DE L’FCBQ

Amb la finalitat de definir i aclarir les diferents normatives que cal aplicar a les diverses categories,
l’FCBQ ha establert per a les seves competicions tres reglaments de joc:
 Regles del minibàsquet
 Regles “passarel·la”
 Regles FIBA i FIBA adaptades a les competicions de l’FCBQ (FIBA_FCBQ)
MINIBÀSQUET

PASSAREL·LA

FIBA i FIBA FCBQ

CATEGORIA

Pre-mini
Mini

Pre-infantil
Infantil

Cadet - Júnior
Sots 21 - Sènior

TEMPS DE JOC

8 períodes de 6'

8 períodes de 5'

4 períodes de 10’

NORMA D’ALINEACIÓ

SI

SI

NO

DEFENSA IL·LEGAL

SI

SI

NO

2 temps morts

2 temps morts

Regla FIBA

Màxim 1 per període

Màxim 1 per període

2-3

ACTA DE JOC

TEMPS MORT

PILOTES *

MINI

MASCULÍ

Preinfantil
MINI

FEMENI

GRAN
INTERMITJA

TIRS DE 3 PUNTS

Saltar i caure fora de la zona
restringida

6,25

6,75 / 6,25

ENTRADES

Mínim 3 i màxim 5

Mínim 2 i màxim 4 dels 6
primers

NO EXISTEIX

50 PUNTS

Cada període es reinicia a 0-0

SI

NO

ARBITRATGE

1 àrbitre

1 àrbitre
(excepte infantil A)

Segons Bases Competició

TAULA

No federada

No federada
(excepte infantil A)

Segons Bases Competició

* L’Assemblea de l’FCBQ va aprovar la utilització d’un model determinat de pilota en funció de la categoria. El
trobareu al punt 5 d’aquest comunicat.
2. APLICACIÓ DE LA NORMATIVA FIBA A LES COMPETICIONS DE L’FCBQ

L’FCBQ es troba immersa en el procés d’adaptació de les diferents normatives FIBA a les seves
competicions. Durant les properes temporades s’aniran implantant les normatives referents a les
mides i dibuix de les pistes a les diferents competicions, amb els canvis que això pot provocar en
l’aplicació de les regles de joc.
Durant la temporada 2014-15, les competicions que es disputen amb Reglament FIBA aplicaran
les següents Regles:
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REGLAMENT FIBA
Copa Catalunya Masc i Fem
1a Catalana Masc i Fem
Sots 21 Preferent Masculí
Cadet Preferent Masculí i Femení
Júnior Preferent Mascuí i Femení

REGLAMENT FIBA ADAPTAT
Resta de categories cadet i júnior
Resta de categories sots 21
Sènior excepte Copa Catalunya i 1a Catalana

PISTA DE
JOC

 Línia de 3 punts: 6,75 m.
 Semicercle de no càrrega.
 Àrea Restringida: Rectangular.

SEMI
CERCLE DE
NO
CÀRREGA

S’aplicarà la norma del semicercle de
no càrrega.

ARTICLE
33.10

 Línia de 3 punts: 6,25 m.
 Àrea Restringida: Rectangular
S’accepten
les
ampolles
rectangulars o trapezoïdals. En cas
d’estar
dibuixades
les
dues
ampolles, es farà servir l’ampolla
rectangular.

NO s’aplica aquesta norma.
Tot i que el semicercle pugui estar
dibuixat a la pista, no s’ha d’aplicar
aquesta norma.

Si es sancionen peus o falta, seguits d’un servei a la pista davantera per l’equip
que disposava de possessió de pilota:
RELLOTGE
DE
POSSESSIÓ
A 14 I 24”
ARTICLE 29




Si resten 14 o més segons l’equip que tenia possessió farà el
servei amb el mateix temps restant
Si resten 13 o menys segons l’equip que tenia possessió farà el
servei amb 14 segons

Sempre que es sancioni peus o falta, l’equip que disposi del servei posterior de
banda ho farà amb 24” de possessió, excepte que el reglament indiqui el contrari.
Després de rebot en atac, es concedirà una possessió de 14 segons.

DORSALS
JUGADORS

Es permeten els números entre el 0 i el 99
(inclòs el 00) a totes les categories.
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3. APLICACIÓ DELS REGLAMENTS PROPIS DE L’FCBQ

REGLAMENT MINI
(Pre-mini, mini)

REGLAMENT PASSAREL·LA
(Pre infantil, Infantil)

1) Màxim 12 jugadors, mínim 8 jugadors.
EQUIPS

2) Amb 5, 6 o 7 jugadors, es perd el partit, però és obligat disputar-lo sota el format que proposi
l’entrenador de l’equip infractor abans del partit. Caldrà realitzar un acta d’aquest partit i fer
constar aquestes circumstàncies al full d’informe.
6+1+6+1+6+1+6+descans
(3)+6+1+6+1+6+1+6 +1+pròrroga 3....

DURADA
DELS
PARTITS

CISTELLA DE
3 PUNTS

5+1+5+1+5+1+5+descans
(3)+5+1+5+1+5+1+5 +1+pròrroga 3....

Cal recordar que entre el 4t i 5è període s’ha de canviar de cistella ( A / B – B / A)
L’ interval entre els quarts és un període de temps en el que l’entrenador ha de donar, verificar i
signar la sortida del següent període. NO es tracta d’un temps mort per donar instruccions als
jugadors.
Tots els llançaments a cistella que s’iniciïn i
finalitzin amb els dos peus del jugador fora
de l’ampolla, (zona de tres segons), valdran
tres punts.
Si el camp té marcades els dos formats
d’àrea restringida, prevaldrà la rectangular a
tots els efectes (inclòs el llançament de 3
punts)

S’aplica Reglament FIBA

1) Al final de cada període o període extra.
2) Quan s’assenyali una falta sancionada
amb tirs lliures.
3) Quan s’assenyala o es sol·licita temps
mort o substitució. (Tal i com s’indica en
els punts anteriors).
4) Sempre que l’àrbitre ho indiqui (pilota
allunyada, jugador lesionat…)
5) Quan un jugador cometi la 5a. falta o sigui
desqualificat.

ATURADA
DEL
RELLOTGE

6) L’àrbitre només ha
de DONAR LA
CONFORMITAT
(sense
que
sigui
necessari tocar la pilota) per realitzar els
serveis de banda/fons si es produeixen a
causa d’una falta personal. A la resta de
situacions no cal donar-lo.
7) Amb la finalitat de no retardar els partits i
donar més minuts de joc real, quan
l’àrbitre assenyala una falta personal, cal
indicar-la ràpidament si es tracta d’una
sanció amb tirs o de banda. La
senyalització s’ha de fer de la manera
següent:

1) S’aplica la normativa d’aturada de rellotge
del reglament FIBA.
2) S’aplica la normativa d’aturada de temps
després de cistella als dos últims minuts de
partit.
Quan el marcador es tanqui per una diferència
de 50 punts el partit continuarà amb la
normativa d’aturada de temps del reglament de
minibàsquet

1. Cal fer el senyal d’aturada del rellotge.
2. Cal assenyalar el tipus de violació o si
es tracta d’una falta, si és tir o banda.
Cal indicar la direcció del joc o anar a la taula
per assenyalar la falta.
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REGLAMENT MINI
(Pre-mini, mini)
ATURADA
RELLOTGE
ÚLTIMS 2
MINUTS DE
PARTIT

ALINEACIÓ

REGLAMENT PASSAREL·LA
(Pre infantil, Infantil)

No s’aplica

S’aplica Reglament FIBA

1) Tots els jugadors jugaran des del
començament d’un període un mínim de 3
períodes complerts abans del setè
període inclós (excepte en els casos de
lesió, desqualificació o haver comès cinc
faltes personals)
Tots els jugadors jugaran un màxim de 5
períodes, pel que fa al cas es considera
que un jugador ha participat en un període
quan hi ha intervingut, ni que sigui durant
un mínim de temps.
2) En cas d’inscriure 12 jugadors a l’acta, un
jugador podrà jugar el seu tercer quart en
el 8è període, i en aquest cas no podrà ser
substituït.
3) La pròrroga del partit no es tindrà en
compte a efectes de la normativa
d’alineació. Un jugador que hagi disputat
cinc períodes sense comptar el vuitè podrà
disputar la pròrroga sense que el seu
equip realitzi alineació indeguda. No s’han
d’apuntar les sortides dels períodes extres
a l’acta.

1) En els 6 primers períodes tots els jugadors
inscrits a l’acta han d’haver estat alineats
des del començament de 2 períodes com
a mínim, (excepte en els casos de lesió,
desqualificació o haver comès cinc faltes
personals).
2) Sense cap mena d’excepció, un jugador
només pot haver actuat durant un màxim
de 4 períodes dels 6 primers períodes. Pel
que fa al cas, es considera que un jugador
ha participat en un període quan hi ha
intervingut, ni que sigui durant un mínim de
temps.
3) L’alineació al setè i vuitè període és lliure i
es podran fer substitucions seguint la
normativa de la FIBA.

4) Just quan finalitzi cada període els entrenadors donaran, verificaran i signaran el cinc de
sortida del període següent.
5) En qualsevol cas d’alteració d’aquestes normes, l’àrbitre ho ha de fer constar darrera de l’acta.
6) Un entrenador serà castigat amb falta desqualificant en el supòsit que el seu equip jugui amb
menys de cinc jugadors, sempre que tingui jugadors disponibles per jugar i no faci cas del
requeriment de l’àrbitre per jugar el partit amb aquells cinc jugadors. A més jugar am menys
de cinc jugadors tenint disponibles, comportarà la pèrdua del partit.

CANVIS

1) No es concediran substitucions en els
set primers períodes, excepte per
canviar un jugador lesionat, desqualificat o
que hagi comès la seva cinquena falta
personal; als quals és necessari substituir
sempre que es disposi de jugadors per ferho, i malgrat que amb la substitució
s’infringeixi la norma que regula l’actuació
dels jugadors, el que comporta la pèrdua
del partit segons indica el reglament
jurisdiccional.
2) En el vuitè període només es podran
substituir aquells jugadors que ja hagin
jugat 3 períodes complerts sense
comptar el vuitè i sempre que la pilota
estigui morta com a conseqüència d’una
senyalització de l’àrbitre.

1) No es concediran substitucions en els sis
primers períodes, excepte per canviar un
jugador lesionat, desqualificat o que hagi
comès la seva cinquena falta personal; als
quals és necessari substituir sempre que es
disposi de jugadors per fer-ho, i malgrat que
amb la substitució s’infringeix la norma que
regula l’actuació dels jugadors, el que
comporta la pèrdua del partit segons indica el
reglament jurisdiccional.
2) En el setè i vuitè període es podran
concedir substitucions, seguint el reglament
de la FIBA

3) Si un jugador lesionat rep l’assistència i pot continuar no ha de ser substituït . Si es
substituït, aquest li comptarà com a complert. Podrà tornar a jugar en un altre període si és
que es recupera.
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REGLAMENT MINI
(Pre-mini, mini)

REGLAMENT PASSAREL·LA
(Pre infantil, Infantil)

1) Només es concediran 2 temps morts durant tot el partit, repartits de forma totalment lliure i
amb la única condició que durant un període només es pot demanar 1.
2) També se’n disposa 1 per període extra
3) Durant el 2 darrers minuts del partit, després d’un temps mort concedit a l’equip que té dret a
la possessió de la pilota en la seva pista defensiva, el servei conseqüent es farà a la línia de
servei de la pista davantera.
TEMPS
MORT

REGLA DELS
8 SEGONS

REGLA DELS
24 SEGONS PASSIVITAT

4) IMPORTANT: No es poden concedir
després de cistella en joc.

4) Els temps morts es concediran seguint la
normativa del reglament FIBA

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

5) S’aplica la norma de servei a pista davantera
als dos últims minuts de partit.

No s’aplica

S’aplica Reglament FIBA

1) S’aplica la normativa de passivitat: un equip ha d’efectuar un llançament en 24”
aproximadament.
2) Quan l’àrbitre detecti passivitat (s’entén per joc passiu quan l’equip amb possessió de la
pilota no fa cap intent per tal d’aconseguir un llançament a cistella), iniciarà el compte de
forma visible, comptarà 10” per efectuar un llançament.
3) A les categories on per bases de competició
hi hagi taula federada (Infantil A) s’aplicarà
la normativa de 24”/14 del reglament FIBA
Només és permesa la defensa individual. Quan es detecti que un equip està fent defensa en
zona, es xiularà defensa il·legal i es sancionarà amb 1 llançament lliure i possessió per l’equip
que tenia la pilota. No es pot fer zona-press a tota la pista. Els dos contra un estan permesos.

DEFENSA
IL·LEGAL
En l’acta s’haurà de posar una “Z” en la casella del minut, tal i com s’indica a la imatge.
La senyal que ha de fer l’àrbitre per aquesta sanció és la mateixa que la de 24” però ambdós
braços.

TIRS
LLIURES

SALT ENTRE
DOS

1) En l’últim període es sancionen amb tirs
lliures totes les faltes a partir de la 4a., (és
a dir, en la 5a. ja es tira).
2) Els períodes extres es consideren a
aquests efectes una continuació del 8è.
període.
3) En els camps que existeixi zona neutra es
respectarà.
4) Els jugadors que no estan als passadissos
de tirs lliures no podran entrar a l’àrea
delimitada per la línia de tirs lliures i la
seva prolongació a la banda fins que la
pilota toqui l’anella

1) Es sancionaran amb llançament de tirs
lliures totes les faltes a partir de la 4a
comeses en:
 Primer i segon període
 Tercer i quart període
 Cinquè i sisè període
 Setè i vuitè període
2) Els períodes extres es consideren a aquests
efectes un continuació del setè i vuitè
període.
3) S’aplica tota la normativa FIBA referent a les
violacions en tirs lliures.

1) En els salts inicials de cada període i els casos de doble falta (sense control de pilota) ,
pilota retinguda als suports de l’anella, etc., es mantindrà el salt entre dos.
2) Cada cop que, durant el partit es produeixi una “lluita” per retenció de pilota, farà un servei de
banda l’equip que defensava.
3) En cas de dubte sobre quin és l’equip que defensava la possessió serà per l’equip que es
trobava en pista de defensa.
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REGLAMENT MINI
(Pre-mini, mini)

RESULTAT
DEL PARTIT

1) Cada
període
tindrà
un
resultat
independent.
2) Un cop finalitzi el primer període es
registrarà el resultat del mateix i s’iniciarà
el segon període de nou “0-0” i així
successivament.
3) D’aquesta manera no hi haurà el resultat
acumulat de tot el partit sinó 8 resultats
parcials.
4) Un cop finalitzi el partit es sumaran tots els
resultats i s’establirà un resultat total. Si
aquest fos d’empat caldrà jugar la pròrroga
o pròrrogues de 3 minuts corresponents
fins desempatar-lo.
5) Si el resultat total del partit registrés una
diferència superior als 50 punts, el resultat
final reflectirà la puntuació de l’equip
perdedor, i la de l’equip guanyador es
calcularà afegint 50 punts a la puntuació
de l’equip perdedor.

REGLAMENT PASSAREL·LA
(Pre infantil, Infantil)
1) Quan en un partit existeixi una diferència de
50 punts o més, el marcador s’atura i el
partit continua, en aquestes situacions és
bo que l’entrenador es plantegi fer jugar
aquells jugadors que habitualment juguen
menys. L’anotador haurà de deixar d’anotar
els punts a l’acta.
2) Un cop el marcador es tanqui el partit
continuarà aplicant la norma d’aturada de
temps de les regles de minibàsquet.

En cas d’empat es disputaran tants períodes extres de 3 minuts com sigui necessari.

CLÀUSULA
FINAL

En cas de situacions i normes no presents en aquestes Regles s’aplicarà allò
establert a les Regles de Basquetbol de la FIBA vigents en aquest moment.
Si al contrari, no estigués la situació establerta a les Regles de Basquetbol de la
FIBA, el Comitès Tècnic i d’Àrbitres de l’FCBQ proposaran a la Junta Directiva la
resolució del cas.

3.1. RESUM DE LES NORMATIVES D’ALINEACIÓ DE L’FCBQ
Recordeu que a l’acta d’un partit es poden inscriure fins a un màxim de 12 jugadors de l’equip que
ha de jugar-lo o dels equips d’edat o categoria inferior. Això vol dir que no es obligat
inscriure a 5 jugadors de la categoria per poder-se celebrar el partit. Es poden inscriure
jugadors de categories o nivells inferiors del mateix club en partits de categoria superior excepte
en els següents casos:
 A la categoria cadet de primer any, els equips es podran reforçar amb jugadors que tinguin
com a màxim llicència de categoria infantil.
 A la categoria júnior de primer any, els equips es podran reforçar amb jugadors que tinguin
com a màxim llicència de categoria cadet.
Per tal de complir la norma d’alineació, a les categories amb reglaments mini i passarel·la, és
necessari que els equips es presentin amb vuit jugadors. En cas de presentar un nombre inferior
de jugadors, és obligatori disputar el partit. L’equip infractor proposarà el format de partit
que es disputarà i l’àrbitre ho farà constar al full d’informe abans de l’inici del partit. Excepte en el
cas de situacions especials els equips hauran de jugar la totalitat del partit pactat.
Quan un equip es presenta amb 5,6 o 7 jugadors perdrà el partit per decisió dels òrgans
jurisdiccionals. Tot i això és obligatori disputar un partit (en el format acordat per l’entrenador
infractor prèviament) i realitzar un acta d’aquest partit amb el corresponent informe.
Mai l’àrbitre donarà el partit per perdut a l’infractor per 2-0 o 0-2.
El fet de jugar amb menys de cinc jugadors, tenint més jugadors disponibles per jugar, comportarà
la pèrdua del partit per alineació indeguda. A més l’entrenador de l’equip que es nega a jugar amb
cinc jugadors ha de ser desqualificat. Aquests s’han de recollir i exposar en el full d’informe.
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5.

INTERVALS I TEMPS DE JOC DE LES DIFERENTS CATEGORIES

1a PART

CATEGORIA
1 Q.

INT

2Q

10’

1’

10’

2a PART

3Q

INT

4Q

10’

1’

10’

10’

FCBQ

1’

2 T.M.
FIBA
EUROLEAGUE
EUROCUP

10’

2’

10’

1
T.M.
10’

LIGA EBA
LIGA FEMENINA
2

2’

10’

2’

10’
15’

1
T.M.

2’

10’

10’
2’

1
T.M.
10’

2’

2
T.M.

1Q

int

5’
PASSAREL·LA

2Q

int

5’

2’

3Q

int

5’

4Q

5’

10’

1
T.M.

1’

1
T.M.

2a PART
1Q

int

5’

2Q

...

1a PART
1Q

6’

int

2Q

6’

int

3Q

6’

int

4Q

6’

½
PART

int

5’

3Q

int

3’

6’

int

2Q

6’

5’

...

2’

...

int

PE

5’

1’

3’
1
T.M.

int

3Q

...

INT.
int

6’

2 TEMPS MORTS (no poden ser al mateix període)
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2’

4Q

2a PART
1Q

...

INT.

2 TEMPS MORTS (no poden ser al mateix període)

CATEGORIA

2’

5’
2’

3’

1’

1
T.M

3 T.M.
½
PART

5’

...

5’

10’

1a PART

INT

1
T.M.

3 T.M.
10’

P.E.

5’
2’

2 T.M.

CATEGORIA

MINIBÀSQUET

10’

2 T.M.
10’

ACB

3 T.M.

15’

LEB ORO,PLATA
LIGA FEMENINA

PERÍODES
EXTRES

INTERV.

DESQUALIFICACIÓ DE PARTICIPANTS

DESCANS

4.

4Q

int

PE

6’

1’

3’
1
T.M.

...
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6.

NORMATIVES ESPECÍFIQUES PER COMPETICIONS

Campionats de Catalunya

Campionats Territorials

Categoria
Lligues Catalanes ACB/FEB
Copa Catalunya
Resta de categories sènior, sots
25, sots 21, júnior, cadet i infantil

Masculí

Femení

BX471

BX465

BX351

BX346

Pre infantil i mini

Masculí

Femení

BX351
(1) ALLSTAR7 o
TOP

BX346
(1) ALLSTAR6 O
TOP

BX345
(1) ALLSTAR5 O
TOP

BX345

BX345
(1) ALLSTAR5 O
TOP

Pre mini

BX471 / BX465

BX351 / BX346 / BX345

ALLSTAR 7 / 6 / 5

(1) Els partits dels Campionats Territorials que es disputin a pista descoberta, es podran jugar amb el mateix
indicat, o amb els models Allstars de la mida corresponent (1).

NIVELL DE
COMPETICIÓ

COMPETICIONS

NIVELL 1

LLIGUES
CATALANES

NIVELL 2

NIVELL 3

COPA
CATALUNYA
2 CAT. MASC.,
1 CATALANA
JÚNIOR i CADET DE
SOTS 21 MASC.
1r ANY i
PREF.
INTERTERRITORIAL
JÚNIOR i CADET
PREFERENT

NIVELL 4

NIVELL 5

3 CAT. MASC.
RESTA DE
COMPETICIONS I
PROMOCIÓ

MINIBÀSQUET

28 x 15 ò
26 x 14 ò
24 x 13
FIBA 2008

25,60 x 15
ò
20 x 12

ACB / FEB

28 x 15
ò
26 x 14
FIBA

28 x 15
ò
26 x 14
FIBA 2008

PAVELLÓ COBERT
i TANCAT

ACB / FEB

SÍ

SÍ

MARCADOR
VISIBLE

ACB / FEB

-----

-----

SÍ

NO

MARCADOR i
CRONÒMETRE
ELECTRÒNIC VISIBLE

ACB / FEB

SÍ

SÍ

NO

NO

APARELLS 24/14”
ELECTRÒNIC

ACB / FEB

NO

NO

NO

MIDES
TERRENY DE JOC

SÍ

(3)

NO

(2)

NO

(2) Necessari per als supòsits establerts a les Bases Especifiques de cada competició.
(3) Excepte per als supòsits establerts a les Bases Específiques de cada competició.
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