Esports d'equip - Curs 2021 - 2022
REGLAMENT:

Direcció d'Esports - Servei Esport Escolar i Lleure - Carrer Sant Cugat, 169 - 08302 Mataró / Reglament de bàsquet

PRIMÀRIA: Prebenjamí, Benjamí i Aleví

TERRENY DE JOC

CISTELLA

BÀSQUET

SECUNDÀRIA: Infantil, Cadet i Juvenil

*Camp: Màxim: 25,60 m. x 15 m. - Mínim: 20 m. x 12 m.
Entre el màxim i mínim de les mesures que es donen anteriorment,
es permetran altres dimensions sempre que siguin
proporcionals.

*Camp: 28 metres x 15 metres

*Diàmetre: 45 cm.
*Alçada: 260 cm

*Diàmetre: 45,7 cm.
*Alçada: 305 cm

ALINEACIÓ

*Tots els/les jugadors/es hauran de jugar un mínim d’1 període complert i seguit de joc.

DURADA DEL PARTIT

*4 períodes de 10 minuts
*Descans de 2 minut entre el 1er i el 2on període, 5 minuts entre el 2on i el 3er període i 2 minuts entre el 3er i el 4rt període.
*Els equips canviaran de camp entre el 2n i 3r període.

SUBSTITUCIONS

TEMPS MORT

ATURADA DEL
RELLOTGE

*No es concediran substitucions en els 3 primers períodes, excepte per
lesió o desqualificació.
*En el 4t període es podran concedir substitucions sempre que no
s’infringeixi la norma d’alineació.

*No es concediran substitucions en els 2 primers períodes, excepte per
lesió o desqualificació.
*En el 3r i 4t període es podran concedir substitucions sempre que no
s’infringeixi la norma d’alineació.

*1 minut per part (un pel primer i segon període i l’altre pel tercer i quart període) i equip no acumulables més 1 temps mort per cada període
extra.

*Quan s’assenyali una falta penalitzada amb tirs lliures.
*Durant el temps morts i les substitucions.
*Quan un jugador faci la cinquena falta.
*Quan l’àrbitre ho indiqui.

*Norma FIBA.
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PRIMÀRIA: Prebenjamí, Benjamí i Aleví
TIRS LLIURES

SECUNDÀRIA: Infantil, Cadet i Juvenil

*Es penalitzaran amb tirs lliures totes les faltes comeses a partir de la 4a falta en cadascun dels quatre períodes (és a dir, a la cinquena falta hi ha
tir lliure).
*S'aplica quan el llançament es

CISTELLA DE 3 PUNTS fa des de fora de la zona i es finalitza sense trepitjar

*Norma FIBA.

dins de la zona

REGLA DELS 8 SEGONS *No s'aplica.
REGLA
D'ANTIPASSIVITAT

*Norma FIBA.

*L’àrbitre farà de manera visible un compte de 10 segons davant d’una
situació de renúncia a fer bàsquet.

LLUITA PER RETENCIÓ
*Possessió de pilota per l’equip defensor.
DE PILOTA

DEFENSA

REGLA DE POSSESSIÓ

SALT ENTRE DOS

*No està permesa la defensa en el camp d'atac després de cistella,
sacada de banda o fons. S'haurà de començar a defensar al mig camp.
*No està permesa la defensa en zona en el mig camp defensiu.

*No s’aplicarà als 24 segons.

*Possessió de pilota per l’equip defensor.

*Està permesa la defensa en tot el camp.
*Està permesa la defensa en zona a partir del mig camp.

*S’aplicarà la norma dels 24 segons.

*Tan sols hi haurà salts inicials al començar cada període.
*Cada cop que durant el partit es produeixi una retenció de pilota, traurà de banda l’equip que defensava.
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