Jocs Esportius Escolars de Catalunya 2014/15
REGLES DE JOC I NORMATIVA DE BÀSQUET
Categories i edats

CURS ESCOLAR
P4-P5
1r-2n
3r-4t
5e-6e
ESO 1r-2n
ESO 3r-4t
BAT 1r-2n

CATEGORIA
ESCOLA
PRE-BENJ
BENJAMÍ
ALEVÍ
INFANTIL
CADET
JUVENIL

Reglaments
A les categories prebenjamí, benjamí i aleví:
A la categoria infantil:
A la categoria cadet:

ANY NAIXEMENT
2009-2010
2007-2008
2005-2006
2003-2004
2001-2002
1999-2000
1997-1998

Minibàsquet
Passerell
Normal

Composició dels equips
Minibàsquet: Els equips estaran formats per un mínim de 7 jugadors/es i un màxim
de 12. El partit el jugaran 5 jugadors/es.
Passerell i normal: Els equips estaran formats per un màxim de 12 jugadors.
En cas de repetidors/es i/o federats/des, es permetrà jugar, sempre que la suma de
jugadors/es dels dos casos siguin inferiors del 50% del nombre de jugadors/es
inscrits a l’acta del partit.
En el cas dels repetidors/es, sempre que a l'escola/club no hi hagi un equip de la
seva categoria.
Si un equip es presenta al partit amb menys del mínim de jugadors establerts a la
normativa, si el contrari reclama se li donarà el partit com a perdut, en cas que
l’equip contrari no reclami expressament el partit es disputarà i el resultat classificarà
amb normalitat.
A totes les categories es podran alinear jugadors/es de la categoria immediatament
inferior, sense perdre la seva categoria, prèvia presentació al Consell Esportiu del
document d’autorització específic.
En les categories benjamí, aleví i infantil, es obligatori que cadascun dels
jugadors/es juguin com a mínim un quart complert i seguit del joc, i cap jugador/a
podrà jugar més de tres quarts al llarg d’un partit.
Un jugador que ha jugat els tres primers quarts, no podrà jugar cap minut durant
l’últim quart.
El jugador que no hagi jugat durant els tres primers quarts, haurà de jugar el darrer
de manera complerta.

Pilotes de joc
A les categories benjamí i aleví:
A les categories infantil, cadet i juvenil masculí:
A les categories infantil, cadet i juvenil femení:

La pilota de minibàsquet.
La pilota normal.
La pilota intermèdia.

Documentació
Els delegats dels equips presentaran a l’àrbitre de l’encontre, en el moment de
formalitzar l’acta, les corresponents fitxes d’esportistes degudament segellades pel
CEBP.
En les fitxes ha de constar si els jugadors són de l'equip “A”, “B” , “C”, etc.
La no presentació serà motiu de pèrdua del partit.
Temps de joc
A totes les categories els partits es dividiran en 4 quarts de 10 minuts.
En cas d’empat, i acabat el temps reglamentari, l’equip que tingui més puntuació en
el total de la suma dels resultats de cada període serà el guanyador i el resultat serà
de 9-7 o 7-9.
Si l'empat continua, es jugarà un quart extra, fins que el resultat final determini el
guanyador. Abans de començar el primer quart extra s’ha de sortejar el camp, i cada
nou quart que es jugui caldrà canviar-lo.
Els equips disposaran d’un temps mort per cada part del partit (1 pel 1r i 2n quart i 1
pel 3r i 4rt quart), en cas de quarts extres, no hi haurà temps mort.
Es realitzarà un canvi de camp entre el 2n i el 3r quart.
Entre el 1r i el 2n quart i 3r i 4t quart hi haurà un descans de 2 minuts, sent de 5
minuts en el descans entre el 2n i el 3r quart.
El rellotge s’aturarà en els següents casos:
Quan s’assenyali una falta penalitzada amb tirs lliures.
Durant els temps morts o substitucions
Quan un jugador cometi la cinquena falta.
Per indicació expressa de l’àrbitre.
El resultat
Cada partit de les categories benjamí i aleví es dividirà en quatre quarts
independents com si fossin quatre partits.
A cada quart guanyat li correspon 3 punts, en cas d’empat 2 punts, i en cas de
derrota 1 punt.
Valorant en la classificació amb 2 punts els partits guanyats i amb 1 punt els partits
perduts.

Sancions
Sanció no presentació: Si un equip no es presenta a jugar un partit, se’l donarà com
a perdedor per 3 a 12, se li descomptaran tres punts de la classificació i serà
sancionat econòmicament amb 12 euros i abonarà les despeses que s’hagin
ocasionat (arbitratge, etc). La meitat d'aquesta sanció serà per l'equip contrari.
En cas que un equip demani canviar la data i/o hora establerta d'un partit fora dels
terminis establerts, malgrat acord amb l'equip contrari, l'equip que sol·liciti el canvi
haurà de pagar 6 euros.
La no possibilitat de realització d’un partit per problemes de coordinació de l’equip
local (instal·lacions, condicions de pista de joc, coincidència horària…) tindrà la
sanció de no presentació i aquest equip es farà càrrec de les despeses arbitrals.
La retirada d’un equip d’un partit, provocant la seva suspensió, es considerarà a tots
els efectes com una no presentació.
Si es posen d’acord els dos equips per no jugar un partit, sense notificar-ho al CEBP,
els equips pagaran la totalitat de l’arbitratge, tindran una sanció de 6 euros per
equip, el partit no tindrà resultat i es descomptarà 1 punt de la classificació general a
cada equip.
La suspensió de l’entrenador o delegat, almenys amb un partit, tindrà
automàticament la sanció econòmica de 20 euros. En aquest cas, s’enviarà
expressament comunicació, per al seu coneixement, al màxim responsable de
l’entitat.
Si un equip es retira una vegada començada la competició, l'escola o club serà
sancionat econòmicament amb una multa de 60 euros.
Ajornaments de partits
L’equip que demani el canvi de data o variació d’un partit podrà fer-ho sense
demanar consentiment a l’equip contrari, sempre que sigui quinze dies abans de la
data establerta de realització del mateix.
En cas de fer-se després d’aquestes dates, s’haurà de posar en contacte amb
l’equip contrari per concertar dia, lloc i hora per disputar el partit esmentat, i
comunicarà aquestes dades (per escrit via correu electrònic o fax) al CEBP tres
dies abans de la data fixada als calendaris. Sempre que l’equip contrari accepti
l’ajornament, perquè l'ajornament tingui validesa caldrà la notificació per escrit dels
dos equips, com a màxim, dos dies abans de la data de partit a les 22:00 h.
Tots els partits de la primera volta s’hauran de jugar abans de l’inici de la segona. En
cas contrari, es donarà 1 punt a cada equip i es considerarà el partit com disputat.
No es podrà ajornar cap partit que correspongui a l’última jornada del calendari, i si
han estat ajornats anteriorment, s'hauran de jugar abans d'aquesta última jornada.

Revisió de llicencies
Els equips estan obligats a facilitar la documentació quan els sigui demanada.
L’incompliment d’aquesta obligació portarà com a conseqüència la suspensió
provisional de la classificació.
Abans de l’inici de cada partit, o com a màxim a la mitja part, el delegat de cada
equip, té dret a revisar les fitxes de l’equip contrari, fent constar a l’acta arbitral la
seva disconformitat, si és el cas. Qualsevol al·legació es manifestarà signant l’acta
“sota protesta”. Tot i això el partit s’haurà de jugar.
En cas que algun delegat no fes ús d’aquest dret, el Comitè no està obligat a
acceptar una reclamació posterior en aquest sentit.
Si un equip no presenta la documentació correcta, se li donarà per perdut el partit.
Altres normes
Si un equip no es presenta en els següents 15 minuts de l'horari marcat en el
calendari, l'àrbitre donarà per tancada l'acta.
Es considerarà com a cistella de 3 punts, qualsevol llançament en el que el/la
jugador/a salti i caigui a terra fora de la zona de 3 segons – sense trepitjar en cap
moment la línia que delimiti la zona en qüestió.
En minibàsquet:
- La regla d’antipassivitat no s’aplicarà als 24’’.
- Davant d’una situació de renuncia a fer bàsquet, l’àrbitre farà de manera
visible un compte de 10 segons.
- Quan es produeixi una lluita per retenció de la pilota, traurà de banda l’equip
que defensava.
No serà permesa la defensa en zona ni hi haurà limitació en la pressió en cap zona
del camp.
A partir de la 4a falta personal en qualsevol quart, es sancionarà amb tirs lliures totes
les faltes personals.
Per jugar els partits, serà condició indispensable que els components de cada equip
assisteixen al terreny de joc amb l’uniforme complet que consta de samarreta
degudament numerada, pantalons d’esport i sabatilles. En cas de coincidència en la
equipació, serà l'equip local qui haurà de fer ús de la segona equipació.
És condició indispensable que cada equip tingui un responsable (delegat,
entrenador, etc.) durant un partit de competició.
En la Fase comarcal, en totes les categories es permetrà la formació d’equips
mixtos. Els equips mixtos, fins a la categoria aleví inclosa, podran participar a la
Fase Territorial però s’inscriuran com equip masculí.
L’equip campió representarà la comarca del Baix Penedès a la Fase Territorial –
Trofeu Diputació.
Per resoldre tot allò no previst en aquest reglament, cal aplicar els Reglaments
Oficials de la Federació Catalana de Bàsquet FIBA.

