NORMATIVA INFANTIL 2018/2019
Art. 1 - Temps de Joc
1.1. El temps de joc d’un partit tindrà vuit (8) períodes de cinc (5) minuts amb un total

de quaranta (40), amb un interval de temps entre període i període de trenta segons (
30” ), perquè l’entrenador doni i verifiqui les sortides per al proper període.
1.2. Entre el quart i cinquè període hi haurà un descans de 3 minuts. En aquest

moment els equips intercanviaran les cistelles. Si hagués períodes extres, l'interval
entre el Vuitè període i el període extra o entre els successius períodes extra, serà d'1
minut
1.3. Si al final del partit el resultat és d’empat, es jugarà un o tants períodes extres

com siguin necessaris, de tres (3) minuts fins a determinar l’equip guanyador .
Art. 2- Rellotge de partit
2.1. El rellotge de partit s’aturarà igual que en les Regles de Joc de FIBA inclosa
l’aturada de rellotge després de cistella en els dos darrers minuts de partit.
2.2. Quan la diferència sigui de 50 punts el partit es continuarà fins a la fi del temps
reglamentari de joc aplicant la normativa d’aturada de rellotge del reglament de
minibàsquet amb marcador tancat . Només es pararà a Temps morts o lesió de
jugador, o sempre que ho sol·liciti l'àrbitre
Art. 3 - Els Equips
3.1. Cada equip es compon d’un màxim de 12 jugadors i un mínim de 8, i d’un
entrenador i un delegat d'equip.
3.2. Per tal que el resultat d’un partit tingui validesa serà necessari que cada equip
presenti un mínim de (8) jugadors. En cas contrari l’equip infractor perdrà el partit.
3.3. Tot i que presentar-se amb menys de vuit jugadors comporta la pèrdua del partit,
aquest fet no exclou l’obligatorietat de que es disputi el partit. Si els equips presenten
5, 6 ó 7 jugadors, serà obligat disputar el partit, podent realitzar els quintets de cada
període com determini l'entrenador de l'equip infractor ( tots els jugadors han de
jugar almenys dos períodes ) i que serà reflectit per l’àrbitre al dors de l’acta abans de
l’inici del partit.

Art. 4 - Norma d’alineació
4.1. La norma d’alineació és la següent: − En els 6 primers períodes tots els jugadors
inscrits a l’acta (mínim 8) han d’haver estat alineats, des del començament, en un
mínim de 2 períodes complets, excepte en els casos de lesió, desqualificació o
haver comès 5 faltes personals. − Sense cap excepció, un jugador només pot haver
actuat durant un màxim de 4 períodes dels 6 primers. Es considera que un jugador
ha participat en un període quan hi ha intervingut, ni que sigui durant un mínim de
temps.
4.2. L’entrenador o el Delegat facilitarà la sortida del següent període en el moment
que finalitzi el període anterior.
4.3. Qualsevol incompliment de la norma d’alineació, tenint d’altres disponibles, (
sempre que hi hagi disponibilitat, es jugarà amb 5 jugadors ), comportarà la pèrdua
del partit per infracció de la normativa que regula el joc.
Art. 5-Substitucions.
5.1. 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. En
aquests casos caldrà substituir-los, sempre que es disposi de jugadors per fer-ho,
malgrat que amb la substitució s’infringeixi la norma que regula l’actuació dels
jugadors i sense perjudici de la responsabilitat que s’incorri per aquest fet.
5.2. En cas que un jugador es lesioni i hagi de ser atès, no s’aplicarà la normativa FIBA,
que obliga a canviar-lo i per tant podrà continuar jugant la resta del període, sempre i
quan es recuperi en un període breu de temps (màxim 2 minuts).
5.3. En el 7è i 8è període es podran concedir substitucions segons normativa FIBA.
5.4. En el cas que es produís una situació de lesió, 5a falta personal o desqualificant
d’un jugador coincidint amb la senyal de final d’un període, s’administraran, amb el
rellotge de partit indicant 0:00, els corresponents tir(s) lliure(s) si fos(sin) necessari(s),
però no caldrà realitzar la substitució del jugador lesionat / expulsat / exclòs.
Art. 6 - Temps morts
6.1. Cada equip disposarà de dos (2) temps morts per partit i un (1) per període extra ,
amb la limitació de no poder demanar-ne més d’un (1) en el mateix període.
6.2 Si es tanca acta, els entrenadors podran demanar temps morts sense més
restriccions que les previstes a la normativa general Infantil 2018/2019.

Art 7. Inici de períodes
7.1. Tots els períodes s’iniciaran amb alternança seguint el reglament FIBA
Art. 8- Faltes d’equip
8.1. Es llançaran dos tirs lliures, quan un equip sobrepassi la quarta falta d’equip en
cadascun dels blocs de dos períodes (1-2, 3-4, 5-6 i 7-8).
Pels períodes extres s’acumularan les del darrer bloc de períodes (7è i 8è).
Art. 9 Tancament del resultat
9.1. Quan la diferència sigui de 50 punts aquell tempteig serà el resultat final del
partit, l’anotador deixarà d’anotar els punts aconseguits.
9.2. A partir del moment en que l’acta es tanqui per diferència de 50 punts el partit es
continuarà aplicant la normativa d’aturada de rellotge de les Regles de Joc de
minibàsquet amb marcador tancat.
Art. 10 Posada en marxa del joc.
10.1. Es obligatori que l’àrbitre posi en joc la pilota NOMÉS desprès de la senyalització
de falta, després de temps mort i després de canvi.

