NORMATIVA MINIBÀSKET 2018/19
TEMPS DE JOC:


El partit està estructurat per 6 períodes de 8 minuts cada un.



Del 1r al 5è període, només es pararà el temps de joc del partit a les faltes que
requereixin tirs lliures, ens els temps morts i quan l’àrbitre ho indiqui.



Del 1r al 5è període, cada jugador haurà jugar un mínim de 2 períodes complets
i descansar 2 períodes complets.



Si un jugador es lesiona entre els períodes 1r i 5è, s’aturarà el temps i el jugador
tindrà 2 minuts per recuperar-se.



Entre els períodes 1º, 2º i 3r, i 4r, 5è i 6è, hi haurà 1 minut de descans.



Entre els períodes 3r i 4r, hi haurà 5 minuts de descans.



Durant el partit, el temps de joc s’aturarà a les faltes que requereixin tirs lliures,
ens els temps morts, a les substitucions i quan l’àrbitre ho indiqui. A més a més,
al 6è període i als possibles períodes extres el temps de joc s’aturarà durant els
tres últims minuts.



L’àrbitre tocarà la pilota només en aquests casos:
o Falta personal
o Substitució
o Temps mort



S’aplicarà la regla de 24 segons de possessió.



S’aplicarà la regla de 5 segons de treta de banda i 8 segons per passar a pista
davantera.



En categoria especial si durant un partit un equip supera en el marcador a
l’altre, per una diferència de 50 punt, es tancarà el tanteig arrossegat, essent el
resultat final el que figurava en aquests moments. El partit continuarà sense
aturar el temps de joc anotant les faltes possibles i els incidents, tot i que en
cas de lesió o temps mort sí que s’aturarà. A partir d’aquí no és obligatori que
els equips defensin a mitja pista.



En categoria preferent el marcador es tornarà a 0 a cada període, però a l’acta
es seguirà amb el tanteig arrossegat. Si durant un partit un equip supera en el
marcador a l’altre, per una diferència de 30 punt, es tancarà el tanteig essent el
resultat final el que figurava en aquests moments. El partit continuarà sense
aturar el temps de joc anotant les faltes possibles i els incidents, tot i que en
cas de lesió o temps mort sí que s’aturarà. A partir d’aquí no és obligatori que
els equips defensin a mitja pista.



Queda prohibit que un jugador/a defensor/a estigui 5 segons seguits o més
dins la zona defensiva. A categoria especial es sancionarà amb falta tècnica a la
banqueta i, si aquesta situació es torna a produïr, posterior tècnica al jugador
infractor. A categoria preferent seran tècniques acumulatives als jugadors/es,
no a la banqueta.

CISTELLA DE 3 PUNTS:
 La zona de cistella de 3 punts és tot el terreny de joc, excepte l’espai proper a la
cistella i delimitat per una línia des de la prolongació del tir lliure de 4 metres a
cada costat, per la unió fins a la línia de fons.
EQUIPS:
• En categoria especial cada equip podrà inscriure en acta un mínim de 10
jugadors/-es i un màxim de 12.
• En categoria preferent cada equip podrà inscriure en acta un mínim de 9
jugadors/-es i un màxim de 12.
• Cada equip haurà d’anar acompanyat obligatòriament d’un entrenador i d’un
delegat d’equip.
• S’autoritza la inscripció de 4 jugadores a la categoria mini masculí.
PROTOCOL DE CONVIVÈNCIA:
• Just abans de començar el partit és obligatori saludar-se entre els equips i
l’equip arbitral.
• Just en acabar el partit és obligatori despedir-se entre els equips i l’equip
arbitral.

