QUADRE RESUM DIFERÈNCIES BÀSQUET 2018-19
CATEGORIA
EQUIP
DURADA DELS
PARTITS

PRE-BENJAMÍ A ALEVÍ

PRE-INFANTIL/INFANTIL
Màxim de 12 jugadors i mínim de 5 jugadors

6 períodes de 8 minuts
1 minut de descans entre períodes
3 minuts de descans entre 3er i 4t període
Pròrroga: 5 minuts (1 minut entre pròrrogues)
En els 5 primers períodes, tots els jugadors han d'haver jugat 2 períodes sencers
com a mínim, i en tot el partit un màxim de 4.

CADET A JOVES

4 períodes de 10 minuts
1 minut de descans entre períodes
10 minuts de descans entre 2n i 3er període
Pròrroga. 5 minuts (1 minut entre pròrrogues)

Excepcions:
ALINEACIÓ

SUBSTITUCIONS
TEMPS MORTS
RESULTAT
FINAL
REGLA DELS
8 SEGONS
REGLA DELS
24 SEGONS

1 - Equips amb 5 jugadors: Juguen el partit sencer.
2 - Equips amb 6 jugadors: Tots hauran de descansar un període sencer.
Per tant, en el 6è període i períodes extres NO hi hauran substitucions,
excepte per lesió o 5ª falta.
3 - Equips amb 7 jugadors: Només podran incomplir la norma 2 jugadors,
jugant 5 períodes del partit i, per tant, en el 6è període i períodes extres,
NO hi hauran substitucions, excepte per lesió o 5ª falta.
En els 5 primers períodes, només hi haurà substitució per lesió, 5ª falta
o desqüalificació. En el 6è període es podran fer substitucions quan un
equip es presenti amb 8 o més jugadors.
Cada equip disposa d'un temps mort per part (2 en tot el partit) i 1 en
cada període extra. No hi ha temps mort després de cistella.
Cada període començarà 0 - 0. Al final del partit es fa la suma dels períodes.
Si el resultat total registrés una diferencia 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 (30 al CEEB).
No existeix

FIBA

FIBA
Cada equip disposa de 2 temps morts en els 2
primers quarts i 3 en els dos últims.
FIBA
Cada equip té 8 segons per passar la pilota de
pista defensiva a pista ofensiva

No existeix, pero sí que existeix la regla de passivitat. L'àrbitre haurà de fer
FIBA
un compte visible de deu segons.
Tots els llançaments a cistella
CISTELLA DE
que s'inicïin i finalitzin amb els
FIBA (6,25m.)
3 PUNTS
2 peus del jugador fora de la
zona de 3 segons
DEFENSA
Només està permesa la defensa individual. No està permés cap tipus de zona.
No existeix
ILEGAL
Es sancionarà amb 2 tirs lliures i possessió per l'equip no infractor.
En el 6è període es sancionarà amb 2 tirs lliures totes les faltes a partir de la 4ª En tots els períodes es sancionarà amb 2 tirs
FALTES D'EQUIP
d'equip, excepte si és en atac.
lliures totes les faltes a partir de la 4ª d'equip,
excepte si és en atac.
Hi haurà salt entre dos a l'inici de cada període. Durant el partit, en totes les
Només a l'inici del partit. En situacions de lluita
SALT ENTRE DOS
lluites, es donarà la pilota a l'equip que defensava.
o retenció de pilota, s'utilitzarà la regla de
l'alternança.
PARTIT PERDUT
Un partites donarà per acabat, quan un equip es queda amb un jugador en pista. Si l'equip infractor guanyava el partit, se'l
PER INFERIORITAT
donarà per perdut per 20 - 0 i si ja anava perdent, valdrà el resultat que hi havia en aquell moment.
PARTIT PERDUT
Si una vegada passats 15 minuts des de l'hora oficial del partit, un equip no es presenta a jugar, se li donarà el partit per
PER INCOMPAREIXENÇA perdut pel resultat de 20 - 0 i s'aplicarà la sanció corresponent.

