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En aquest document trobareu resposta 
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regles i normes administratives que es 
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Abans d’enviar preguntes mitjançant 
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més freqüents classificades en quatre 
grans apartats: 
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Normes administratives 
 

Llicències – inscripció a l’acta  

 

Pregunta (P): L’entrenador de l’equip s’oblida les llicències dels jugadors. 
Poden signar al dors de l’acta per identificar-se? 

Resposta (R): No, cap entrenador/a, jugador/a que no presenti llicència no podrà ser 
inscrit al dors de l’acta.  

L’article 167 del Reglament Jurisdiccional de l’FCBQ: El jugador o entrenador que no exhibeixi abans de 
començar el partit ni la seva llicència federativa ni l'autorització provisional justificativa de tenir-la en curs de 
tramitació, no podrà ser inscrit en l’acta oficial de joc. Als efectes d’aquest article l’autorització provisional que 
estigués caducada no dóna cap dret per poder inscriure el jugador a l’acta oficial de joc d’un partit. 

Per aquest motiu, en el cas que l’equip no presenti llicències o autorització provisional , 
el partit serà suspès i l’àrbitre farà constar al dors de l’acta que els jugadors s’han 
presentat sense les llicències. 

 

P: Si la llicència d’un jugador no té fotografia, podrà disputar el partit?  

R: En el cas que les llicències no tinguin fotografies, caldrà que el jugador s’identifiqui 
mitjançant un altre document que permeti comprovar la seva identitat per poder jugar. 

Reglament Jurisdiccional Article 168.- El jugador o entrenador que hagués estat inscrit en l'acta oficial de joc 
mitjançant l'autorització provisional justificativa de tenir la llicència en curs de tramitació, o mitjançant una llicència, 
en les quals no dugui la seva fotografia, abans d’actuar durant el joc, caldrà necessàriament que s'identifiqui 
mitjançant el seu DNI, permís de conduir o qualsevol altre document on consti la seva fotografia, la data de 
naixement i el número del seu DNI. 

Una llicència sense fotografia dóna dret a ser inscrit 
a l’acta de joc, però no permet que el jugador/a – 
entrenador/a puguin jugar o dirigir el partit. Per 
poder fer-ho poden presentar dni, passaport, 
llicències de temporades anteriors (on consti la 
fotografia), o qualsevol altres tipus de carnet on 
constin la fotografia, data de naixement i número de 
DNI. 

A les categories de promoció cal ser una mica tolerant respecte a la documentació 
presentada, acceptant per exemple el Carnet del Club Super 3, biblioteques... 

 

P: La figura de director tècnic pot ocupar el càrrec d’entrenador de 
qualsevol dels equips del seu club?  Actuar com acompanyant o pot fer 
les funcions de qualsevol entrenador del seu club? 

R: Efectivament el director tècnic pot ocupar el lloc d’entrenador o ajudant d’entrenador 
de qualsevol dels equips del seu club. La seva llicència també li dona dret a actuar com 
a acompanyant de qualsevol dels equips dels seu club. 
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P: Si el delegat de camp no presenta 
llicència cal que signi darrera de l’acta? 

R: Els delegats de camp cal que s’identifiquin 
mitjançant la llicència de la mateixa manera que ho 
fan els entrenadors o jugadors. En el cas que no 
presenti llicència no podrà ser inscrit a l’acta, i 
l’àrbitre caldrà que faci constar al dors de l’acta que 
l’equip local no ha presentat delegat de camp. 

 

P: El delegat de camp d’un equip de categoria mini pot actuar en la 
categoria sènior? 

R: Existeixen dos tipus de llicència de delegat de camp, per promoció o per totes les 
categories. La fitxa del delegat de camp inclou un camp on indica aquest aspecte. 
Segons el tipus de llicència permet actuar a les següents categories: 

Promoció Totes les categories 

Pre mini Categories de Promoció 

Mini Cadet preferent i 1r any 

Pre infantil Junior 

Infantil Sots 21 

Cadet (excepte preferent i primer any) Sènior (de qualsevol categoria) 

 

P: Un directiu pot fer de delegat de camp? El delegat de camp pot actuar 
com acompanyant d’equip? 

R: La llicència de directiu dóna dret a actuar com a delegat de camp de qualsevol equip 
del seu club. Per una altra banda, els delegats de camp poden actuar com 
acompanyants d’equip tant local o visitant, sempre que no realitzin a la vegada la funció 
de delegat de camp i d’acompanyant. 

En el cas dels delegats de camp únicament podran actuar com acompanyants a les 
categories que els autoritzi la seva llicència (promoció o totes les categories). 

 

P: Durant el partit ha estat necessària la 
intervenció del delegat de camp, i no ha 
aparegut? 

R: Cal fer constar aquesta situació en un informe al dors 
de l’acta. El delegat de camp està obligat a restar tot el 
partit assegut a prop de la taula. Tot i això cal donar marge 
d’actuació, sempre que quan sigui necessària la seva 
presència, acudeixi amb celeritat. 
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P: El delegat de camp té la obligació de passar la mopa a la pista? 

R: El delegat de camp és el responsable d’atendre els requeriments de l’equip arbitral. En el 
cas que sigui necessari passar la mopa per eixugar la suor de la pista, pot fer-ho el delegat 
de camp, o bé la persona que el club local designi per fer aquesta funció, però no ha de ser 
exclusivament el delegat de camp. 

 

P: Què succeeix si l’equip presenta les llicències sense la funda que 
facilita la Federació, o impreses en blanc i negre? 

R: Mentre els equips presentin les llicències, no hi ha problema a que aquestes siguin 
impreses en blanc i negre o color, o que les presentin totes en un foli, sense estar 
retallades. Es tracta de documents vàlids per poder inscriure als jugadors a l’acta i que 
poden jugar els partits. 

 

P: És vàlid que l’equip presenti les llicències en una tablet o smartphone? 

R: Són autoritzades totes aquelles llicències i autoritzacions provisional que siguin 
presentades en format digital. El format vàlid de document és el següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P: Una autorització provisional caducada serveix per inscriure el jugador a 
l’acta?  

R: No, un tríptic caducat no serveix per inscriure al jugador a l’acta, tal i com indica 
l’article 167 del Reglament Jurisdiccional de l’FCBQ. 

 

P: Un jugador s’identifica amb una autorització del Comitè de Competició, 
és vàlida? 

R: Les resolucions del Comitè de Competició autoritzant una persona per actuar,  tenen 
la mateixa validesa que les autoritzacions provisionals emeses per l’FCBQ, i permeten 
al jugador-entrenador que hi consta al document, ser inscrit a l’acta i jugar o ser 
acompanyant, sempre que aporti un document identificatiu. 

Data 

Caducitat 
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P: Si un equip s’identifica mitjançant algun suport en format digital, i es 
desqualifica a un jugador, que cal fer? 

R: En aquest cas, al final del partit cal sol·licitar a l’equip infractor 
que ens deixi el dispositiu per poder redactar l’informe amb el nom 
i número de dni complert de la persona desqualificada.  

En cas que es neguin a facilitar el dispositiu, caldrà omplir l’informe 
amb les dades disponibles (cognom, inicial del nom, tres darrers 
número del dni i dorsal de joc) i fer constar aquest fet a l’informe. 

Recordeu que en cap cas heu de “requisar” documents que no 
siguin la llicència o les autoritzacions provisionals, ni molt menys 
dispositius electrònics. 

 

P: Un jugador presenta la llicència sense foto, i un dni caducat. Pot jugar? 
I amb una fotocòpia sense compulsar del dni? 

R: Mentre el document que presenti el jugador permeti a 
l’àrbitre identificar-lo, no hi ha cap problema a que aquest 
estigui caducat o sigui una fotocòpia. En el cas que 
l’àrbitre tingui dubtes sobre la identitat del jugador, o 
cregui que el document ha pogut ser manipulat, caldrà 
que ho faci constar al dors de l’acta, i que aquest jugador 
signi per tal de que la seva identitat pugui ser 
comprovada posteriorment per part del departament de 
llicències de l’FCBQ.  

 

P: En quin cas cal que un jugador signi al dors de l’acta? 

R: Un jugador o entrenador únicament signarà al dors de 
l’acta, quan l’àrbitre tingui dubtes sobre la seva identitat. 
En el cas que es presenti una llicència amb una fotografia 
incorrecta, caldrà que l’àrbitre procedeixi de la mateixa 
forma que si la llicència no tingués fotografia.  

Cal recordar que en el cas que un jugador no presenti 
llicència no podrà jugar, i no podrà identificar-se amb el 
dni signant al dors de l’acta tal i com es feia en 
temporades anteriors. 

 

P: Un entrenador que no estigui present pot ser inscrit a l’acta? 

R: Si un equip presenta la llicència (o document acreditatiu de tenir-la en tramitació) del 
seu primer entrenador, i s’informa als àrbitres que arribarà tard, aquest haurà de ser 
inscrit a l’acta i tan bon punt arribi i s’identifiqui podrà realitzar la seva funció. Mentre no 
arribi, el segon entrenador (si n’hi hagués) o el capità, realitzaran les seves funcions i 
signaran l’acta per donar conformitat a l’alineació i el cinc inicial. 
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P: Un jugador vestit de carrer pot ser inscrit a l’acta com a jugador?  

R: Els jugadors vestits de carrer poden ser inscrits a l'acta com a jugadors.  

L’article 166 del Reglament Jurisdiccional de l’FCBQ: Un jugador o entrenador per poder ser inscrit a l'acta 

oficial d'un partit, cal que se li hagi tramitat la corresponent llicència federativa a favor de l'equip amb el qual 
s'inscriu o bé que se li hagi lliurat 'autorització provisional que justifiqui que la té en curs de tramitació. 

No obstant el que disposa el paràgraf anterior, en l’acta de joc també es podran inscriure els jugadors amb llicència 
federativa a favor de qualsevol dels equips d’edat inferior del seu mateix club; i dels seus equips de la mateixa 
edat, però que participin en una competició d’inferior categoria, així com els jugadors vinculats, a què fan 
referència els articles 26 a 28 d’aquest Reglament. 

Acord de l’Assemblea de l’FCBQ del 30 de juny de 2007: “A les competicions d’àmbit català, entenem per 
acompanyants d’equip a: directors tècnics, delegats de camp (en camp contrari) jugadors vestits de carrer, metges, 
fisioterapeutes, sempre que disposin de la llicència o l’autorització corresponent”. 

Per tant no hi ha cap regla que impedeixi que un jugador vestit de carrer pugui ser inscrit 
com a jugador a l’acta del partit. Serà decisió de l’entrenador triar si el jugador és inscrit 
a l’acta com a jugador o seu a la banqueta com acompanyant.  

 

P: Un jugador vestit de carrer pot actuar com a capità?  

R:En el cas del capità, es tracta d'un tema diferent, ja que és el representant de l'equip al 
terreny de joc, i per aquest motiu ha de ser un jugador en disposició de jugar, per tant 
únicament podran actuar com a capitans aquells jugadors vestits amb roba d’esport. 

Article 6.1 de les Regles de Joc de la Fiba: El Capità (CAP) és un jugador designat pel seu entrenador per 
representar el seu equip en la pista de joc. 

 

P: L’entrenador sol·licita inscriure jugadors que estan vestits de carrer o 
que no hi son presents. Hi ha vegades que no està present el jugador 
perquè ve d’un altre partit i en el moment de la inscripció no hi és. 

R: Tal com diu l’article 166 del Reglament 
Jurisdiccional un jugador pot ser inscrit a 
l’acta del partit si disposa d’una llicència en 
regla, en cap lloc diu que un jugador cal que 
estigui present o vestit amb roba d’esport per 
poder estar inscrit. És decisió de l’entrenador 
inscriure o no a un jugador a l’acta, i per tant 
pot inscriure a jugadors vestits de carrer. 
L’única limitació existent és la d’inscriure dins 
a dotze jugadors en l’acta i que hagin un 
màxim de cinc acompanyants. 

 

P: Quins números es poden fer servir? És possible tenir a pista alhora un 
parell de jugadors amb els números 44 i 45. 

R: Els números que es poden fer servir en totes les categories del bàsquet català són: 

del 4 al 25, del 30 al 35, del 40 al 45 i del 50 al 55 
No existeix cap impediment perquè dos jugadors amb números legals estiguin a pista 
alhora. 

Inscripció 
a l’acta 
com a 

jugador 

OK 
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Instal·lacions 

 

P: A quines categories és necessària la pista reserva en cas de suspensió 
per causes climatològiques? 

R: A segona catalana masculina 
i a infantil A (primera fase) és 
obligatori disposar de pista 
reserva sempre. A segona 
catalana femenina i tercera 
catalana masculina només és 
obligatòria la pista reserva quan 
el partit enfronti a equips de 
diferent territorial o es tracti d’un 
partit prèviament suspès per 
pluja. En tots els casos s’haurà 
de disposar de la pista reserva 
abans de les 3 hores següents a 
l’hora oficial d’inici del partit. En 
el cas dels prèviament suspesos 
el temps màxim per disposar de 
pista serà de 2 hores. 

 

P: En un partit de categoria junior preferent, no està marcada la línia de 
6,75. Cal suspendre el partit. 

R: L’esperit de l’FCBQ és que es disputin tots els partits. El Reglament Jurisdiccional de 
l’FCBQ recull aquest aspecte: 

L’article 139 punt J del Reglament Jurisdiccional de l’FCBQ: Els àrbitres tindran cura i intentaran per tots els 

mitjans al seu abast que es celebri el partit que hagi estat oficialment programat, i només el podran suspendre per 
alguna de les causes següents: 

j) per una greu deficiència tècnica de la instal·lació esportiva del club local que, a criteri de l’àrbitre, 
impossibiliti la pràctica esportiva. 

Tot i que l’absència de la línea de tres punts 
és una deficiència greu, no es considera un 
motiu suficient com per a suspendre el partit. 
Si no es pot trobar cap solució (pista 
alternativa o dibuixar les línies) caldrà disputar 
el partit i fer constar aquestes incidències al 
dors de l’acta.  

En el cas d’altres línies (mig camp, ampolles, 
etc.) que no siguin les línies de banda 
(laterals i fons) caldrà seguir el mateix procés. 

Si el camp no té marcades les línies limítrofes, i no es pot solucionar, caldrà suspendre 
el partit. 
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P: Un cop finalitzat el partit, a l’arribar al vestidor descobreixo que m’han 
robat objectes. Què he de fer? 

R: El Club local és el responsable de facilitar vestidors als participants, tal i com recull el 
Reglament Jurisdiccional de l’FCBQ. 

L’article 157 punt f del Reglament Jurisdiccional de l’FCBQ: El Club local ha de tenir disposat amb la suficient 

antelació als partits:… 

f) els vestidors independents per als àrbitres i els dos equips, amb les corresponents mesures de seguretat i 
higiene; i a tal efecte, s’entendrà que la roba de vestir que els àrbitres o l’equip visitant puguin deixar als 
vestidors reten sota la guàrdia i custòdia d’aquell club. 

 L’equip local només es fa responsable de la roba que 
deixem al vestidor, i no de la resta d’objectes personals. 
Si ens trobem en aquesta situació caldrà que fem constar 
al dors de l’acta (si encara no hem repartit les còpies) 
aquesta situació i que presentem una denúncia a la 
policia, de la que posteriorment haurem d’entregar una 
còpia al Comitè de Competició. 

No deixeu objectes de valor al vestidor, porteu una petita 
bossa i deixeu-la a la taula d’anotadors perquè us la 
vigilin. 

 

P: Un dels equips es nega a jugar al·legant que el camp no té mesures de 
seguretat apropiades.  

R: El responsable de suspendre un partit és l’àrbitre. En el cas que un equip es negués a 
jugar l’àrbitre ha de requerir formalment a l’equip perquè disputi el partit. És a dir, 
demanarà les sortides dels equips, farà signar als entrenadors i xiularà tres, un i mig i 
posarà la pilota en joc per fer evident que l’equip no vol disputar el partit. En aquest 
moment suspendrà el partit, i farà constar al dors de l’acta que l’equip s’ha negat a 
disputar-lo, i informarà de les causes per les que l’equip s’ha negat a jugar. 

 

P: La pista no té les dimensions o mesures adequades. Què cal fer?  

R: Si els dos equips estan d’acord en jugar el partit, caldrà disputar-
lo, i fer el corresponent informe al dors de l’acta, descrivint les 
condicions de la pista, i si és possible, adjuntar en un informe annex 
fotografies que mostrin les possibles mancances de la pista. 

L’esperit de l’FCBQ és que es faci tot el possible per disputar els 
partits. 
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P: L’equip local facilita pilotes que no estan en bones condicions, i l’equip 
visitant presenta una pilota en bones condicions. Es pot jugar amb 
aquesta pilota? 

R: L’àrbitre principal és el responsable de triar 
la pilota del partit, entre les facilitades per 
l’equip local. Tot i que si al seu parer, aquestes 
no estan en condicions, podrà seleccionar la 
que cregui convenient, fins i tot si pertany a 
l’equip visitant. 

L’article 118 del Reglament Jurisdiccional de l’FCBQ: La 

pilota haurà de reunir les característiques aprovades per la 
Federació Catalana de Basquetbol. En el cas que l’equip local 
no disposés d’una pilota d’aquelles característiques, el partit 
s’haurà de jugar amb la pilota reglamentària que pugui dur 
l’equip visitant. En qualsevol altre cas el partit es jugarà amb la 
pilota més adient que estimi l’àrbitre, per tal de nos suspendre 
el partit. 

 

P: Per un partit de categoria femenina, només hi ha disponibles pilotes 
masculines.  

R: En el cas que no hi hagi una pilota de les característiques establertes per la categoria, 
l’àrbitre principal seleccionarà la que consideri més adient, i farà l’informe corresponent 
al dors de l’acta, indicant que el partit ha estat disputat amb una pilota que no 
corresponia a la categoria.  

 

P: Els partits s’han de disputar amb alguna marca específica?  

R: Durant la temporada 2012-13 l’FCBQ recomana a tots els Clubs afiliats l´ús de la 
pilota BADEN, que serà la pilota oficial (pilota de joc) per a tots els campionats 
organitzats la temporada 2013-14.  

Els Clubs locals disposaran de pilotes en bon 
estat de cuir o cuir sintètic, i de marca 
homologada per la FIBA, d’acord amb el que 
disposa l’art 118 del Reglament Jurisdiccional. 
En les categories de promoció es podran fer 
servir també pilotes de goma.  

En resum, durant la temporada 2012-13 no hi 
ha cap obligació de que la pilota sigui d’una 
marca determinada, i serà l’àrbitre principal 
l’encarregat de seleccionar aquella que 
consideri en millors condicions. 
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P: L’equip local es queixa que els jugadors de l’equip visitant han causat 
desperfectes a la instal·lació, però no ho hem vist. Cal fer-ho constar al 
dors de l’acta.  

R: Si cap responsable de l’equip local  o de la instal·lació ens informa que s’han causat 
desperfectes, i encara no hem entregat les còpies de les actes dels partits, la nostra 
obligació és fer constar aquest fet en un informe, on detallarem les destrosses 
ocasionades (mirall trancat, porta trancada, etc.) i explicarem si hem pogut veure o no, qui 
les ha provocat. 

En cas que ja haguem repartit les actes, caldrà que fem un informe annex explicant-ho. 

 

 

 

Altres aspectes administratius 

 

P: Quan de temps s’ha d’esperar a un equip que arriba tard? 

R: El reglament diu que els equips s’han de presentar com a màxim quinze minuts 
després de l’hora oficial d’inici de partit.  

En cas de que un equip arribi amb més retard dels quinze minuts l’àrbitre podrà decidir 
jugar el partit fent constar al dors de l’acta el retard amb que s’inicia el partit i el motiu del 
retard que expressa l’equip. 

Article 20 de les Regles de Joc de la Fiba: Un equip perdrà un partit per incompareixença si: Quinze (15) 
minuts després de l‟hora prevista per començar el partit, l‟equip no és present o no pot presentar cinc (5) 
jugadors preparats per a jugar. 

 

P: Quins informes cal que siguin signats per l’àrbitre? 

R: L’àrbitre ha de signar tots els informes que es realitzin al dors de l’acta. A més 

tots els informes han de portar capçalera amb les dades del partit. 

 

P: Si els partits comencen amb retard que s’ha de fer? 

R: Sempre que es produeixi un retard sigui pel motiu que sigui s’ha de fer constar a 
l’acta del partit de joc l’hora real del començament del partit i a l’informe al dors de l’acta 
els motius del retard. Únicament es podran reclamar dietes en el cas que s’hagi fet 
informe en tots els partits que es juguen en una mateixa franja horària en una pista de 
joc. 

Article 139 Reglament Jurisdiccional: Els àrbitres tindran cura i intentaran per tots els mitjans al seu abast que 
es celebri el partit que hagi estat oficialment programat. 

Cal recordar que si el partit s’inicia amb retard perquè algun membre de l’equip arbitral 
no està present al moment d’iniciar-se el partit, aquest fet haurà de ser recollit en un 
informe. 
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P: En partits amb taula no federada, pot el delegat dirigir-se a la taula per 
realitzar algun tipus de consulta de l’acta, marcador? Pot l’àrbitre xiular 
una tècnica per fer-ho, sense que hi hagi cap tipus de discrepància per 
cap de les parts implicades? 

R: En partits sense taula federada, l’equip visitant té dret a 
tenir un col·laborador del seu equip realitzant la funció de 
cronometrador. Segons el reglament de basquetbol de la 
FIBA únicament l’entrenador (o ajudant d’entrenador) es 
podran dirigir a la taula qua n el rellotge de partit estigui 
aturat. Tanmateix en les categories de promoció, on sovint 
no hi ha marcador electrònic, s’ha de tenir una certa 
tolerància amb els delegats, sempre que no interfereixin el 
normal discórrer del partit.  

Disposicions generals per als Campionats de promoció de la territorial de Barcelona (4.30).Les funcions de 
taula seran realitzades per col·laboradors d’ambdós equips. En cas de no existir acord entre els mateixos per 
designar les funcions, el col·laborador local portarà a terme l’anotació de l’acta i el visitant es farà càrrec del 
cronometratge. Si no hi ha col·laboradors l’àrbitre del partit designarà les persones que cregui convenient per dur 
a terme aquesta funció. 

 

P: Quines categories tenen taula oficial designada per l’FCBQ? 

  R: Les categories que disposen de taula oficial són les següents: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M
a

s
c
u

lí
 

Sènior Junior Cadet Infantil 

Copa Catalunya Preferent Preferent Infantil A, A1 

Primera Catalana Primer Any Primer Any  

Segona Catalana Interterritorial Interterritorial  

Tercera Catalana Nivell A i B   

SOTS 25    

Territorials    

Sots 21 pref. i Nivell A    

F
e
m

e
n

í 

Sènior Junior Cadet Infantil 

Copa Catalunya Preferent Preferent Infantil A, A1 

Primera Catalana Interterritorial Interterritorial  

Segona Catalana Nivell A   

Tercera Catalana A i B    
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P: Quan s’ha de retirar la llicència de l’entrenador? 

R: Sempre que l’entrenador sigui desqualificat a causa de dues faltes tècniques de tipus 
C es retirarà la seva llicència i es farà constar en un informe al dors de l’acta. 

En els casos d’entrenador desqualificat per 3 faltes tècniques de tipus B o 2 faltes 
tècniques de tipus B i una de tipus C no s’ha de retirar la llicència ni fer informe al dors 
de l’acta, tot i que l’entrenador haurà d’abandonar la banqueta. 

 

P: S’ha de retirar la llicència d’un jugador que és sancionat amb dues 
faltes antiesportives? Pot estar durant el partit a la banqueta? S’ha de fer 
informe? 

R: Quan un jugador es sancionat amb dues faltes antiesportives resta desqualificat, per 
tant ha d’abandonar la banqueta i ha de marxar al vestidor o abandonar el camp. 
Tanmateix a nivell disciplinari aquesta desqualificació no es té en compte (equival a una 
expulsió per cinc faltes personals) i no s’ha de fer informe ni retirar la llicència. 

 

P: Es pot suspendre un partit per incidents del públic? 

R: L’esperit de les normes de l’FCBQ és 
que es faci tot allò que sigui possible per 
disputar els partits. En aquest cas abans 
de suspendre el partit s’han de prendre 
totes les mesures possibles per que no es 
suspengui. En primer lloc s’ha de demanar 
al delegat de camp que intervingui per 
aturar els incidents. En cas que aquesta 
mida no sorgeixi efecte s’haurà de 
demanar al delegat de camp que reclami la 
presència de les forces d’ordre pública. Si 
aquestes no es presenten o no poden 
reconduir la situació llavors es podrà suspendre el partit.  

Article 139 Reglament Jurisdiccional: Els àrbitres tindran cura i intentaran per tots els mitjans al seu abast que 
es celebri el partit que hagi estat oficialment programat, i només el podran suspendre per alguna de les causes 
següents: 

c) Per l'actitud greument perillosa del públic envers la seguretat de l'equip arbitral o dels jugadors. 

 

P: Si l’entrenador o el delegat d’un equip no està d’acord amb l’arbitratge, 
poden fer un escrit al darrere de l’acta? 

R: L’única persona que pot fer informes al dors de l’acta és l’àrbitre principal. Si l’equip 
vol mostrar la seva disconformitat amb qualsevol aspecte relacionat amb el partit el 
capità de l’equip pot signar l’acta sota apel·lació. En aquest cas l’àrbitre ha de recollir en 
un informe al dors de l’acta aquest fet. 
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P: En cas de coincidència del color de la samarreta quin equip ha de 
canviar l’uniforme? 

R: Si a judici de l’àrbitre el color dels uniformes de joc es confon l’equip visitant haurà de 
canviar l’equipatge. 

Article 162 Reglament Jurisdiccional: En el cas que, a parer dels àrbitres, el color dels uniformes de joc 
d’ambdós equips puguin ocasionar confusions, caldrà canviar la samarreta de l’equip visitant, que per si de cas, 
caldrà que es desplaci sempre amb l’oportú recanvi d’uniforme. 

 

P: En cas de suspensió per pluja cal fer acta o només amb el full de 
suspensió per pluja n’hi ha prou? 

R: Sempre cal fer acta de tots els partits, fins i tot en el cas que es suspengui abans de 
començar. Caldrà inscriure els jugadors presents i fer signar als entrenadors a més d’ 
omplir el full de suspensió per pluja. 

 

P: En quines categories és obligatori que es presentin els equips en cas 
de pluja? 

R: A les categories de promoció, els equips no tenen obligació de presentar-se. A les 
categories de no promoció (infantil A, cadet preferent i primer any, Júniors, Sots 21 i 
Sèniors) els equips tenen l’obligació de presentar-se a la pista encara que plogui i el 
partit es disputi en una pista descoberta. 

 

P: Sempre que el partit es suspèn, cal 
tancar l’acta i repartir les còpies? 

R: En el cas que el partit no hagi començat, 
l’àrbitre omplirà l’acta, farà signar als 
entrenadors i repartirà les actes. 
En el cas que el partit hagi començat, l’àrbitre NI 
TANCARÀ NI REPARTIRÀ les còpies de les 
actes. 
 
 
 

P: En quines categories s’apliquen les 
regles de 14-24, línia de tres punts a 
6’75,semicercle de no càrrega i l’àrea 
restringida rectangular? 

R: Aquestes regles s’apliquen als campionats 
de Catalunya Cadet i Júnior Preferent, tant 
masculí com femení. 
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Reglaments FCBQ 
 

Reglament Minibàsquet    

Reglament Passarel·la 
 

Alineacions  
 

P: Per no perdre temps entre període i període, 
l’entrenador pot signar totes les sortides al final del partit? 

R: No, el reglament és molt clar en aquest sentit.  

Art 7.4 del Reglament de Minibàsquet i 6 del Reglament de Passarel·la: L’entrenador 
facilitarà, verificarà i signarà la sortida del següent període en el moment que finalitzi el 
període anterior. 

Amb la signatura, l’entrenador manifesta que està d’acord amb les 
dades de les sortides de l’acta, per aquest motiu és necessari que 
signi abans de començar cada període. 

 

P: Es poden fer substitucions en minibàsquet? 

R: Sí, però només en el 8è període (períodes extres) de 
forma lliure, excepte en els casos d’anar a jugar amb 12 
jugadors. Llavors 1 d’ells estarà jugant el seu tercer 
període i per tant no podrà ser substituït. 

 

P: Es poden fer substitucions en passarel·la? 

R: Sí, però només en els períodes 7è i 8è (i períodes 
extres), on l’alineació és totalment lliure, i es segueix la 
normativa FIBA per concedir substitucions. 

 

P: Si un jugador ha disputat 5 períodes (sense comptar el vuitè) i es 
produeix una pròrroga pot jugar sense incomplir la norma d’alineació? 

R: Al reglament de minibàsquet l’alineació als períodes extres és totalment lliure i no 
afecta de cara a possibles alineacions indegudes. Un jugador que ja ha disputat 5 
períodes sense tenir en compte el vuitè pot tornar a jugar el període extra. De fet, a l’acta 
no s’han d’apuntar les sortides corresponents als períodes extres. 
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P: Si en un partit de mini, l’equip es presenta amb vuit jugadors, i un d’ells 
fa cinc faltes es perd el partit per alineació indeguda? 

R: En el cas de que l’equip es presenti amb vuit o més jugadors i es produeixi una 
substitució sigui pel motiu que sigui, incomplint la normativa d’alineació l’àrbitre ho ha de 
fer constar darrera de l’acta i el Comitè de Competició és el que pren una decisió sobre 
el resultat del partit. 

 

P: Pot un equip decidir jugar amb quatre jugadors per no fer alineació 
indeguda?  

R: Als partits que es disputen amb reglament mini o passarel·la els equips resten 
obligats a jugar amb cinc jugadors,  sempre que en tinguin disponibles. El fet de jugar 
amb quatre jugadors comportarà la pèrdua del partit. En aquest cas l’àrbitre ho farà 
constar al dors de l’acta i el Comitè de Competició serà l’encarregat de prendre la decisió 
sobre el resultat del partit. 

Art 6.5 del Reglament de Minibàsquet i 6 del Reglament de Passarel·la: Qualsevol incompliment de la norma 
d’alineació inclòs el fet que un equip jugui amb menys de cinc jugadors tenint d’altres disponibles, comportarà la 
pèrdua del partit per infracció de la normativa que regula el joc. 

 

P: Si en un partit de minibàsquet o passarel·la, un 
equip només es presenta amb cinc jugadors i volen 
jugar un partit ambdós equips poden posar-se 
d’acord i realitzar un partit de dos parts de 15 
minuts i poder fer canvis cada vegada que es 
vulgui.  

R: Quan un equip es presenta amb menys de vuit jugadors 
els dos equips han d’acordar quin format de partit volen 
disputar. L’àrbitre farà constar al dors de l’acta aquest fet, i 
els equips disputaran el partit. En cas que un equip es negui 
a jugar el partit, o l’abandoni sense finalitzar el temps 
acordat, l’àrbitre ho farà constar al dors de l’acta. 

 

P: Si un jugador inscrit a l’acta de joc no està present en el moment 
d’iniciar-se el partit pot ser tatxat tot i que l’entrenador ja hagi signat 
l’acta? 

R: Un cop l’entrenador ha signat l’acta donant l’aprovació a la relació de jugadors inscrits 
aquesta ja no pot ser modificada. En el cas que un jugador no estigui present s’haurà de 
realitzar el corresponent informe, però no podrà ser tatxat de l’acta de joc. 

A les categories de promoció amb norma d’alineació és recomanable esperar fins al 
darrer moment per fer signar l’acta als entrenadors ja que en moltes ocasions no saben 
si un jugador arribarà o no per jugar fins el moment d’iniciar-se el partit. 
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P: En un partit de categoria infantil, un jugador pot disputar els tres 
primers períodes? 

R: El reglament de Passarel·la diu que en els sis primers períodes tots els jugadors 
inscrits a l’acta han d’haver estat alienats en un mínim de 2 períodes des de l’inici i que 
sense cap mena d’excepció poden jugar un màxim de 4 períodes dels sis primers. Per 
tant un jugador pot disputar els 3 primers períodes, o fins i tot els quatre primers 
períodes i descansar la resta del partit sense incomplir la norma d’alineació. 

 

P: Si en un partit amb reglament passarel·la, un equip que ja ha perdut de 
50 punts al 6è quart, l’entrenador vol fer entrar a pista un jugador que ja 
ha jugat quatre períodes, sense cap motiu, ni cinquena falta jugador de 
pista, ni lesió..., sinó que ho vol fer per fer-lo jugar més minuts, se li ha de 
permetre incomplir la norma d’alineació? De totes maneres el partit ja el té 
perdut. 
 

R: SI, tot i que el punt 14 de la Disposició Addicional Tercera de les Regles de Joc de 
Minibàsquet diu: “Quan la diferència sigui de 50 punts aquell tempteig serà el resultat 
final del partit i l’anotador deixarà d’anotar els punts aconseguits” i el partit continuarà 
disputant-se. 

Això vol dir que apart de no anotar els punts, el partit continua exactament igual amb 
l’arrossegament de punts congelat, les faltes de jugador s’han de continuar anotant i 
sancionant, les reglamentacions de les alineacions i substitucions s’han de respectar, en 
cas contrari caldrà fer informe al dors de l’acta i el  Comitè de Competició de l’FCBQ 
prendrà la decisió corresponent. 

 

P: Cal fer informe en cas d’alineacions indegudes? 

R: En tots els casos d’alineació indeguda caldrà fer informe al dors de l’acta. No fer-ho 
constitueix una infracció del Reglament Jurisdiccional que pot comportar una sanció per 
l’àrbitre. 

 

P: Cal avisar als equips si veiem que faran alineació indeguda? 

R: Tot i que la responsabilitat de l’alineació correspon als entrenadors, és recomanable 
que si detectem que un equip comet, o cometrà, una possible alineació indeguda, 
avisem a l’entrenador abans de que es produeixi. Tot i això la decisió final correspon a 
l’entrenador. 
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Normatives específiques 

 

P: En quines categories s’aplica la norma de 50 punts de diferència? 

R: En els partits de categoria de reglament Passarel·la (Pre infantil i Infantil,inclòs nivell 
A) s’aplica la norma dels 50 punts. Un cop un equip guanya per 50 punts de diferència 
aquest és el resultat final del partit i el marcador mostrarà un resultat de 0-0.  

R: Als partits que es juguen amb reglament de minibàsquet (mini i passarel·la) cada 
període s’inicia amb el resultat de 0-0 i al final del partit el resultat final serà la suma de 
tots els parcials. En el cas que al tempteig final hi hagi una diferència més gran de 50 
punts el resultat de l’equip guanyador es calcularà afegint 50 punts al resultat de l’equip 
perdedor. 

 

P: S’aplica la regla dels 50 punts de diferència de marcador en la categoria 
d’infantil nivell A? 

R: Sí. De la mateixa forma que en tots els partits que es juguen amb reglament de 
Passarel·la, quan la diferència al tempteig supera els 50 punts, el marcador deixarà de 
ser visible. 

 

P: Quan s’ha de canviar de camp en les noves regles de mini o de 
passarel·la? 

R:Tots dos reglaments es disputen amb reglament de vuit períodes. Entre el 4t. i 5è. 
període s’ha de realitzar el canvi de camp. 

 

P: S’han de pintar les línies de 3 punts en les regles del 
minibàsquet? 

R: No hi ha línia  específica de  3 punts   en   el   minibàsquet.   
Les línies de la mateixa ampolla de 3 segons faran aquesta 
funció. Es considera un llançament de tres punts quan un jugador 
efectua un llançament des de fora de l’àrea restringida i cau amb 
els dos peus fora d’aquesta àrea. 

 

P: S’han de pintar les línies de 3 punts en les regles del 
passarel·la? 
 

R: Els partits que es juguen amb reglament de passarel·la es 
disputen a pista gran, i fan servir la línia de 6,25 per als 
llançaments de tres punts (normativa FIBA)  

 



Preguntes més habituals 
Zona de regles 
2012-13   

      19 

P: Quan un equip està guanyant per molta diferència (o fins i tot si l’acta 
s’ha tancat per 50 punts de diferència), està permès fer pressió a tota la 
pista? 

R: Les diferències entre reglaments no inclouen aquest apartat, per tant és legal 
continuar pressionant després d’haver tancat el marcador, tot i que es recomana no fer-
ho. 

 

P: En un partit de mini (o passarel·la) un equip feia un dos contra un al 
jugador que volia  intentar rebre la pilota després dels serveis de fons. És 
legal aquest tipus de defensa?  

R: Cap article del reglament prohibeix fer dos contra un, 
només estan prohibides les defenses zonals, i el fet de  fer 
dos contra un no és cap tipus de defensa zonal. 

Els dos contra un, ja sigui al jugador amb pilota o sense 
pilota no es poden considerar com defenses zonals. El 
concepte de defensa zonal no té res a veure amb el fet de 
fer dos contra uns. Resten prohibides en aquestes 
categories les defenses zonals de qualsevol tipus, incloses 
les zones press, que en alguns casos poden ser confoses 
amb defenses de 2c1 o saltar a la pilota. 

 

P: Quan es poden demanar temps morts en minibàsquet? 

R: Se’n poden demanar dos per equip repartits com l’entrenador decideixi, sempre que 
no es demanin en un mateix període. Es podrà concedir un temps mort sempre que xiula 
l’àrbitre, per tant no es poden demanar temps morts després de cistella. Així doncs, si 
s’arriba a l’últim període sense haver-ne demanat cap, només es tindrà dret a 1.   

Si es disputen períodes extres cada equip disposarà d’un per període extra. 

 

P: Quan es poden demanar temps morts en passarel·la? 

R: Se’n poden demanar dos per equip repartits com l’entrenador decideixi, sempre que 
no es demanin en un mateix període. Es podrà concedir un temps mort seguint la 
normativa FIBA. 

Si es disputen períodes extres cada equip disposarà d’un per període extra. 

 

P: Quin reglament es fa servir a infantil nivell A? 

R: Tots els partits de categoria infantil i pre infantil es disputen amb el reglament de joc 
de passarel·la, de vuit períodes de cinc minuts amb rellotge aturat. 
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P: El reglament de minibàsquet diu que es juguen 8 parts i a l’acta només 
surten 6 columnes? 

R: Cada vegada que finalitza un quart es tanca el període i a la mateixa columna es 
torna a començar el següent amb marcador de 0 a 0.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P: Es pot defensar en zona en partits de reglament minibàsquet o 
passarel·la? 

R: No és permès realitzar cap tipus de zona en els partits que es disputen amb qualsevol 
d’aquests reglaments. 

 

P: En aquests reglaments s'especifica que no es pot fer zona-press a tota 
la pista. Això vol dir que no es pot fer defensa individual a tota la pista? 

R: El reglament prohibeix les zones encara que siguin en tota la pista. Abans estaven 

permeses zones press a tota la pista. El nou reglament mini només permet defensar en 
individual. Això no vol dir que no es pugui fer en tota la pista.  
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P: En aquests reglaments no es pot defensar en zona, però es pot fer zona 
press a tota la pista? 

R: Qualsevol tipus de defensa en zona és prohibida, incloses les zones pressionants a 
tota la pista. Al reglament mini i al passarel·la només és permesa la defensa individual. 

 

 

P: En passarel·la i minibàsquet alguns 
equips fan bloquejos. És legal? 

 

R: Cap article del reglament prohibeix que es 
realitzin pantalles. Per tant és legal realitzar-les 
en totes les categories, passarel·la i mini 
incloses. Pantalla és el nom tècnic que 
correspon a un bloqueig legal, el reglament 
defineix el bloqueig com un tipus de falta.  

 

 

P: Cal aplicar la regla de 8” per passar pista a minibàsquet? 

 

R: A minibàsquet no s’aplica ni la regla de 8” ni la de 24”. En comptes d’això existeix la 
regla de joc passiu.  
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Reglament FIBA 
 

P: Com funciona la regla d’alineació als cadets de promoció. 

R: A la categoria cadet no existeix la norma d’alineació. Els partits es realitzaran amb 
acta FIBA i no es controlarà les sortides per períodes, tot i que es aconsellable que tots 
els jugadors participin durant els partits.  

 

P: Si a la categoria cadet de promoció un jugador no juga el partit, l’àrbitre 
farà informe? 

R: No, en aquesta categoria no s’aplica cap norma d’alineació. Si un equip es presenta 
amb menys de vuit jugadors tampoc no cal fer cap tipus d’informe. 

 

P: En quines categories existeix la regla dels 24” i 8”? 

R: En les categories preinfantil, infantil, cadet de qualsevol nivell, júnior, sots 21 i séniors 
cal aplicar la regla dels 24” i dels 8”.  

No s’aplica en premini i min. 

 

P: En quines categories ha d’haver-hi operador de 24”? 

R: És obligatòria la presència d’operador de 24” 
en les següents categories: 

Sènior masculí de Copa Catalunya i Primera 
Catalana, Sènior femení de Copa Catalunya 
i Campionats preferents masculins i 
femenins júnior i cadet.  

A la resta de categories on s’aplica el 
compte de 24” aquesta tasca la durà a 
terme manualment el cronometrador del 
partit. 

 

P: En cas d’errada a l’arrossegament de punts a l’acta de joc, es pot 
rectificar? 

R: Si es detecta una errada a l’arrossegament dels punts en qualsevol moment del partit 
l’acta haurà de ser rectificada. El partit s’aturarà tan aviat com sigui possible, es comunicarà 
a l’àrbitre principal l’errada, i es procedirà a rectificar-la. 

L’acta de joc podrà ser rectificada en qualsevol moment abans de la signatura de l’àrbitre 
principal del partit. 
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Criteri 

 
P: Els dos equips estan en bonus, i l'equip que està atacant comet falta en 
atac. En aquest cas l'equip defensor traurà de banda o llençarà dos tirs 
lliures? 

R: Quan un equip amb control de pilota comet una falta personal, aquesta serà 
sancionada amb un servei de banda.  

Art. 41.2.2 del Reglament de joc de la FIBA: "En cas que una falta sigui comesa per un jugador mentre el seu 
equip té el control de la pilota o bé si l'equip disposava de la pilota per fer un servei, la falta personal es 
sancionarà amb un servei dels adversaris" 

 

P: Quan entra la pilota i la xarxa la treu, és 
cistella? 

R: Per considerar vàlida una cistella la pilota ha d’entrar i 
travessar la cistella (anella i xarxa) o quedar-se dins. Si 
torna a sortir per sobre sense que ningú la toqui la cistella 
no serà considerada vàlida. 

Art. 16.1.1 del Reglament de joc de la FIBA: una cistella és reeixida 
quan una pilota viva entre en la cistella per la part superior, is s'hi queda 
o bé hi passa a través. 

 

P: El jugador comet la seva cinquena falta personal, que és de tir. Ningú 
s’adona i el jugador continua a pista. Un cop llançat el primer tir lliure la 
taula d’anotadors detecta l’error i es realitza la substitució. S’han de 
llançar els dos tirs lliures una altra vegada, o només el segon? 

R: En aquest cas es realitzarà la substitució i només s’haurà de llançar el segon tir lliure. 
El reglament recull la possibilitat que un jugador amb cinc faltes continuï a pista per 
error, i diu que totes les accions que succeeixen mentre estigui en pista seran vàlides. 

Únicament en el cas que l’anotador fes sonar la seva senyal mentre el jugador llança el 
tir lliure caldria repetir-lo.  

 

P: Un jugador realitza un servei des de la línia de fons i la pilota surt per la 
línea de banda a l’alçada de la banqueta sense que cap jugador la toqui. 
Des d’on es realitza el nou servei? 

R: El servei es realitzarà des de la línia de fons. Sempre que la pilota surti fora 
directament en realitzar un servei de banda, el nou servei es realitzarà des del lloc del 
servei original. 
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P: L'àrbitre dóna fora de banda a favor d l’equip A, però és l’equip B el que 
fa efectiu el servei sense que ningú incloent-hi l'àrbitre ho detecti. L'equip 
B fa cistella, en aquest moment l'àrbitre s’adona de l’errada. Es pot aturar 
el partit, rectificar els punts a l'acta i donar la pilota a l’equip A perquè faci 
efectiu el fora de banda,o no es possible aquesta rectificació? 

R: Aquesta jugada no es tracta d'un dels casos d'errada rectificable prevista al 
reglament, per tant no es pot anular la cistella. Heu d'anar en compte abans de fer el 
servei i no permetre que el realitzi l'equip equivocat. 

  

 P: El jugador A fa una autopassada fent-li un túnel al defensor, la qual 
cosa fa que perdi el control de la pilota ja que aquesta s’avança uns 
metres sola. Quan el jugador arriba a la posició de la pilota, l’agafa amb 
les dues mans continua votant. Són dobles? 

R: Un regat comença quan el jugador (que té control de la pilota) la deixa anar de las 
mans i finalitza quan la pilota es tocada simultàniament amb les dues mans o la pilota 
resta (agafada) en una o les dues mans. 

 La jugada que comentes són dobles ja que el jugador agafa la pilota amb les dues mans 
(finalitza el regat) i torna a botar. Si en comptes d’agafar la pilota amb les dues mans 
continues fent un bot picant la pilota amb una mà es tractaria d’una jugada legal. 

  

P: Si un jugador esta botant la pilota i el àrbitre se li creua pel mig, toca la 
pilota i aquesta surt fora de banda, per qui és el servei? 

R: L'àrbitre forma part del terreny de joc, i per tant quan la pilota toca a l'àrbitre és com si 
toqués el terra. En cas de que la pilota surti fora del terreny de joc després de tocar a 
l'àrbitre, el responsable serà l'últim jugador en haver tocat la pilota. 

 

P: Existeix la regla de tres segons a totes les categories, o hi ha algun 
criteri de l’FCBQ per tal de no xiular-los? 

R: La regla dels tres segons és 
d'aplicació a totes les categories i no 
hi ha cap directriu per tal de no 
sancionar aquesta jugada per part de 
la direcció tècnica de l’FCBQ. 
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P: Es poden senyalar tres segons a la lluita per un rebot d’un tir que 
queda curt i no toca l’anella. 

R: No, el que fa que fa que ja no s’hagi de contar els 3” és perquè en el moment en que 
es produeix un llançament a cistella, l’equip atacant no té el control de la pilota, 
independentment de que el tir toqui o no cistella. Per aquest motiu no es poden 
sancionar tres segons.  

 

P: A5 realitza un llançament a cistella. Mentre la pilota es troba en l’aire, 
A3 fa una falta sobre B3. La pilota entra a cistella. Com s’ha de solucionar 
aquesta jugada? 

R: Segons l’article 15.1.2 una acció de tir 
finalitza quan la pilota ha deixat les mans del 
jugador. L’article 14.1.3 diu que el control per 
part de l’equip finalitza quan la  pilota deixa 
d’estar en contacte amb la mà o mans del 
tirador en un llançament a cistella. 

Per tant si la pilota ha sortit de la mà del 
llançador i es xiula falta després, la cistella 
serà vàlida i la falta no es considerarà en 
atac, per aquest motiu la falta es sancionarà 
amb un servei de banda o tirs lliures si l’equip 
es troba en situació de bonus. 

 

P: Si un jugador fa un tir, rep un tap, i el tirador i el defensor cauen a terra 
amb la pilota agafada, són passes del tirador? 

R: Aquesta interpretació fa referència a la jugada en que el jugador que rep el tap i el 
que el realitza cauen a la vegada amb la pilota agafada. Es tracta d'una situació de salt 
entre dos ja que ambdós jugadors tenen la pilota agafada i per tant segons aquesta 
interpretació no es pot deduir que el tirador tingui el control de la pilota. 

El cas en que un jugador fa un llançament a cistella, rep un tap mentre té la pilota 
agafada, el defensor deixa anar la mà de la pilota i el jugador que ha realitzat el tir torna 
a caure al terra, és diferent, ja que en aquest cas el llançador cau a terra amb el control 
de la pilota i és una situació de passes. 

 

P: Els jugadors poden marxar a la banqueta abans de que l’àrbitre faci el 
senyal de temps mort? 

R: Existeix una interpretació a les regles de joc de la FIBA que diu que es permetrà que 
els equips es retirin a la zona de banqueta tan aviat com s'aturi el temps de joc, si els 
equips són conscients que s'ha demanat un temps mort, tot i que l'àrbitre encara no hagi 
fet el senyal oficial. 
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P: Es produeix una baralla, A15 i A8 que estaven a la banqueta entren a la 
pista, motiu pel qual són desqualificats. Tindrà 4 tirs lliures i possessió 
l’equip B? S’anoten les desqualificants a l’entrenador de l’equip A? 

R: Sempre que es produeixi una situació d’enfrontament, independentment del número 
de persones que entrin de la banqueta a la pista, només es carregarà una falta tècnica a 
la banqueta, encara que si que s’apuntaran F als jugadors. En aquest cas només s’han 
de llançar dos tirs lliures tot i que participin dos o més  jugadors d’un mateix equip. 

 

P: Si es produeix una situació de lluita i un dels jugadors trepitja la línia 
de banda, es considera fora de banda o pilota retinguda? 

R: Sempre que es produeix una pilota retinguda 
entre dos jugadors s’ha de xiular situació 
d’alternança. 

Una interpretació del 2003 de la FIBA diu: “A5 i 
B5 salten per agafar la pilota. Els dos jugadors 
retornen al terra amb la pilota fermament 
agafada, però A5 posa un peu fora del terreny 
de joc”. 

En aquest cas s’ha de xiular pilota retinguda ja 
que la situació de pilota retinguda succeeix 
abans que A5 posi el peu fora del terreny de joc. 

 

P: Es xiula una falta doble entre A15 i B8, és la setena falta de l’equip A i la 
tercera de l’equip B, tindrà B dos tirs lliures? 

R: En cap cas es sancionarà amb tirs lliures una falta doble. Si al moment de xiular la 
falta doble un dels equips tenia el control de la pilota, aquest equip disposarà d’un servei 
de banda des del lloc més proper a on es trobava la pilota, i el compte de 24 continuarà 
amb el temps restant. 

 

P: Després del salt inicial, la taula s’adona 
que un jugador no pertanyia al cinc inicial. 

R: En una interpretació de la FIBA es diu que si es 
descobreix abans de l’inici del partit que un 
jugador no pertanyia al cinc inicial i vol jugar, la 
taula ho comunicarà a l’àrbitre, i aquest jugador 
serà substituït. 

En cas de descobrir-se un cop s’ha iniciat el partit 
aquesta errada s’ignorarà i el partit continuarà.  
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P: Si un equip juga amb sis jugadors, fa cistella o fa una falta, què s’ha de 
fer? Es xiula una tècnica a la banqueta? 

R: El responsable que un equip jugui amb sis jugadors és l’entrenador, i per tant quan es 
detecti l’errada, l’entrenador serà sancionat amb una tècnica de tipus B. 

 

P: Si un jugador talla la pilota amb el peu de forma involuntària, però obté 
un clar avantatge de l’acció, s’han d’assenyalar peus? 

R: En cap cas, encara que s’obtingui un clar avantatge, s’ha de sancionar violació de 
peus si el jugador no colpeja la pilota de forma voluntària amb el peu. 

 

P: Tocar la pilota amb el puny expressament és tècnica? 

R: L'Article 13.2 diu que no es pot colpejar la pilota amb el puny, i que fer-ho és una 
violació. Per tant si un jugador pica la pilota amb el puny es sancionarà violació i no falta 
tècnica. 

 

P: Un jugador que ha de realitzar un servei de banda pot desplaçar-se per 
realitzar el servei? 

R: El jugador que realitza el servei de banda només pot moure’s una distància lateral total 
d’1 metre, en una o ambdues direccions, des del punt on s’ha de realitzar el servei. D’altra 
banda es permet que s’allunyi de la línia de banda cap enrere tant com les circumstàncies 
ho permetin. 

Art. 17.3.1.  del Reglament de joc de la FIBA: El jugador que fa el servei des de fora de la pista NO POT: 

... 

 Excepte els serveis a la pròpia línia de fons després d’una cistella o tir lliure reeixit, no pot moure’s a una 
distància total de més d’un (1) metre des del punt designat per realitzar el servei lateralment en una o ambdós 
sentits, abans o mentre es produeix el llançament de la pilota. D’altra banda es permet de moure’s cap enrere 
perpendicularment a la línia, sempre que les circumstàncies ho permetin. 

 

P: Si el contacte és lleu, és possible defensar posant les dues mans sobre 
l’adversari? 

R: El fet de posar les dues mans sobre el 
contrari ha de ser sancionat amb falta 
personal al defensor per ús il·legal de 
mans, ja que coarta la llibertat de 
moviments del jugador atacant. Per tant el 
fet de posar les dues mans sobre l’atacant 
ha de ser sancionat amb falta personal de 
forma immediata.  

 

 


