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Introducció 

• El Basquetbol Català es prepara per a una nova temporada, que tindrà com a gran novetat 

l’aplicació de les Normes FIBA  2014. 

• Actualment, tal i com ja es va aprovar a l’Assemblea 2013, les següents categories hauran de 

tenir la pista de joc FIBA (amb la línia de 3 punts a 6.75 m. i la zona restringida rectangular): 
 

  - Copa Cat. 

 - 1a Cat. NOVETAT 2014-15 

 - Sots 21 Masculí Preferent NOVETAT 2014-15 

 - Junior i Cadet Preferent 

 A la resta de Campionats no serà d’aplicació ni la línia de 6,75, ni s’haurà de pintar el 

semicercle de càrrega, ni la línia lateral, contemplades en l’article 2. La zona restringida 

rectangular és l’oficial per a tots els Campionats, si bé s’haurà d’homologar l’antiga zona 

trapezoïdal, excepte per als Campionats Preferents, Copa Catalunya i  Primera categoria. 

• Amb la finalitat de facilitar el canvi i en compliment del sol·licitat per els Clubs a les reunions 

prèvies a l’Assemblea, s’ha desenvolupat aquest document per tal d’ajudar-los a realitzar el 

marcatge de les diferents pistes, en funció de la normativa a aplicar, així com per donar a 

conèixer les principals novetats que incorpora el reglament FIBA 2014. 
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Normes FIBA 2014 

1. Número de dorsal  Art. 4.3.2. 

Els números vàlids seran el 0 i el 00 i de l’1 al 99 

00 99 



Noves Regles 2014 

Normes FIBA 2014 

2. Regla de 24 segons Art 29.2.2  

Si la pilota toca la anella després ,d’un passi, un tir de camp o del darrer o únic tir lliure 

no convertit i el rebot és per al mateix equip que tenia la pilota abans de que la pilota 

toqués la cistella, el rellotge de tir passarà a indicar 14 segons. 

Tornarà a 24” 
 

• S’obté un nou control de 

pilota per a un equip. 

• Un servei a la pista del 

darrere a conseqüència 

d’una falta o violació. 

• Un servei des de mig 

camp a conseqüència 

d’una falta T, U o D. 

Indicarà 14” 
 

• La pilota toca l’ anella i el 

control torna a ser per l’equip 

que tenia el control de pilota. 

• Un servei a la pista 

davantera a conseqüència 

d’una falta o violació (no per 

fora de banda) i el rellotge 

indica 13 o menys. 

Continuarà el compte 
 

• Fora de banda pel mateix equip 

que controlava la pilota. 

• Un servei a la pista davantera 

a conseqüència d’una falta o 

violació (no per fora de banda) i 

el rellotge indica 14 o més. 

• Servei de P. Alterna per l’equip 

que controlava la pilota. 

24 14 17 
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3. Canvi de jugador als tirs lliures per lesió Art 5.7  

Si un jugador rep assistència entre tirs lliures i ha de ser substituït, l’altre equip, si ho 

desitja, també podrà substituir el mateix número de jugadors. 



Noves Regles 2014 

Normes FIBA 2014 

4. Temps morts durant els 2 últims minuts. Art. 18.2.5  
Es podrà concedir a cada equip :  

 

• 2 temps morts durant la primera part,  
 

• 3 temps morts durant la segona part. D’aquests  tres, si arribats els últims 2 

minuts de la segona part (4t període), encara els posseeix, només podrà 

comptar -ne amb 2 , perdent-ne un. 
 

• 1 temps mort durant cada període extra. 
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5. Semicercle de no càrrega Art. 2.4.7 i Art. 33.10  

• Les línies del semicercle formen part de la zona de no-càrrega. 

 

• La regla del semicercle s’aplica si el jugador defensor té un o dos peus en contacte 

amb la zona de no-càrrega. 

En els Campionats Preferents, Copa Catalunya i  Primera categoria, serà d’aplicació aquesta 

regla. A la resta de Campionats, no serà necessari pintar el semicercle de càrrega fins la 

temporada 2015-16. 
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6. Falta tècnica. Art 36 i art. 48 

En las Competicions de àmbit Català, quan una persona hagi estat sancionada amb una falta 

desqualificant, o quan l’entrenador sigui desqualificat per faltes tècniques, l'àrbitre principal 

ordenarà que abandoni la banqueta del seu equip, i se’n vagi al vestidor del seu equip o del 

recinte esportiu. 

El que disposa el paràgraf anterior, no serà d’aplicació, quan la persona desqualificada sigui 

menor d’edat, la qual haurà de romandre a la banqueta. 

• Un jugador serà desqualificat quan sigui sancionat amb dues faltes tècniques. 
 

• Es concedirà 1 tir lliure seguit de banda des de mig camp com a penalització 

de qualsevol falta tècnica.  
 

• L’anotador advertirà els àrbitres quan un jugador hagi comès 2 faltes tècniques. 
 

• Després d’una segona falta tècnica a un jugador, de dues faltes antiesportives, o 

de dues faltes tècniques a un entrenador tipus C o tres B, s’indicarà en el 

següent requadre “GD”. 
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• S’ha realitzat un millor redactat  del reglament en anglès 

• Nova normativa del nivell del pantaló per sobre el genoll 

• Millora en la  definició del mig camp 

• Millora en la definició de falta antiesportiva per evitar problemes 

 

7. Canvis de redactat 
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8. Noves senyals 

Normes FIBA 2014 
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2. Quadre referent a la normativa dels terrenys de joc 

Terrenys de joc 

La condició reglamentària dels terrenys de joc, serà determinada per una Comissió Específica 

d’aquesta FCBQ que es nomenarà a l’efecte. 

NIVELL DE 

COMPETICIÓ 
NIVELL 1 NIVELL 2 NIVELL 3 NIVELL 4 NIVELL 5 

COMPETICIONS 
LLIGUES 

CATALANES 

COPES CATALUNYA 

1 CATALANA 

SOTS 21 MASC. PREF 

JÚNIORS i CADETS 

PREFERENTS 

2 CATEGORIA MASC. 

JÚNIORS i CADETS 

 1r ANY i INTERTERRIT. 

3 CATEGORIA 

MASC. 

RESTA DE 

COMPETICIONS I 

PROMOCIÓ 

MINIBÀSQUET 

MIDES 

TERRENY DE JOC 
ACB FEB 

28 x 15  

o 

26 x 14 

FIBA 

28 x 15 

o 

26 x 14 

FIBA  2008 

28 x 15 o 

26 x 14 o 

24 x 13 

FIBA  2008 

25,60 x 15 

o 

20 x 12 (5) 

PAVELLÓ COBERT 

I TANCAT 
ACB FEB SI SI      NO (2) NO 

MARCADOR 

VISIBLE 
ACB FEB ----- ----- SI NO 

MARCADOR i 

CRONÒMETRE 

ELECTRÒNIC VISIBLE 

ACB FEB SI SI NO NO 

APARELLS 24" ACB FEB     SI (4) NO NO NO 

NÚM. ÀRBITRES ACB FEB 2 2(1) 1(3) 1 

NÚM. AUXILIARS 

DE TAULA 
ACB FEB    3 (4) 2    2 (4) 2 

CARACTERÍSTIQUES 

PILOTA 
BADEN VEURE QUADRE PILOTES BADEN 

Observacions: 

 
1. Arbitratge senzill a Cadet 

Interterritorial (excepte Fase 

Final). 

 

2. Necessari per als supòsits 

establerts a les Bases 

Específiques de cada 

competició. 

 

3. Arbitratge doble a la 3a. 

Categoria i fases finals. 
 

4. Excepte per als supòsits 

establerts a les Bases 

Específiques de cada 

competició. 

 

5. L’FCBQ podrà autoritzar 

terrenys de joc amb mides 

inferiors. 
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Línia de 3 punts a 

6.75 m. 

Zona restringida de 

forma rectangular 

Terrenys de joc 

3. Mides oficials del terreny de joc 28 m. x 15 m. (6.75 m.) 
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Línia de 3 punts a 

6.25 m. 

Zona restringida de 

forma trapezoïdal 

Terrenys de joc 

4. Mides oficials del terreny de joc 28 m. x 15 m. (6.25m.) 
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Terreny de joc 

5. Marcatge de la línia de 3 punts a pistes inferiors a 15 m.  

. 

OPCIO A:  

Si el terreny de joc mesura 15 m. 

OPCIO B:  

Si el terreny de joc mesura 14 

metres o menys, caldrà guardar 

una distància de 0,50 m. amb la 

línia de banda lateral i ajustar la de 
6,75 m 
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Terreny de joc 

6. Marcatge de la zona del semicercle de no-càrrega 

Aquest marcatge serà obligatori per a totes les categories de nivell 1-2 (quadre 

normatives del terreny de joc – pàg.16) i es situarà a sota de cada cistella. 

Recordeu que la distància des del cercle a l’interior del semicercle serà de 1.25 

metres. 
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7. Marcatge de la zona restringida de forma rectangular 

Terreny de joc 
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COPA CATALUNYA 
CAMP. 1ª CAT. 

SOTS 21  M. PREF 
JUNIOR PREF. 

CADET PREF. 

RESTA DE CATEGORIES RESTA DE CATEGORIES 

Terreny de joc 

8. Diferents possibilitats de terrenys de joc 

PISTA OFICIAL PISTA AUTORITZADA PISTA OFICIAL 

6,25m  6,25m  6,75m  
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Terreny de joc 

9. Combinació de pistes 
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