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A TOTES LES ENTITATS AFILIADES

- Regles Oficials de Basquetbol 2018.
Resum dels principals canvis.
El Central Board de FIBA ha comunicat diversos canvis de les regles de joc, que seran d’aplicació a
partir de primer d’octubre pel que fa a les seves competicions.
L’FCBQ té previst aplicar aquests canvis a tots els partits que es disputin a partir del 15 de
Setembre.
L’objectiu d’aquests canvis es aconseguir un joc més espectacular i fluid.
Després de diverses reunions del FIBA Rules Advisory Group (RAG), format per experts de FIBA,
NBA i NCAA, es van realitzar 32 propostes, de les que la Comissió Tècnica de la FIBA va aprovar 14,
que finalment van ser aprovades pel Central Board.
Tingueu en compte que el següent document reflecteix els principis dels canvis a les regles,
però que aquests no apareixeran en reglament paraula per paraula tal i com es mostren aquí.
El nou redactat de les regles del joc així com les seves interpretacions, estaran disponibles
durant l’agost de 2018.

Terminologia de Període a Quart i de Període Extra a Pròrroga.
Motiu del canvi: Unificar la terminologia utilitzada a tot el món.
Nova regla:
A tot el Reglament es canviarà:
a) Període per Quart.
b) Període Extra per Pròrroga.

Art. 4 Uniformes - accessoris
Motiu del canvi: Minimitzar les limitacions dels accessoris dels uniformes sense comprometre la
imatge del joc.
Nova regla:
Qualsevol altre equipament * ha de ser del mateix color per tot l’equip. Aquest haurà de ser
sòlid (un únic color) **.
* = mànigues de compressió per braços o cames, cobertura pel cap, canelleres.
** = Qualsevol altre equipament * d’un equip haurà de tenir el mateix color sòlid (un únic
color).

Art. 17
Servei
Motiu del canvi: Evitar les violacions i retards durant els 2 darrers
minuts de partit.
Nova regla:
17.2.8.
Durant un servei, quan el rellotge del joc mostri 2:00 minuts
o menys en el 4t quart i en cada pròrroga, el jugador
defensor no podrà moure cap part del seu cos per sobre de
la línia limítrof interferint en el servei. L’àrbitre haurà
d'utilitzar un senyal preventiu (observeu la imatge següent)
com a avís durant l'administració del servei. Una violació
després de l'avís es sancionarà amb una falta tècnica.
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Art. 24
Regat
Motiu del canvi: Permetre un joc més espectacular i atendre la realitat del joc.
Nova regla:
24.1.1.
Un driblatge és el moviment d'una pilota viva causat per un jugador que controla la pilota i
la llança, colpeja o la fa rodar per terra.
S'ha suprimit de la regla la frase: “o la llança deliberadament contra el tauler.”

Art. 29
Regat
Motiu del canvi: Per reduir el temps que l'equip atacant té disponible per efectuar un tir a cistella, una
vegada que aquest equip ja està a la pista davantera. Per provocar més tirs a cistella durant el
partit.
Nova regla:
29.2.3.
El rellotge de llançament es reiniciarà cada cop que un àrbitre aturi el joc per una falta o
una violació comesa per l'equip amb control de la pilota.
En aquestes situacions, la possessió de la pilota es concedirà als adversaris per efectuar
un servei, i:
- Si el servei s'administra a la pista del darrere, el rellotge de llançament s'haurà de
reiniciar a 24 segons.
- Si el servei s'administra a la pista davantera, el rellotge de llançament s’haurà de reiniciar
a 14 segons
29.2.4.
Quan el rellotge del joc mostri 2:00 minuts o menys en el 4t quart o en la pròrroga, i s’hagi
concedit un temps mort a l'equip que tenia dret a la possessió de la pilota per efectuar un
servei des de la seva pista del darrere. L'entrenador d'aquest equip tindrà dret a decidir si
el servei posterior s'administrarà a la línia de servei de la seva pista davantera o bé a la
seva pista del darrere.
Si el servei s'administra a la línia de servei de la seva pista davantera el rellotge de
llançament es reiniciarà de la següent manera:
Si el rellotge de llançament mostrava 14 segons o més en al moment de
l’aturada del rellotge del joc, el rellotge de llançament es reiniciarà a 14 segons.
Si el rellotge de llançament mostrava 13 segons o menys en al moment de
l’aturada del rellotge del joc, el rellotge de no es reiniciarà i continuarà indicant la
mateixa xifra que en el moment en què es va aturar.
Si el servei s'administra a la seva pista del darrere, s'haurà de reiniciar el rellotge de
llançament a 24 segons o seguir amb el compte des del moment en què es va aturar tal
com es defineix a les regles.

Art. 35 Falta doble
Motiu del canvi: Simplificar la definició de la situació quan 2 oponents cometen faltes personals entre
si aproximadament al mateix temps.
Nova regla:
35.
Doble Falta
35.1.
Definició
Una doble falta és una situació en que 2 adversaris cometen faltes personals, l'un contra
l'altre, aproximadament al mateix temps.
35.1.1

Per considerar dues faltes com una falta doble, caldrà que es compleixin les següents
condicions:
- Les dues faltes són faltes de jugador.
- Ambdues faltes impliquen contacte físic.
- Ambdues faltes són entre dos oponents, l’un contra l’altre.
- Ambdues faltes tenen la mateixa penalització.
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Art.36
Falta Tècnica
Motiu del canvi: Per evitar una situació de doble càstig després d'una falta tècnica i per garantir
l'equilibri entre l’equip amb la pilota o sense la pilota.
Nova norma:
Si es sanciona una falta tècnica, es concedirà un tir lliure als adversaris. Després del tir lliure, el joc
serà reprès concedint la pilota a l'equip que tenia el control de la pilota o que tenia dret a la pilota
abans de sancionar-se la falta tècnica per a que efectuï un servei des del punt més proper en el què
es va sancionar la falta tècnica.

Art. 39
Baralles
Motiu del canvi: Penalitzar de manera diferent els membres d’un equip que en una situació de
baralles abandonen la banqueta (depenent de si estan involucrats activament en la baralla o no).
Proposta de nova regla:
Qualsevol membre d’un equip que, després d'abandonar l'àrea de la banqueta d'equip, participi
activament en una baralla serà desqualificat d'acord amb els articles respectius (falta tipus D).

Art. 46

Àrbitre principal: deures i obligacions. Sistema de Repetició Instantània (IRS).
No aplicació a les Competicions de l’FCBQ.
Motiu del canvi: Per afegir 3 casos més per a situacions de joc revisables del sistema de repetició
instantània (IRS).
Proposta de nova regla
46.12
Quan el rellotge de joc indiqui 2:00 o menys per acabar el partit:
si es va sancionar correctament una violació d’interposició o interferència.
Durant qualsevol moment del partit:
després de sancionar una falta en acció de tir, el qual no és reeixit, comprovar si
s’han de concedir 2 o 3 tirs lliures.
si una falta personal, antiesportiva o desqualificant compleix els criteris d'aquesta o bé
s'ha de rebaixar o apujar.

Art. 50
Operador del rellotge de llançament: deures
Motiu del canvi: Si la pilota queda encaixada entre la cistella i el tauler es considerarà que la pilota
ha tocat la cistella. Complir els altres articles similars.
Nova norma:
Si una pilota viva queda encaixada entre la cistella i el tauler, excepte entre tirs lliures, es sancionarà
una situació de salt que donarà lloc a un procediment de possessió alterna. Donat que la pilota ha
tocat la cistella, el rellotge de joc es reiniciarà a 14 o 24 segons depenent de l’equip que es vegi
beneficiat amb el servei de possessió alterna.
Servei després d'una falta antiesportiva o desqualificant
Motiu del canvi: Per agilitzar el joc, donar lloc a més possessions i, per tant, possiblement més
puntuació. Eliminar situacions complexes després d'un servei des de la línia central.
Regla modificada:
•
Tots els serveis que formin part de la penalització d’una falta antiesportiva o desqualificant
s’administraran des de la línia de servei de la pista davantera.
•
Tots els serveis que serveixin per reprendre el partit després d'haver-se produït una situació de
baralles s’administraran des de la línia de servei de la pista davantera.
•
En tots els casos, l'equip tindrà 14 segons en el rellotge de llançament.
El servei per començar qualsevol altre quart que no sigui el 1r quart i qualsevol pròrroga es continuarà
fent des de la línia central, ja que no formen part d'una penalització.
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ANNEX B
Acta del partit
Motiu del canvi: Per aclarir quan una falta tècnica d’un entrenador ha de ser penalitzada amb 1 o 2
tirs lliures.
Nova norma
38.2.4
El nombre de tirs lliures concedits serà el següent:
...

Si la falta és una desqualificació d'un entrenador ajudant, un jugador substitut, un jugador
eliminat o un acompanyant d’equip, fins i tot si és per sortir de l'àrea de banqueta del seu
equip en una situació de baralles i aquesta falta es carrega a l'entrenador com una falta
tècnica: 2 tirs lliures.
Barcelona, 16 de juliol de 2018

Signat l’original: Toti Mumbrú
Gerent

