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1. INTRODUCCIÓ
Us presentem un document que exposa l’aplicació de les noves regles en situacions pràctiques.
Aquests exemples representen allò expressat per FIBA a dia 15 de setembre i poden presentar
canvis quan es faci oficial el redactat definitiu previst pel dia 1 d’octubre.
Per aquest motiu aquest document pot presentar modificacions les properes setmanes. De totes
maneres hem cregut oportú avançar-vos aquesta informació que ja vam compartir en les diferents
Trobades d’Inici de Temporada a mode de resum per l’aplicació des d’aquesta propera jornada.

2. PREGUNTES HABITUALS

1. En el salt entre dos inicial, el saltador A5 tira la pilota directament fora de banda.
Quants segons haurà d’indicar el rellotge de llançament?
Si el servei de B es fa a la pista del darrere 24, si és a la davantera 14.
2. Si es sanciona una falta tècnica a qualsevol interval que no sigui el primer, on es farà
el servei per iniciar el període?
Després del tir lliure es farà el servei de lateral des del centre de la pista per part de l’equip
que en té dret per possessió alterna. Un cop finalitzat el procés possessió alterna caldrà
girar la fletxa.
3. Si es sanciona una falta desqualificant a qualsevol interval que no sigui el primer, on
es farà el servei per iniciar el període?
Després dels tirs lliures, l’equip que ha tirat els tirs farà un servei de lateral des de la línia
de servei de la seva pista davantera amb 14 segons al rellotge de llançament. La fletxa de
possessió alterna no s’utilitzarà per iniciar aquest període.
4. Si es produeix una violació per part del saltador B9 durant el salt entre dos inicial.
Com es reiniciarà el joc?
L’equip A farà un servei a la seva pista davantera, prop de la línia central, amb 14 segons
al rellotge de llançament.
5. L’àrbitre sanciona amb violació de 8 segons a l’equip A. Com es reiniciarà el joc?
L’equip B farà un servei a la seva pista davantera, al lloc més proper on es va cometre la
violació, amb 14 segons al rellotge de llançament.
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6. Després d’una cistella l’equip A serveix de fons. La pilota és immediatament robada
per B6 a la seva pista davantera. Quants segons ha de mostrar el rellotge de
llançament?
24 segons.

7. A7 tira a cistella i la pilota queda encaixada entre la cistella i el tauler. El rellotge de
llançament indica 5 segons i la fletxa afavoreix a l’equip A.
El joc continuarà amb un servei per possessió alterna per A des de la línia de fons amb 14
segons.

8. A7 tira a cistella i la pilota queda encaixada entre la cistella i el tauler. El rellotge de
llançament indica 5 segons i la fletxa afavoreix a l’equip B.
El joc continuarà amb un servei per possessió alterna per B des de la línia de fons amb 24
segons.

9. A7 tira a cistella i la pilota queda encaixada entre la cistella i el tauler. El rellotge de
llançament indica 19 segons i la fletxa afavoreix a l’equip A.
El joc continuarà amb un servei per possessió alterna per A des de la línia de fons amb 14
segons.

10. Com han de procedir els entrenadors que han demanat un temps mort durant els dos
darrers minuts del partit i tenien dret a fer un servei a la pista del darrere?
L’entrenador de l’equip que havia de servir a la pista del darrere té dret a escollir si servir al
lloc original o a la línia de servei de la seva pista davantera. Un cop finalitzi el temps mort
dirà de manera clara davantera o darrere i ho indicarà amb el braç. La seva decisió és final
i no pot ser modificada.

11. Durant els dos darrers minuts del partit B aconsegueix una cistella. L’entrenador d’A
demana un temps mort. Com continuarà el joc?
Si l’entrenador decideix servir darrere de la línia de fons tindrà 24 segons, si decideix servir
a la línia de servei de la pista davantera tindrà 14 segons.

12. Durant els dos darrers minuts del partit un jugador de l’equip B desvia la pilota fent
que surti per la línia lateral a la pista del darrere de l’equip A quan queden 5” de
possessió. L’entrenador de l’equip A demana un temps mort. Com continuarà el joc?
Tant si l’entrenador decideix servir darrere com davant, l’equip A disposarà de 5” de
possessió.
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13. Durant els dos darrers minuts del partit un jugador de l’equip B comet una falta
sobre un jugador de l’equip A que es troba a la seva pista del darrere quan queden 5”
de possessió. L’entrenador de l’equip A demana un temps mort. Com continuarà el
joc?
Si l’entrenador decideix servir del punt més proper on s’ha comès la falta a la pista del
darrere tindrà 24 segons. Si decideix fer-ho a la línia de servei de la pista davantera tindrà
14 segons.

14. A9 ha de tirar dos tirs lliures. Després de llançar el primer l’àrbitre sanciona una falta
tècnica. És aquesta una oportunitat de temps mort o substitució?
No (correcció Desembre’18)

15. A7 fa una falta sobre B9 en acció de tir, la cistella no entra. A7 protesta a l’àrbitre i
aquest el sanciona amb falta tècnica. Com s’administraran els tirs?
Qualsevol jugador de l’equip B tirarà un tir lliure sense jugadors alineats, posteriorment B9
tirarà els seus dos tirs lliures.

16. A7 fa una falta sobre B9 en acció de tir, la cistella no entra. B9 protesta a l’àrbitre i
aquest el sanciona amb falta tècnica. Com s’administraran els tirs?
Qualsevol jugador de l’equip A tirarà un tir lliure sense jugadors alineats, posteriorment B9
tirarà els seus dos tirs lliures.

17. A7 fa una falta sobre B9 en acció de tir, la cistella entra. B9 protesta a l’àrbitre i
aquest el sanciona amb falta tècnica. Com s’administraran els tirs?
El tir lliure addicional i el de la falta tècnica es compensen. El joc continuarà amb un servei
a la línia de fons per A, com després de qualsevol cistella aconseguida. (Les Regles de Joc
i les seves Interpretacions no diferencien entre un tir lliure amb rebot o un tir lliure sense
rebot; per tant són dues penalitzacions iguals que s’han de compensar)

18. B8 bota la pilota a la seva pista del darrere quan l’àrbitre sanciona una tècnica a
l’equip A. El rellotge de llançament indica 21 segons. Com continuarà el joc?
Qualsevol jugador de l’equip B tirarà un tir lliure sense jugadors alineats, posteriorment es
concedirà la pilota de banda a l’equip B des del lloc més proper on era la pilota amb 24
segons al rellotge de llançament.

19. B8 bota la pilota a la seva pista davantera quan l’àrbitre sanciona una tècnica a
l’equip A. El rellotge de llançament indica 18 segons. Com continuarà el joc?
Qualsevol jugador de l’equip B tirarà un tir lliure sense jugadors alineats, posteriorment es
concedirà la pilota de banda a l’equip B des del lloc més proper on era la pilota amb 18
segons al rellotge de llançament.

Comunicat 4-1819. FAQ Noves Regles 2018-19

3

20. B8 bota la pilota a la seva pista davantera quan l’àrbitre sanciona una tècnica a
l’equip A. El rellotge de llançament indica 5 segons. Com continuarà el joc?
Qualsevol jugador de l’equip B tirarà un tir lliure sense jugadors alineats, posteriorment es
concedirà la pilota de banda a l’equip B des del lloc més proper on era la pilota amb 14
segons al rellotge de llançament.

21. B8 bota la pilota a la seva pista davantera/o del darrere quan l’àrbitre sanciona una
tècnica a l’equip B. El rellotge de llançament indica 5 segons. Com continuarà el joc?
Qualsevol jugador de l’equip A tirarà un tir lliure sense jugadors alineats, posteriorment es
concedirà la pilota de banda a l’equip B des del lloc més proper on era la pilota amb 5
segons al rellotge de llançament.

22. B8 bota la pilota a la seva pista davantera quan l’àrbitre sanciona una antiesportiva
a A5 sobre B7. El rellotge de llançament indica 5 segons. Com continuarà el joc?
B7 tirarà dos tirs lliures sense jugadors alineats, posteriorment es concedirà la pilota de
banda a l’equip B des a la línia de servei de la pista davantera tindrà 14 segons.

23. B8 bota la pilota a la seva pista davantera quan l’àrbitre sanciona una antiesportiva
a A5 sobre B7. El rellotge de llançament indica 18 segons. Com continuarà el joc?
B7 tirarà dos tirs lliures sense jugadors alineats, posteriorment es concedirà la pilota de
banda a l’equip B des a la línia de servei de la pista davantera tindrà 14 segons.
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