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Acció contínua
■

La pilota continuarà viva si un
jugador és en acció contínua i:
■

Hi ha falta dels defensors (no
cal que sigui sobre ell)

■

Es sanciona una falta a
qualsevol membre de la
banqueta dels adversaris

+

Falta tècnica
■

La penalització d’una falta tècnica és:
■

1 tir lliure (sense jugadors als passadissos)

■

El joc continuarà amb un servei de banda per
l’equip que tenia la pilota des del lloc més
proper on era abans de sancionar-se

■

Si cap equip tenia el control de la pilota, es
produeix una situació de salt entre dos

■

Si hi hagués més faltes a penalitzar, la falta
tècnica serà la primera a fer-ho

+

Rellotge de llançament:
Falta tècnica
■

Si la falta tècnica la comet l’equip que té la
pilota i no hi ha res més a penalitzar
■

Els adversaris tiraran el tir lliure de la tècnica

■

Es tornarà la pilota de banda a l’equip infractor
en el lloc més proper on era abans de ser
sancionada la tècnica

■

El rellotge de llançament es mantindrà en la
xifra que mostrava (DEFINITIU)

+

■

Rellotge de llançament:
Falta tècnica
Si la falta tècnica la comet l’equip contrari al
que té la pilota i no hi ha res més a penalitzar
■

■

Es tirarà el tir lliure de la tècnica

Es concedirà la pilota de banda a l’equip que ha
tirat el tir lliure en el lloc més proper on era abans
de ser sancionada la tècnica. Si aquest lloc és:
■
■
■

Pista del darrere
Pista davantera i RLL 14 o més
Pista davantera i RLL 13 o menys

Sempre 24”
Es manté
14”

+

Servei:
Després de temps mort 2:00 4tQ o P
Quan es concedeix un temps mort a l’equip havia
de treure a la seva pista del darrere durant els 2
darrers minuts del partit, el seu entrenador podrà
decidir:
■

Treure a pista del darrere:
■

■

Amb el temps de llançament que tenia.

Treure a línia de servei de la pista davantera:
■
■

Amb 14 segons si el RLL indicava 14 o més
Amb el que li quedava si el RLL indicava 13 o menys

+

Servei:
Després de temps mort 2:00 4tQ o P
■

L’entrenador ho indicarà en finalitzar el temps
mort

■

La seva decisió és final i no es pot variar

■

Si en la mateixa fase de rellotge aturat, després
de prendre la decisió l’entrenador, l’altre
entrenador o ell mateix tornen a demanar un
temps mort, la decisió inicial no es pot variar

+

Servei: Després d’antiesportiva o
desqualificant
■

El servei es farà a la línia de servei de la pista
davantera

■

El rellotge de llançament indicarà 14

■

Poden haver excepcions amb situacions de
compensació de faltes o per l’article de baralles

+

Servei: Violacions durant un servei
des de mig camp
■

Si un jugador efectua un servei des de la línia
de mig camp (per exemple per iniciar un quart)
i comet una violació:

■

El servei pels adversaris es farà des de la línia
de mig camp amb 24 segons.

■

Els adversaris podran passar la pilota a pista
davantera o del darrere.

+
Servei: Faltes o violacions que passen
just sobre la línia de mig camp
■

Si mentre el partit s’està jugant, es
produeix just a sobre de la línia de mig
camp:
■
■
■

■

Una falta
Una violació
La pilota surt fora de banda

El servei sempre es concedirà als
adversaris:
■
■

A la seva pista davantera
Amb 14 segons al rellotge de
llançament

+

Servei:
Després de cistella
■

Els drets que té un equip després de rebre una
cistella:
■
■

■

Poder fer passes darrere de la línia
Moure’s sense limitació de distància

Es mantenen si hi ha una violació dels defensors que
obliga a repetir el servei

+

Servei:
Senyal d’advertència
■

Es crea un nou senyal d’advertència
als defensors de no creuar la línia
limítrof (o d’envair el metre de
distància si escau)
■

■

S’haurà de fer els dos darrers minuts
del 4tQ o Pròrroga si hi ha un
defensor, també després de cistella
Si un jugador creua la línia limítrof
durant els dos darrers minuts, serà
sancionat directament amb Tècnica

+ Substitucions o temps morts:
Si es sanciona una tècnica
Si es sanciona una tècnica es produeix una
oportunitat de temps mort i substitució,
excepte si es sanciona entre tirs lliure
A5 REP UNA FALTA EN ACCIÓ DE TIR (2 TIRS LLIURES)
A5 TIRA EL PRIMER TIR LLIURE
ES SANCIONA UNA TÈCNICA
ES TIRA EL TIR LLIURE DE LA TÈCNICA
A5 TIRA EL SEGON TIR LLIURE

SÍ
NO OPORTUNITAT

■

SÍ

+

Temps morts:
Carregats per càstig
■

Els temps morts carregats com a càstig, no
es podran utilitzar. El joc es reiniciarà
immediatament

+

Rellotge de llançament:
La pilota toca la cistella
■

Quan la pilota queda encaixada
entre la cistella i el tauler, s’entén
que la pilota ha tocat la cistella

■

Si després de quedar encaixada,
la possessió alterna afavoreix:
■

Atacants

■

Defensors

14”
24”

+

Rellotge de llançament:
La pilota canvia de possessió en joc
■

Quan, mentre la pilota és jugada a la pista, es
produeix un canvi de l’equip que controla la
pilota a:
■
■

■

Pista davantera
Pista del darrere

Sempre es concediran 24 segons de possessió

+

Rellotge de llançament:
Servei a pista davantera
■

Si es concedeix un servei a pista davantera a
l’equip que prèviament tenia el control de la
pilota a conseqüència de:
■
■
■

Falta dels adversaris
Violació (no per fora de banda)
Causa no atribuïble a aquest equip

■

Si el rellotge indica 14 o més es mantindrà

■

Si el rellotge indica 13 o menys es portarà a 14

+

Rellotge de llançament:
Servei a pista davantera
■

Si es concedeix un servei a pista davantera a
l’equip que prèviament NO tenia el control de
la pilota a conseqüència de:
■
■
■
■

■

Falta dels adversaris
Violació (inclús per fora de banda)
Situació de salt entre dos
Causa no atribuïble a aquest equip

Es concediran 14 segons

+

Baralles:
Servei
■

Si hi ha una baralla. I totes les penalitzacions es
compensen. Es donarà la pilota a l’equip que
tenia el control:
■
■

■

Amb el temps de llançament que tenia
Des de la línia de servei de la pista davantera

Si cap equip tenia el control de la pilota es
produeix una situació de salt entre dos

+ Baralles:
Penalització
■

Independentment del número de persones que
abandonin la banqueta es sancionarà una única
falta tipus B2 a l’entrenador

■

Si no participen activament però entren, rebran
una desqualificant tipus F que no compta com
d’equip

■

Cada jugador que entri i participi activament,
una D2 que no compta com a falta d’equip

■

Cada acompanyant (no E o E2) que entri i
participi activament, una B2 a l’entrenador que no
comptarà per la desqualificació de l’entrenador

+ Baralles:
Inscripció a l’acta
■

Substitut que no participa

■

Substitut que participa

■

Acompanyant que participa

+

Error rectificable:
Jugador equivocat
■

S’inclou una nova interpretació

■

Si amb el temps de joc d’un període acabat
s’han de tirar uns tirs lliures (ja sense jugadors
alineats) i el jugador tirador no és el correcte:
■

■

Els àrbitres cancel·laran els tirs lliures (el mateix
procediment que durant el temps de joc)
La pilota es donarà als adversaris amb 24 segons a
la prolongació de la línia de tirs lliures de la pista
del darrera per iniciar el següent període (no
s’utilitzarà la fletxa)

