4.42. ESCOBOL

1.

ORGANITZACIÓ, COMPOSICIÓ I FORMA DE JOC

1.1.

Per a la temporada 2022-2023 l’FCBQ tindrà cura de l’organització de l’ESCOBOL, la lliga d’equips d’Escoles
de Bàsquet per a nens i nenes amb llicència d’Escobol.

2.

PARTICIPACIÓ

2.1.

Jugadors i jugadores nascuts l’any 2015 i posteriors, amb un màxim de 15 i un mínim de 5 llicències per
equip i partit.

2.2.

Cada Representació Territorial definirà el seu calendari segons el nombre total d’equips inscrits.
Barcelona:
Escobol 2015
1a Fase: inici 12 de novembre de 2022.
2a Fase: inici 25 de febrer de 2023.
Cada fase consta de 5 jornades aproximadament.
Inscripcions:
o 1a Fase: fins al divendres 14 d’octubre de 2022
o 2a Fase: fins al divendres 3 de febrer de 2023 (només per als equips que no han participat en la
1a Fase).

3.

ARBITRATGE

3.1.

Els encontres seran dirigits per un àrbitre, amb reglament adaptat a la lliga Escobol.

3.2.

L’FCBQ determinarà les modificacions d’horaris necessàries a fi de facilitar les designacions arbitrals.

4.

ACTA DE PARTIT I CRONOMETRATGE

4.1.

L’acta només serà necessària per anotar els jugadors/es participants. No hi ha ni punts, ni faltes ni resultats.

4.2.

El temps de joc serà a temps corregut.

4.3.

Les funcions de control d’acta i cronometratge seran efectuades per col·laboradors de l’equip local.

5.

UNIFORMITAT

5.1.

Cada equip es compromet a presentar un uniforme del mateix color, a poder ser numerat.

6.

REGLAMENT

6.1.

Els partits tindran una durada de 8 períodes de 5’ a rellotge corregut.

6.2

No hi ha normativa d’alineació; és a dir, no hi ha mínim ni màxim de quarts jugats, tot entenent que en
aquesta categoria ha de jugar tothom per igual.

6.3

En cas de disposar de pocs jugadors o jugadores es pot plantejar de jugar en format de 4x4 sempre de mutu
acord entre els dos equips.

6.4.

No hi ha temps morts.

6.5.

Es poden fer canvis a qualsevol període sempre autoritzats per l’àrbitre.

7.

DISPOSICIONS FINALS

7.1.

Aquesta és una lliga totalment formativa, per tant no hi hauran ni resultats ni classificacions

7.2

L’arbitratge forma part de l’aprenentatge dels jugadors/es amb la intenció que aquests comencin a interpretar
la senyalística arbitral.

7.3

En aquesta categoria no serà necessària la inscripció d’entrenador/a per a tramitar les llicencies de l’equip.

