CAMPIONAT TERRITORIAL MINIBÀSQUET MASCULÍ

ORGANITZACIÓ, COMPOSICIÓ I FORMA DE JOC
Per la temporada 2020-2021 al Campionat de Catalunya Minibàsquet Masculí - Grup Territorial
de Lleida, hi participaran un total de 20 equips. Degut a la situació de COVID, els grups i el
format de competició s’han tingut que establir de la següent forma:
Grup 01, Grup 02, Grup 03: s'establiran quatre grups de 6, 6, 5 i 3 equips respectivament, que
jugaran per sistema de lliga a doble volta: tots contra tots.
Els equips del Grup 03, un cop finalitzada la lliga a doble volta, seguiran jugant de la manera
següent:
Eliminatòria 1
Els partits es realitzaran en format d’anada i tornada.
A) 4t Classificat Grup 01 - 1r Classificat Grup 01 (Anada)
B) 1r Classificat Grup 01 - 4t Classificat Grup 01 (Tornada)
C) 3r Classificat Grup 01 - 2n Classificat Grup 01 (Anada)
D) 2n Classificat Grup 01 - 3r Classificat Grup 01 (Tornada)
Eliminatòria 2
Els partits es realitzaran en format d’anada i tornada.
E) Guanyador Eliminatòria DC - Guanyador Eliminatòria BA (Anada)
F) Guanyador Eliminatòria BA - Guanyador Eliminatòria DC (Tornada)
G) Perdedor Eliminatòria DC - Perdedor Eliminatòria BA (Anada)
H) Perdedor Eliminatòria BA - Perdedor Eliminatòria DC (Tornada)
DATES DE CELEBRACIÓ
Grups 01, 02, 03
21, 28 Març - 2021
11, 18 Abril - 2021
2, 9 Maig - 2021
23, 30 Maig - 2021
13, 20 Juny - 2021

Grup 04
21 Març - 2021
11 Abril - 2021
25 Abril - 2021
1 Maig - 2021
23 Maig - 2021
6 Juny - 2021

ALINEACIÓ DE JUGADORS
Serà d’aplicació en aquesta categoria la circular núm. 25 de l’FCBQ de data 17 de març
de 2021.
Els clubs que tinguin en aquesta competició dos equips, els jugadors d’un equip, no es
podran alinear amb l’altre equip, tal i com estableix el Reglament Jurisdiccional de
l’FCBQ.
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PROVA PILOT PUNTUACIÓ DE 4 PUNTS
El passat divendres 18 de desembre, la junta directiva de l’RT Lleida, a proposta del Comitè
tècnic, va aprovar per unanimitat iniciar una prova pilot en la categoria mini (nens/es
nascuts/des al 2009 i al 2010) que consistirà en afegir una puntuació de 4 punts en tots els
llançaments anotats des de fora de la línia de 6,25m., fent una senyalització
intent
consecució
i amb una anotació a l’acta de joc amb un cuadrat
al jugador. En el cas
que no hagi línia de 6,25m. pintada a la pista de joc aquesta norma no es podrà aplicar.
Actualment, en les categories mini i premini, tots els tirs convertits des de fora de l’ampolla ja
tenien una puntuació de 3 punts.
Després d’observar amb deteniment la normativa actual, valorant les fortaleses i les debilitats
d’aquesta, s’ha decidit que aquesta temporada tant atípica en temps de pandèmia, era un bon
moment per introduir alguna novetat tècnica per avaluar els beneficis d’aquesta prova, que
consisteix en puntuar amb 4 punts totes aquelles cistelles anotades des de fora de la línia de
6,25m. mantenint la resta de puntuacions que marca el reglament vigent.
Amb l’objectiu de continuar incentivant el tir exterior entre els/les nostres joves
jugadors/jugadores, i sobretot per tal d’intentar millorar l’ocupació dels espais, el joc sense
pilota i fomentar l’ús de l’1c1, considerem que pot ser una prova pilot molt positiva per la
millora tècnica i tàctica dels nostres jugadors/es.
Aquesta prova començarà un cop es pugui iniciar la competició.
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LLEIDA, Març 2021
Representació Territorial de FCBQ a Lleida
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