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A TOTES LES ENTITATS AFILIADES

- NORMATIVA DE JOC APLICABLE ALS PARTITS DE CATEGORIA DE PROMOCIÓ
PER A LA TEMPORADA 2020-2021.

Tota vegada que l’inici de competicions de PROMOCIÓ està previst pels dies 27 i 28/03,
Informem a totes les entitats afiliades que la Junta Directiva d’aquesta Federació va prendre
el següent acord:
De manera excepcional per a la present temporada 2020-2021, en els partits de
categoria Mini i Premini on és d’aplicació les Regles de Joc de Minibàsquet, l’article 6
(punts 1, 2 i 3) de l’esmentat Reglament queda modificat de la següent manera:
‘Art. 6.- Els equips
6.1. Cada equip es compon d’un màxim de 12 jugadors i un mínim de 5, i d’un entrenador. Cada equip
pot tenir un ajudant d’entrenador.
6.2. Per tal que el resultat d’un partit tingui validesa serà necessari que cada equip presenti un mínim
de 5 jugadors. En cas contrari l’equip infractor perdrà el partit.
6.3. Tot i que presentar-se amb menys de 5 jugadors comporta la pèrdua del partit, aquest fet no
exclou l’obligatorietat de que es disputi el partit. Serà obligat disputar el partit en el format que els
responsables de l’equip infractor proposi, i que serà reflectit per l’àrbitre a l’informe addicional de l’acta
abans de l’inici del partit.’

Igualment de manera excepcional per aquesta present temporada 2020-2021, el
Reglament Passarel·la d’aplicació als partits de categoria Infantil i Preinfantil Promoció,
modifica el seu article 5 (punts 1, 2 i 3) tal com segueix:
‘Art. 5 - Els Equips
5.1. Cada equip es compon d’un màxim de 12 jugadors i un mínim de 5, i d’un entrenador. Cada equip
pot tenir un ajudant d’entrenador.
5.2. Per tal que el resultat d’un partit tingui validesa serà necessari que cada equip presenti un mínim
de 5 jugadors. En cas contrari l’equip infractor perdrà el partit.
5.3. Tot i que presentar-se amb menys de 5 jugadors comporta la pèrdua del partit, aquest fet no
exclou l’obligatorietat de que es disputi el partit. Serà obligat disputar el partit en el format que el
responsable de l’ equip infractor decideixi, i que serà reflectit per l’àrbitre a l’informe addicional de
l’acta abans de l’inici del partit.’
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