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A:

Tots els membres del Comitè i Escola

TEMA: CANVIS EN LA CONFECCIÓ DE L’ACTA DE JOC

2017-18

CANVIS DE REGLAMENTS PER LA TEMPORADA 2017
Tal i com ja s’ha publicat i s’ha explicat a les diferents Trobades Tècniques de pretemporada,
aquest estiu la FIBA ha decidit modificar el seu Reglament de joc. Per una altra banda, l’FCBQ
també ha modificat alguns aspectes tant de les Bases de Competició com del Reglament
Jurisdiccional, que podeu consultar al comunicat número 2 d’aquesta temporada.
Una vegada valorats els canvis específics del Reglament FIBA que afecten a la confecció de l’acta
de joc, hem decidit publicar aquest comunicat per especificar quins d’aquests canvis s’aplicaran a
les competicions organitzades per l’FCBQ.
Els canvis que trobeu ombrejats en gris i dins d’un quadre blau no seran d’aplicació a les
competicions organitzades per l’FCBQ.
1. ÀRBITRES, OFICIALS DE TAULA I COMISARI: DRETS I OBLIGACIONS

Ha canviat el redactat de la Regla 8 (Articles del 45 al 50). Els principals canvis són:


Àrbitre Principal: l’Àrbitre principal del partit passa a dir-se oficialment “CREW CHIEF”.
Aquest canvi únicament afectarà a les competicions internacionals.



Informes: El reglament FIBA estableix que tots els informes es realitzaran al vestidor dels
Àrbitres. L’FCBQ ja tenia establerta aquesta obligatorietat.



IRS: S’afegeix un nou supòsit de revisió de jugada (determinar si en una falta comesa
sobre una acció de tir s’han d’atorgar dos o tres tirs lliures). És possible que tant a la lliga
ACB, com l’Euroleague s’hi incorporin altres supòsits fora del que està establert al
reglament FIBA.



Signatura de l’acta sota protesta: El Crew Chief té l’obligació de reflectir en un informe
els motius de la protesta dels equips. En el cas de les competicions de l’FCBQ no s’aplicarà
aquesta regla, ja que el capità no pot signar l’acta sota protesta. En cas que ho desitgi,
l’equip podrà realitzar una protesta/impugnació del partit mitjançant un escrit adreçat al
Comitè de Competició durant les 48 hores posteriors a la disputa del partit.



Desqualificació d’un jugador per acumulació d’una falta tècnica i una falta
antiesportiva: L’anotador serà el responsable de comunicar a l’Àrbitre Principal que aquest
jugador haurà de ser desqualificat. Als partits de les competicions organitzades per l’FCBQ
el cronometrador serà l’encarregat de realitzar aquest avís als Àrbitres.
En aquest punt cal recordar que un Jugador/Entrenador/Acompanyant desqualificat no
podrà participar en un altre partit fins que el Comitè de competició hagi resolt. Aquest punt
afecta a la persona, és a dir, si es desqualifica a una persona com a jugador, no podrà
actuar com a entrenador en qualsevol altre funció (article 189 del Reglament
Jurisdiccional).

La resta de modificacions d’aquest article són canvis en el redactat que no afecten a les Regles
que ja s’estaven aplicant fins ara.
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2. SENYALS ARBITRALS

La FIBA ha establert una nova senyal oficial, per indicar les situacions de Revisió de l’Instant
Replay. Per una altra banda, cal recordar que també existeix una senyal específica pels temps
morts de Televisió.

Revisió d’Instant Replay

Temps Mort de Televisió

3. CONFECCIÓ DE L’ACTA DE JOC

A continuació trobareu tots els canvis que ha incorporat la FIBA a l’annex B del Reglament,
dedicat a l’acta del partit.
Model d’acta:
La FIBA ha aprovat un nou model d’acta, que és el que podeu observar en aquest dibuix.
L’FCBQ continua adoptant els models d’acta propi. Cadascuna de les competicions (FEB,
Euroleague, ACB) realitza adaptacions d’aquest acta, incorporant en alguns casos formats d’actes
digitals.
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Colors:
Fins aquesta revisió el Reglament de la FIBA aconsellava fer servir dos colors de bolígraf per
confeccionar l’acta. Des d’aquest moment és obligatori (tal i com ja s’aplicava a l’FCBQ) fer servir:


BLAU o NEGRE: per a totes les anotacions del segon i quart període, així com pels
períodes extres. (També per tota la capçalera, el peu de l’acta i la zona d’alineacions)



VERMELL: per a totes les anotacions del primer i tercer període.

Presentació de llicències:
El Reglament estableix els equips presentaran les llicències al menys 40 minuts abans de l’hora
fixada per iniciar el partit. Aquest punt s’aplicarà a les competicions FEB, ACB, FIBA i Eroleague.
En el cas dels partits de competicions organitzades per l’FCBQ es mantindran els 20 minuts que
indicava el Reglament antigament.
Nacionalitat dels Àrbitres:
El nom dels Àrbitres s’inscriurà a l’acta acompanyat de la seva nacionalitat (codi del COI).
Exemple: PONS, M. (ESP)
A les competicions organitzades per l’FEB s’inscriurà el nom de l’Àrbitre seguit de les tres darreres
xifres del seu número de llicència. Exemple: PONS, M. (678)
A les competicions organitzades per l’FCBQ s’inscriurà el nom de l’Àrbitre seguit del seu número
de llicència. Exemple: PONS, M. (15678)
Alineació dels equips:
S’incorpora el format de tancament de la zona de jugadors que ja es fa servir a l’FCBQ.

El Reglament de la FIBA indica que els jugadors s’inscriuran sense deixar espai entre el cognom i
la inicial del nom. A les competicions organitzades per l’FCBQ es continuarà aplicant el format que
es mostra la gràfic de l’esquerra.
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Capità - Entrenador:
En el cas que un equip no presenti Entrenador, farà les seves funcions el Capità. El format
d’inscripció a l’acta a totes les competicions serà el següent:

En el cas de les competicions organitzades per l’FCBQ caldrà indicar el número de llicència del
Capità.
Desqualificant per acumulació d’antiesportiva i falta tècnica:
Un jugador que sigui sancionat amb una falta tècnica i una falta antiesportiva serà desqualificat, i
a l’acta caldrà anotar la inscripció GD a la següent casella de personal que estigui buida.

Falta desqualificant d’acompanyants
Totes les faltes desqualificants dels acompanyants seran sancionades amb dos tirs lliures a
banda. A continuació podeu consultar exemples d’anotacions:


Desqualificant a l’ajudant de l’entrenador



Desqualificant a un jugador exclòs per cinc faltes personals

Això també s’aplica per situacions de baralles (desqualificants per enfrontaments, article 39).
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Tancament de les faltes
Segons el Reglament FIBA al final del segon i del quart període es dibuixarà una línia gruixuda
per separar les faltes utilitzades de les no utilitzades. Aquest punt s’aplicarà a les competicions
organitzades per la FEB.

A les competicions organitzades per l’FCBQ només es dibuixarà la línia separadora a la mitja part,
tal i com es feia fins ara.
Correcció d’errades a l’acta
El Reglament FIBA estableix que els Àrbitres podran corregir qualsevol errada d’anotació
relacionada amb la puntuació, número de faltes o número de temps morts, seguint les indicacions
establertes per les Regles.
Com a novetat, el Reglament indica que l’Àrbitre Principal (Crew Chief) signarà aquestes
correccions a l’acta.
Aquesta signatura caldrà que sigui reduïda i que no interfereixi amb la resta d’anotacions que
poguessin existir. En el cas que ho hi hagués espai suficient per la signatura, que aquesta pogués
induir a error o que la correcció de l’acta no sigui prou aclaridora, l’Àrbitre Principal farà un informe
per explicar la correcció sense necessitat de signar al costat de l’error corregit.
Aquesta signatura no s’aplicarà a les competicions organitzades per l’FCBQ. En el cas que
l’Àrbitre Principal consideri que la correcció de l’acta no és prou aclaridora, farà un informe per
explicar la correcció.
Hora de finalització del partit
L’acta de la FIBA inclou un espai on cal indicar l’hora de finalització del partit en format hh:mm.
A les Competicions organitzades per l’FCBQ no s’inclou aquest apartat.
Signatura de l’acta
El Reglament FIBA estableix com a novetat que tots els Auxiliars signaran l’acta un cop finalitzat
el partit, i abans de que ho facin els Àrbitres del partit.
A les competicions organitzades per l’FCBQ ja s’aplicava aquesta norma.
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