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1. ANTECEDENTS
Com ja us vam anunciar a les Trobades Tècniques que vam realitzar a inici de mes, FIBA ha
decidit importants canvis a les Regles del Joc. La complexitat dels mateixos ha provocat que FIBA
tingui prevista la publicació final en dates properes a l’1 d’octubre, moment en el que seran vàlides
en les seves competicions.
Conscients que a gran quantitat de federacions nacionals es dona inici a les lligues abans del dia
1 d’octubre i també del fet que àrbitres, entrenadors i jugadors necessiten d’un procés
d’aprenentatge del reglament, FIBA va decidir publicar la darrera setmana d’agost un esborrany
gairebé definitiu de les Regles, però que podia ser susceptible de modificació. També es va
informar que es publicaria informació addicional per fer més comprensible el nou redactat en els
aspectes més controvertits (passes i falta antiesportiva). Tot i que aquest material encara no està
formalment editat, sí que es va presentar en un conferència a càrrec del responsable arbitral de
FIBA, i a la qual el nostre Assessor Tècnic va poder assistir. També, durant aquesta setmana,
se’ns ha fet arribar un document editat per l’Instructor Nacional de FIBA per Espanya, on es donen
les indicacions a seguir en les situacions de passes i faltes antiesportives.
Si ve en relació a les passes, els aclariments no resulten especialment significatius respecte a tot
allò explicat a les Trobades i publicat al nostre portal arbitral, sí que ho és en el que fa referència a
la falta antiesportiva. És per aquest motiu que us fem arribar un document que defineix el criteri a
seguir en la sanció d’aquest tipus de falta. Per fer-ho més comprensible, hem afegit diversos talls
de vídeo que complementen les explicacions aquí donades.

2. CONSISTÈNCIA I COHERÈNCIA
Com veureu, el nou redactat de l’article referent a faltes antiesportives inclou un punt que varia, en
part, el criteri que veníem seguint a l’hora de sancionar els contactes en les transicions ràpides. El
basquetbol és un joc dinàmic i explosiu, resta en les nostres mans que així continuï estant.
Som conscients que caldrà un procés d’aprenentatge per part de totes les parts (àrbitres,
entrenadors, jugadors, espectadors i fins i tot tècnics arbitrals), però també estem convençuts de
que aquest canvi farà el nostre joc encara més espectacular i vibrant. També us hem de dir que
tot i la voluntat d’aquest Comitè de fer arribar al màxim d’entrenadors les noves regles i el criteri
que aquí s’exposa, l’assistència a les 5 xerrades informatives que hem realitzat a tot Catalunya
(Barcelona, Manresa, Girona, Tarragona i Lleida) ha estat molt i molt baixa, pel qual, tornareu a
ser vosaltres la primera línia de foc. Ho comprenem i us recolzarem.
Tot i aquest suport, sí que us demanem una aplicació consistent i coherent del criteri que
exposarem a continuació. Si tots anem a una i no afegim valoracions personals, farem més fàcil i
ràpida la implantació de la regla. L’exemple a seguir ha estat l’ús il·legal de les mans, on gràcies a
l’aplicació estricta i constant de tots vosaltres, ja no crea estranyesa ser sancionat per posar dues
mans sobre un adversari.
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3. EL QUE NO CANVIA
Els dos principis bàsics a l’hora de sancionar una falta antiesportiva no varien. És a dir, els
àrbitres han de valorar si:
El jugador no fa un esforç legítim per jugar sobre la pilota o un oponent.
O bé utilitza una força excessiva.
Des de 2009 la FIBA ha inclòs dins de l’article altres punts, que fins ara continuen invariables o
amb petits matisos. Els àrbitres penalitzaran com a antiesportiva qualsevol:
Falta produïda per un contacte lateral o per darrere del darrer
defensor durant un contraatac. Aquest punt s’aplica fins que el
jugador tingui la pilota a les mans per iniciar l’acció de tir.
Falta produïda per un contacte de l’equip defensor durant un servei, en
els darrers dos minuts del partit, quan la pilota és a les mans de l’àrbitre o del
jugador que efectua el servei.

4. EL QUE SÍ CANVIA
Enguany la FIBA ens introdueix un nou punt que haurem de treballar especialment:


És un contacte innecessari causat por un defensor per detenir la progressió de l’equip
atacant en transició. Aquest punt s’aplica fins que el jugador tingui la pilota a les mans
per iniciar l’acció de tir.

I clar, la dificultat ens arriba a l’hora de jutjar què és un contacte innecessari per detenir la
progressió d’un equip. Us donem algunes indicacions que us poden ajudar a definir-ho.
Si durant la progressió ràpida el jugador defensor:


Ha estat superat per l’atacant quedant per darrere, generalment, el contacte és innecessari
doncs el defensor no té opció a defensar legalment. Això és falta antiesportiva.
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Està per davant, però no té una posició legal de defensa (encarat a l’oponent, dos peus a
terra i dins del cilindre), generalment, el contacte és innecessari. Això és falta

antiesportiva.



Està per davant i en posició legal de defensa, però fa servir braços o cames per impedir la
transició ràpida, sense fer un esforç legítim per jugar la pilota, simplement deixant les
extremitats del seu cos per produir una falta i aturar el joc; generalment, aquest contacte és
innecessari. Això és falta antiesportiva.



Està en posició legal defensiva fent tot el possible per mantenir-la i provoca un contacte
il·legal. Això és una falta personal.

En cada partit tenim desenes de transicions ràpides, i és d’esperar que no tots els jugadors
estiguin preparats per aquest nou criteri. Així doncs ens queda ser el màxim de pedagògics i
constants en l’aplicació. Els jugadors tenen opcions defensives diferents de la de provocar
contactes innecessaris. Tal i com podeu veure als vídeos, no tots els jugadors deixen fixe el seu
braç quan es veuen depassats, aquesta és una postura còmode que impedeix un joc ràpid i vistós
i que la FIBA estableix que cal netejar del nostre esport.
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