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Us presentem un document amb les darreres novetats en les interpretacions oficials a les regles
del joc de FIBA. El que aquí trobareu seran, únicament, les noves interpretacions. El recull de
totes les interpretacions vigents s’editarà properament amb l’edició en català del Reglament.
Article 7. Entrenadors: drets i obligacions
7-5 Exemple: L'entrenador demana a l’anotador que marqui amb una petita 'x' les caselles
d’entrada dels seus 5 jugadors que han de començar el partit.
Interpretació: És l'entrenador en persona qui ha d'indicar els 5 jugadors que han de
començar el joc marcant una petita 'x' al costat del número del jugador a la columna
d’entrades.
Aclariment instructor FIBA: De totes maneres no hi ha cap canvi a les Regles de Joc i
seguirà sent l’anotador el que escrigui aquesta informació a l’acta.
Article 16. Encistellada: quan es marca i el seu valor
10-2 Exemple: A1 és en acció de tir per aconseguir una cistella quan B2 comet una falta sobre
A2. A1 acaba el tir amb un moviment continu que va començar abans que B2 cometés la falta.
Interpretació: La cistella, si entra, serà vàlida.
10-3 Exemple: A1 està en l'acció de tir per aconseguir una cistella quan A2 comet una falta sobre
B2. A1 acaba el tir amb un moviment continu que va començar abans que A2 cometés la falta.
Interpretació: La pilota queda morta quan A2 comet una falta. Si entra la cistella, aquesta
no serà vàlida.
Article 23. Jugador fora del terreny de joc i pilota fora del terreny de joc
23-2 Exemple: A1 està a l'àrea restringida per menys de 3 segons. Acte seguit es desplaça sortint
fora de la pista, traspassant la línia de fons, per no cometre una violació de 3 segons i tornant a
ingressar després a l'àrea restringida.
Interpretació: A1 ha comès una violació de 3 segons.
Article 31. Interposició ('goaltending') i interferència
31-7 Situació: Si es sanciona una falta després de que la pilota hagi tocat l’anella en:
• un intent d’aconseguir una cistella,
• durant l’últim o únic tir lliure,
• després de sonar el rellotge del joc per al final del període.
Es cometrà una violació si un jugador toca la pilota mentre aquesta continua tenint la possibilitat
d'entrar a la cistella.
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31-8 Exemple: L'últim o únic llançament d'A1 ha tocat l'anella i està rebotant sobre ella quan en el
rebot A2 rep una falta de B2 (3a falta d’equip). La pilota encara té la possibilitat d'entrar i és
tocada per:
a) A3
b) B3
Interpretació: Es tracta d'una violació d'interferència.
a) No es concedirà cap punt. Les dues penalitzacions es cancel·len entre elles. El joc
es reprendrà amb un servei de possessió alterna.
b) Es concedirà 1 punt a A1. El joc es reprendrà amb un servei per a l’equip A a la
línia de fons més propera a on s'ha produït la falta, excepte directament darrere del
tauler.
31-9 Exemple: L'últim o únic llançament d’A1 ha tocat l'anella i està rebotant sobre ella quan en el
rebot A2 rep una falta de B2 (5a falta d'equip). La pilota encara té la possibilitat d'entrar i és
tocada per
a) A3
b) B3
Interpretació: Es tracta d'una violació d'interferència.
a) No es concedirà cap punt. Es concediran 2 tirs lliures, sense jugadors alineats als
passadissos de tirs lliures, a A2. Després dels llançaments el joc es reprendrà amb
servei per l'equip B des de la línia lateral a l’alçada de la prolongació imaginària de
la línia de tir lliure.
b) Es concedirà 1 punt a A1. A2 tindrà 2 tirs lliures. El joc es reprendrà com després
de qualsevol tir lliure normal.
31-10 Exemple: A1 tira a cistella, la pilota toca l'anella i està rebotant sobre ella, tenint encara
l'oportunitat d'entrar, quan sona el senyal del rellotge del joc. La pilota és tocada per:
a) A2
b) B2
Interpretació: Es tracta d'una violació d'interferència.
a) No es concedirà cap punt.
b) S'atorgaran 2 o 3 punts a A1.

Article 36. Falta tècnica

36-25 Situació. Després d'haver comès la seva cinquena falta, un jugador es converteix en
jugador eliminat. Després de la seva cinquena falta, qualsevol falta tècnica addicional que
sancioni contra ell, es carregarà al seu entrenador i s’anotarà com a tipus "B". Això també és vàlid
si una de les seves 5 faltes era tècnica o antiesportiva. En aquest cas, no serà desqualificat i
podrà romandre a la banqueta del seu equip.
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36-26 Exemple: B1 ha comès una falta tècnica durant el primer període. En el quart període B1
comet la seva cinquena falta. En el camí cap a la seva banqueta, B1 és sancionat amb una falta
tècnica.
Interpretació: Amb la seva 5a falta, B1 s'ha convertit en un jugador eliminat. Qualsevol altra
falta tècnica que ell cometi es carregarà al seu entrenador. B1 no serà desqualificat.
36-27 Exemple: B1 ha comès una falta antiesportiva durant el tercer període. En el quart període
B1 comet la seva cinquena falta. En el camí cap a la seva banqueta, B1 és sancionat amb una
falta tècnica.
Interpretació: Amb la seva 5a falta, B1 s'ha convertit en un jugador eliminat. Qualsevol altra
falta tècnica que ell cometi es carregarà al seu entrenador. B1 no serà desqualificat.
36-28 Situació. Un jugador ha de ser desqualificat quan sigui sancionat amb 1 falta tècnica i 1
falta antiesportiva.
36-29 Exemple: A1 ha comès una falta tècnica durant la primera part per retardar el joc. Durant la
segona part és sancionat amb una falta antiesportiva per un contacte dur contra B1.
Interpretació: A1 serà desqualificat automàticament i haurà d'anar al vestidor de l'equip
durant el temps que resti del partit o, si així ho desitja, abandonarà les instal·lacions. Només
es penalitzarà la falta antiesportiva i no s'haurà d'administrar cap altra penalització addicional
per la desqualificació. L'anotador haurà de notificar immediatament als àrbitres quan un
jugador hagi comès 1 falta tècnica i 1 falta antiesportiva i hagi de ser desqualificat.
36-30 Exemple: A1 ha comès una falta antiesportiva durant el 2n període per detenir amb un
contacte innecessari una transició ràpida dels adversaris. Durant el 3r període és sancionat amb
una falta tècnica per simular un contacte.
Interpretació: A1 serà desqualificat automàticament i haurà d'anar al vestidor de l'equip
durant el temps que resti del partit o, si així ho desitja, abandonarà les instal·lacions. Només
es penalitzarà la falta antiesportiva i no s'haurà d'administrar cap altra penalització addicional
per la desqualificació. L'anotador haurà de notificar immediatament als àrbitres quan un
jugador hagi comès 1 falta tècnica i 1 falta antiesportiva i hagi de ser desqualificat.
36-31 Situació. Un jugador-entrenador serà desqualificat quan sigui sancionat amb les següents
faltes:
•

2 faltes tècniques com a jugador

•

2 faltes antiesportives com a jugador

•

1 falta antiesportiva i 1 falta tècnica com a jugador

•

2 faltes tècniques com a entrenador, de tipus 'C'

•

3 faltes tècniques com a entrenador, de tipus 'B'

•

1 falta tècnica com a entrenador, de tipus 'C' i 2 faltes tècniques com a entrenador, de
tipus 'B'

•

1 falta tècnica com a entrenador, de tipus 'C' i 1 falta antiesportiva o tècnica com a
jugador

•

2 faltes tècniques com a entrenador, de tipus 'B' i 1 falta antiesportiva o tècnica com a
jugador

Comunicat 6-1718. INTERPRETACIONS OFICIALS FIBA 2017 (Octubre).

36-32 Exemple: El jugador-entrenador A1 ha comès una falta tècnica durant el primer període per
simular un contacte com a jugador. En el quart període, ha estat sancionat amb d'una falta tècnica
de tipus ‘C’ per la seva conducta antiesportiva com a entrenador.
Interpretació: L'entrenador de l'equip A1 haurà de ser desqualificat automàticament i haurà
d'anar al vestidor de l'equip el temps que resti del partit o, si així ho desitja, abandonarà les
instal·lacions. Només haurà de ser penalitzada la segona falta tècnica i no s'ha d'administrar
cap altra penalització addicional per la desqualificació. L'anotador haurà de notificar
immediatament als àrbitres quan un jugador-entrenador hagi comès 1 falta tècnica com a
jugador i 1 falta tècnica tipus ‘C’ com a entrenador i hagi de ser desqualificat.
36-33 Exemple: El jugador-entrenador A1 ha comès una falta antiesportiva durant el segon
període sobre B1 com a jugador. En el tercer període ha estat sancionat amb una falta tècnica
tipus ‘B’ per la conducta antiesportiva del seu fisioterapeuta i en el quart període que ha estat
sancionat amb una nova falta tècnica tipus ‘B’ pel substitut A6.
Interpretació: L'entrenador de l'equip A1 haurà de ser desqualificat automàticament i haurà
d'anar al vestidor de l'equip el temps que resti del partit o, si així ho desitja, abandonarà les
instal·lacions. Només haurà de ser penalitzada la 2a falta tècnica i no s'haurà d'administrar
cap altra penalització addicional per la desqualificació. L'anotador haurà de notificar
immediatament als àrbitres quan un jugador-entrenador hagi comès 1 falta antiesportiva com
a jugador i sigui sancionat amb 2 faltes tècniques per la conducta antiesportiva dels
membres de la seva banqueta i hagi de ser desqualificat.
36-34 Exemple: L'entrenador A1 del jugador ha comès una falta tècnica de tipus 'C' durant el
segon període per la seva conducta antiesportiva com a entrenador. En el quart període comet
una falta antiesportiva sobre B1 com a jugador.
Interpretació: L'entrenador de l'equip A1 haurà de ser desqualificat automàticament i haurà
d'anar al vestidor de l'equip el temps que resti del partit o, si així ho desitja, abandonarà les
instal·lacions. Només ha de ser penalitzada la falta antiesportiva i no s’administrarà cap altra
penalització addicional per la desqualificació. L'anotador haurà de notificar immediatament
als àrbitres quan un jugador-entrenador hagi comès 1 falta antiesportiva com a jugador i 1
falta tècnica de tipus ‘C’ com a entrenador i hagi de ser desqualificat.

Article 39. Baralles
39-3 Situació. Quan un entrenador ajudant, un substitut, jugador eliminat o acompanyant d'equip
és desqualificat en una situació de lluita i l'entrenador sigui sancionat amb una falta tècnica tipus
"B", la pena serà la mateixa que qualsevol altra falta desqualificant.
39-4 Exemple: En una situació de baralles, A6 ha entrat a la pista i, per tant, ha estat
desqualificat.
Interpretació: La falta es carregarà a l'entrenador A i s’anotarà com 'B2'. Com que comporta
la desqualificació d’A6, la penalització serà de 2 tirs lliures i possessió de la pilota per a
l'equip B.
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39-5 Exemple: A1 i B1 comencen a barallar-se a la pista de joc. En aquest moment A6 i B6
entren a la pista però no estan involucrats en la baralla. A7 també entra a la pista de joc i dona un
cop amb el puny a la cara de B1.
Interpretació: A1 i B1 seran desqualificats, s’anotaran a l’acta com a "D2". L'entrenador A i
l'entrenador B seran sancionats amb una falta tècnica registrada com 'B2' perquè A6, A7 i B6
han entrat a la pista durant una baralla. L'espai restant de les caselles de faltes d’A6, A7 i B6
en l’acta s'hauran d'omplir amb 'F'. Tant les desqualificacions com les faltes tècniques es
cancel·laran entre si.

Article 42. Situacions especials
42-7 Exemple: B1 fa falta al driblador A1, aquesta és la 3a falta de l’equip B en aquell període.
Després d'això, A1 llença la pilota contra el cos de B1 (mans, cames, tors, etc.).
Interpretació: A1 serà sancionat amb una falta tècnica. Qualsevol jugador de l'equip B
podrà llençar 1 tir lliure, seguit d'un servei per l’equip B a la línia lateral, al mig del camp,
davant de la taula d'auxiliars.
42-8 Exemple: B1 fa falta sobre el driblador A1, aquesta és la cinquena falta de l’equip B en
aquell període. Després d'això, A1 llença la pilota directament cap a la cara (o cap) de B1.
Interpretació: A1 serà sancionat amb una falta desqualificant i haurà d'anar al vestidor de
l'equip el temps que resti del partit o, si així ho desitja, abandonarà les instal·lacions. El
substitut d’A1 llançarà 2 tirs lliures, sense jugadors alineats als passadissos de l’àrea
restringida. Després d'això, qualsevol jugador de l'equip B llançarà 2 tirs lliures, seguits d'un
servei per l’equip B a la línia lateral, al mig del camp, davant de la taula d'auxiliars.
42-9 Exemple: B1 fa falta sobre el driblador A1, aquesta és la 3a falta de l’equip B en aquell
període. Després d'això, A1 llença la pilota directament a la cara (o cap) de B1.
Interpretació: A1 serà sancionat amb una falta desqualificant i haurà d'anar al vestidor de
l'equip el temps que resti del partit o, si així ho desitja, abandonarà les instal·lacions.
Qualsevol jugador de l'equip B llançarà 2 tirs lliures, seguits d'un servei per l’equip B a la línia
lateral, al mig del camp, davant de la taula d'auxiliars.
42-10 Exemple: B1 fa falta al driblador A1, aquesta és la 5a falta de l’equip B en aquell període.
Després d'això, A1 llença la pilota al cos de B1 (mans, cames, tors, etc.).
Interpretació: A1 serà sancionat amb una falta tècnica. A1 llançarà 2 tirs lliures, sense
jugadors alineats als passadissos de l’àrea restringida. Després d'això, qualsevol jugador de
l'equip B podrà llençar 1 tir lliure, seguit d'un servei per l’equip B a la línia lateral, al mig del
camp, davant de la taula d'auxiliars.
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