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El coneixement dels aspectes administratius és tant o més important que el coneixement de
les Regles de Joc. Al llarg de la temporada la pràctica totalitat de les sancions a Àrbitres i
Auxiliars de Taula són per incompliment d’alguna de les normes administratives, i no per la
presa errònia de decisions durant els partits.
Un partit no finalitza fins que l’Àrbitre Principal
signa l’acta del partit, i en cas que n’hi hagi,
redacta l’informe quan sigui necessari. La
correcta redacció de l’informe servirà per aclarir
qualsevol situació anòmala que hagi tingut lloc
durant l’encontre. D’aquesta forma s’evitaran
interpretacions errònies i ens estalviarem tornar a
donar explicacions per escrit sobre els fets.
Aquest Capítol del Manual és un resum de moltes
de les normatives de l’FCBQ, i de guies
d’actuació per determinades situacions que
esperem sigui de molt ajut per a tots els
Col·legiats.
Cal recordar que aquest Capítol del Manual forma part de la documentació obligatòria que
tothom ha de portar als partits.
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Tipus d’informe:
Des de la temporada 2013-14 l’FCBQ proporciona actes autocopiatives per
realitzar els partits de les seves competicions. En aquestes actes no es pot
escriure al dors, i per aquest motiu, els informes es realitzaran en formularis de
fulls d’informe independents a l’acta de joc.
Quan el club local no disposi del nou format d’acta, el partit es realitzarà amb les
actes antigues, tanmateix l’informe en el cas que n’hi hagués caldrà realitzar-lo
en un formulari d’informe.
En cas de no disposar de formularis d’informe, caldrà fer servir un foli en blanc,
on es copiaran totes les dades de la capçalera del formulari. És obligatori fer
còpies d’aquest informe amb paper carbó i entregar-les als equips.
Qualsevol referència realitzada en aquest Manual als fulls d’informe annexes,
serà vàlida també per als informes que es puguin realitzar en un foli en blanc.
En el cas de partits realitzats amb l’acta digital, els informes es realitzaran des de
la mateixa aplicació.
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1. L’àrbitre.
La figura de l’àrbitre és fonamental pel basquetbol i la seva
actuació és clarament regulada en els Estatuts i en el
Reglament Jurisdiccional de la Federació Catalana de
Basquetbol. La condició de ser àrbitre i també els seus drets
i obligacions estan reglats en el Capítol IX, Règims
personals, secció quarta dels Estatuts de l’FCBQ.
Pel que fa al Reglament Jurisdiccional en destacarem els
següents articles:
Art. 125.- L'equip arbitral serà designat, d'acord amb les normes que fixen les Bases de
cada competició, per la Federació Catalana de Basquetbol, a excepció dels auxiliars de
taula del Grup 0 que podran ser designats per les entitats esportives afiliades. L'àrbitre
principal i l'auxiliar, designats per dirigir un partit, no poden tenir cap mena de lligam familiar
ni esportiu amb cap dels dos equips ni cap relació d'amistat ni d'enemistat amb ells.
Art. 128.- Durant el decurs del temps reglamentari de joc, les decisions adoptades en el
camp amb caire immediat pels àrbitres d'un partit, i malgrat els errors d'apreciació que
puguin tenir, són totalment inapel·lables i, per tant, ni tant sols poden ser revisades ni
esmenades pels òrgans jurisdiccionals federatius. Quan l'error no ha estat en l'apreciació
subjectiva del fet per l'àrbitre, sinó en l'aplicació incorrecta de la norma federativa
corresponent, i aquesta equivocació, a criteri del Comitè de Competició i de Disciplina
Esportiva, hagi influït decisivament en el resultat final del partit o l'hagi desvirtuat, podrà
disposar-ne l’anul·lació total o parcial i la seva repetició. En aquest cas, totes les despeses
motivades per la repetició aniran a càrrec d'aquesta Federació.
Ser àrbitre és adquirir una gran responsabilitat tant dins com fora de la pista. Dintre de la
pista complint amb les normes (regles, comunicats, manuals, etc.) amb l’esperit necessari i en
el cas de partits de bàsquet de formació, assumint un paper pedagògic i mantenint una
actuació exemplar, amb prou psicologia per donar el tractament adient a tots els components
dels equips (jugadors, entrenadors i directius).
Fora de la pista demostrant amb preparació i educació, que molts dels possibles problemes
es poden solucionar de forma senzilla i eficaç. L’autoformació és sense cap dubte una
forma de preparació, és formar els jugadors i entrenadors. En aquest sentit, és fonamental que
treballeu constantment per conèixer perfectament el Reglament així com el seu esperit i
desenvolupeu les habilitats necessàries per ser capaços de transmetre amb eficàcia aquests
coneixements. D’aquesta manera no només fareu una important contribució a la formació dels
joves sinó que construireu importants capacitats que us seran extraordinàriament útils en la
vostra vida personal i professional.
Sense cap mena de dubte, la utilització continuada del web basquetcatala i del AVA ens permet
estar al dia de tots els canvis i novetats que es produeixen contínuament al Basquet Català.
Per últim recordar que la responsabilitat no s’adquireix amb el temps. Des del moment en que
una persona s’incorpora al CABQ-EABQ assumeix la responsabilitat que comporta. Per més
jove que es sigui en el moment d’acceptar ser Àrbitre o Auxiliar de Taula, s’assumirà la
responsabilitat dels actes que realitzi, i dels que puguin succeir durant la disputa del partit.
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2. El Delegat de Camp
La figura del delegat de camp està regulada al “Reglament
Jurisdiccional de l’FCBQ” (arts. 99 a 101) i al “Reglamento
General y de Competiciones de la FEB” (arts. 67 A 71).
Sense cap mena de dubte, la lectura d’aquests Articles del
Reglament Jurisdiccional ens aportarà molta informació:
Article 99.- El club local té l'obligació de designar un Delegat de
Camp que haurà de ser present durant tot el partit en el terreny
de joc i s'haurà de col·locar prop de la taula d'anotació.
No obstant això, quan els partits pertanyin a una categoria de
“promoció” i es celebrin en unes pistes que estiguin una al costat
de l’altra, un mateix Delegat de Camp podrà actuar com a tal en
els diversos partits que es celebrin en aquell recinte esportiu,
sense que sigui obligatòria la seva presència en una pista de joc
determinada.
La funció de delegat de camp és incompatible amb qualsevulla
altre en ocasió del partit o partits.
Article 100.- El Delegat de Camp haurà de ser major d’edat i estar en possessió de la corresponent
llicència federativa, que l’habiliti per poder actuar com a tal. La llicència federativa de delegat de
camp es lliurarà a favor d’un club i habilitarà per poder actuar com a tal en tots els partits que
celebrin com a locals els diferents equips d’aquell club, qualsevol que fos la competició on
pertanyin. L’acreditació com a Directiu d’un club també habilitarà per poder actuar com a
Delegat de Camp.
Article 101.- Les funcions del Delegat de Camp seran, entre d'altres, les següents:
a)
b)
c)
d)

e)
f)

Indicar als Àrbitres i a l'equip visitant els corresponents vestidors que s'hagin d'utilitzar.
Realitzar amb tota diligència, les instruccions que rebi de l'equip arbitral o del Delegat
Federatiu.
Facilitar a ambdós equips bancs i cadires suficients per a situar-hi l'Entrenador, els Jugadors
i els altres acompanyants que vagin proveïts de la corresponent llicència.
Ordenar la col·locació dels bancs o de les cadires a la distància reglamentària de la taula
d'anotació, convenientment aïllats del públic, i impedir que s'hi col·loquin altres persones que
no siguin les indicades en el paràgraf anterior.
Adoptar les mesures necessàries per a assegurar el bon ordre del partit, i sol·licitar, quan
sigui necessària, la intervenció de la Força Pública abans, durant i després del partit
Tenir cura que els vestidors que utilitzin l'equip arbitral i l'equip visitant restin adequadament
tancats i amb les corresponents mesures de seguretat.

Cal recordar que s’han de fer constar sempre les seves dades a l’acta oficial del partit i quan un
equip no presenti cap persona que realitzi les seves funcions, fer-ho constar al full d’informe.
El Delegat de Camp és el responsable de què el vestidor arbitral romangui tancat i en
correctes condicions higièniques. En aquells casos en què això no s’acompleixi, també caldrà
fer-ho constar al full d’informe.
Recordeu que el club local esdevé responsable dels danys o robatoris de la roba de vestir
que els àrbitres hagin pogut deixar als vestidors, però no dels objectes de valor (rellotges,
ulleres, telèfon mòbil etc.), els quals han de ser desats de la forma més idònia en funció de la
situació de cada partit.
La llicència de Delegat de Camp no permet en cap cas poder seure a la banqueta d’un equip
en un partit de competició oficial (ni com a local ni com a visitant).
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3. El Director Tècnic
La llicència de Director Tècnic es tramitarà a favor d’un dels
equips d’un Club. El Director Tècnic d’un Club podrà actuar
com a Entrenador de qualsevol dels equips del seu Club d’una
categoria igual o inferior a la que consta a la seva llicència.
Per tant aquesta llicència ofereix la possibilitat de substituir a
qualsevol dels Entrenadors dels equips de la mateixa o menys
categoria d’aquell Club.
La figura del Director Tècnic de Club està descrita als Articles del 89 al 94 del Reglament
Jurisdiccional de l’FCBQ. A la resta de Competicions no existeix aquesta figura.
Article 90.- La llicència de director tècnic faculta el seu titular per poder actuar com a Entrenador
en qualsevol equip del seu club, d'edat i categoria igual o inferior a l'equip per al qual té llicència;
i, per tant, podrà ser inscrit com a entrenador en l'acta d'un partit sempre que presenti la
corresponent llicència federativa.
El Director Tècnic podrà actuar en diferents partits en una mateixa jornada.
La llicència de Director Tècnic només existeix a les competicions de l’FCBQ, i permet ser inscrit a
l’acta com a Entrenador o com Acompanyant.

4. Inscripció a l’acta
Per poder actuar un Jugador o Entrenador en un partit caldrà
necessàriament que abans del seu començament hagi estat inscrit
en el seu equip a l’acta oficial de joc.
La relació de jugadors inscrits a l’acta serà adequadament
revisada per l’Entrenador, que si la troba correcta la signarà,
i en cas que no ho sigui dirà a l’Àrbitre les esmenes a fer.
En cas d’errades en l’ inscripció de jugadors a l’acta un cop
signada, a les competicions de l’FCBQ no se’n podran
afegir ni treure’n jugadors (articles 165 Reg.
Jurisdiccional). Les errades en el número de dorsal del
jugador podran ser corregides en qualsevol moment del
partit.
En competicions d’àmbit Català quan un equip disposi
d’entrenador i entrenador adjunt, si ells ho sol·liciten podran
signar tots dos a l’acta per una qüestió de titulacions dels
“practicum cursos”.
Un jugador o entrenador per poder ser inscrit a l’acta oficial
de joc d’un partit caldrà que exhibeixi la seva llicència
federativa o bé l’autorització provisional expedida per l’FCBQ.
Més informació als articles. 165 a 169 del R.J. de l’FCBQ.
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5. Actuació dels jugadors
Els articles 165 a 169 del Reglament Jurisdiccional estableixen les
condicions mitjançant les quals un Entrenador o Jugador podrà ser
inscrit a l’acta del partit i disputar-lo.
Article 165.- Per a poder actuar un jugador o entrenador en un partit
caldrà necessàriament que, abans del seu començament, hagi estat
inscrit amb el seu equip a l'acta oficial de joc. Un cop signada la relació
de jugadors inscrits per l'entrenador o, en el seu defecte, pel capità del
respectiu equip, no se'n podrà afegir ni treure'n cap.
És sempre responsabilitat de l'àrbitre principal d'un partit vetllar que es
compleixin les normes que regulen la inscripció dels jugadors a l'acta
oficial de joc, que es fixen en els articles següents d'aquest Reglament.
Article 166.- Un jugador o entrenador per poder ser inscrit a l'acta
oficial d'un partit cal necessàriament que, abans de començar-lo,
exhibeixi a l’àrbitre la corresponent llicència federativa a favor de
l’equip amb el qual s'inscriu, o bé l'autorització provisional federativa
que permeti l’actuació del partit.
No obstant el que disposa el paràgraf anterior, en l’acta de joc també es podran inscriure els
jugadors que exhibeixen una llicència federativa a favor de qualsevol dels equips d’edat inferior del
seu mateix club; i dels seus equips de la mateixa edat, però que participin en una competició
d’inferior categoria; així com els jugadors vinculats, a què fan referència els articles 26 a 28 d’aquest
Reglament.
Les llicències federatives de jugadores d’edat pre-mini, mini i pre-infantil habilitaran per poder-se
inscriure a l’acta de joc amb qualsevol equip masculí de categoria ‘mixte’, o femení, de igual o
superior edat del seu club i amb independència de la categoria de la competició a la qual participi
aquell equip. Als efectes d’aquest article, les llicències o les autoritzacions provisionals que
tinguessin una data “d’impressió o de validesa” caducada, no donen cap dret per poder inscriure el
jugador a l’acta oficial de joc d’un partit.
Article 167.- En el cas que en una llicència federativa o en una autorització provisional figurés la
informació que la persona està sancionada, a sol·licitud del seu club i sota la seva exclusiva
responsabilitat, podrà ser inscrit a l’acta oficial d’un partit i actuar durant el decurs del joc.
En aquest supòsit l’àrbitre té l’obligació de fer el corresponent informe sobre aquest fet, i fer signar
el jugador o entrenador, que actuï en aquelles condicions, en aquell mateix informe arbitral; a fi i
efecte de què el cas que pugui ser jutjat pel Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva de la
Federació.
Article 168.- El jugador o entrenador que hagués estat inscrit en l'acta oficial de joc mitjançant
l'autorització federativa que permeti la seva actuació, o mitjançant una llicència en la qual no dugui
la seva fotografia, abans d’actuar durant el joc, caldrà necessàriament que s’identifiqui, mitjançant el
seu DNI, permís de conduir o qualsevol altre document on consti la seva fotografia, la data de
naixement i el número del seu DNI.
El jugador que no s'identifiqui de la manera que fixa el paràgraf anterior d'aquest mateix article,
malgrat haver estat inscrit en l'acta oficial de joc, no podrà participar en el partit.
Article 169.- Quan l'àrbitre principal d'un partit tingui dubtes sobre la identitat d'algun jugador o
aquesta sigui qüestionada per l'equip contrari, l'àrbitre el farà signar al dors de l'acta del partit

En el següent quadre podem trobar un resum de les diferents situacions que es poden
produir a l’hora d’actuar als partits.
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DOCUMENTACIÓ
PRESENTADA

INSCRIPCIÓ
A L’ACTA

POSSIBILITAT DE
JUGAR

Llicència física o
llicència virtual amb
foto

SI

SI

Llicència física o
llicència
virtual
sense foto

SI

Només si presenta
document
acreditatiu

Autorització
provisional

SI

Només si presenta
document
acreditatiu

DNI o equivalent

NO

NO

RESUM

És important recordar:
Les normes d’inscripció a l’acta s’aplicaran a totes les categories.
Les jugadores d’edat premini i mini podran “reforçar” equips de les categories
masculines, iguals o superiors, dels equips del seu Club.
En el cas de les autoritzacions provisionals cal verificar la data de caducitat.
La llicència de jugador permet ser inscrit com acompanyant únicament a la categoria
en que s’ha tramitat.
Si una persona és desqualificada durant un partit (ja sigui per falta desqualificant o
per acumulació de tècniques o combinació de tècniques i antiesportives), no podrà
actuar als partits que es disputin immediatament després. Tanmateix si l’equip
5.1. Normativa
d’alineació de l’FCBQ
decideix finalment alinear-lo l’Àrbitre ho farà constar en un informe.

Per una altra banda, l’actuació dels Jugadors en els partits d’edat “premini”, “mini”,
“preinfantil” i “infantil” està regulada per unes normes específiques d’alineació, la infracció de
les quals comportarà la pèrdua del partit. Pel que fa al cas, un equip perdrà el partit quan:
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a. No inscrigui a l’acta oficial de joc un mínim de 8
jugadors.
En el cas que un equip de categoria Mini o Premini
es presenti amb menys de vuit jugadors, els equips
decidiran quin format de partit volen disputar, i
restaran obligats a fer el partit, en cas contrari
l’àrbitre ho farà constar al full d’informe.
b. No faci actuar un jugador els períodes mínims
reglamentaris, llevat el cas que sigui per
desqualificació, expulsió per cinc faltes o per lesió.
c. Faci actuar un jugador durant més períodes dels permesos, fins i tot en el cas que la
infracció es produeixi per la necessitat d’haver de substituir un jugador lesionat o
desqualificat.
d. La pèrdua dels partits per aquest motiu la determinarà el Comitè de Competició.
L’àrbitre només informarà d’aquesta irregularitat al full d’informe, i farà constar com a
guanyador del partit l’equip que hagués anotat més punts (independentment de que fos
el que va cometre l’alineació

6. Suspensió d’un partit
L’àrbitre principal és l’única persona que a la pista de joc està facultada per a poder suspendre
un partit, i no necessita mai consultar a ningú per prendre aquesta decisió, la
responsabilitat de la qual serà sempre seva (art. 138 del RJ de l’FCBQ). Tot i així, l’àrbitre
només podrà suspendre un partit si s’acompleix qualsevol dels punts relacionats a l’article 139
RJ de l’FCBQ.
Article 139.- Els àrbitres tindran cura i intentaran per tots els mitjans
al seu abast que es celebri el partit que hagi estat oficialment
programat, i només el podran suspendre per alguna de les causes
següents:
a) En el cas d'inclemència atmosfèrica que, a criteri discrecional
de l'àrbitre, impossibiliti la pràctica del bàsquet.
b) Quan resti un sol jugador en algun dels equips contendents.

c) Per l'actitud greument perillosa del públic envers la
seguretat de l'equip arbitral o dels jugadors.
d) Pels incidents protagonitzats de manera col·lectiva i
tumultuària pels components d'ambdós equips, que
representin una greu alteració del bon ordre esportiu.
e) Per
l'actitud
reiteradament
antiesportiva
dels
components d'algun dels equips que, malgrat haver
estat advertits per l'àrbitre d'aquest fet, persisteixin en la seva
conducta.
f) Pel comportament greument perillós de qualsevol dels equips
participants envers la integritat física dels àrbitres o de la resta
de jugadors.
g) Per la incompareixença, quinze minuts després de l'hora fixada oficialment per al
començament del partit, d'un o d'ambdós equips.
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h) Quan un equip, quinze minuts després de l'hora fixada per a l'inici del partit, no tingui a la pista
de joc un mínim de cinc jugadors degudament inscrits a l'acta i en condicions per poder-lo
començar.
i) Per no tenir el club local, com a màxim una hora després de l'hora fixada per al començament
del partit, la lliure disponibilitat d'un camp de joc on poder-lo celebrar.
j) Per una greu deficiència tècnica de la instal·lació esportiva del club local que, a criteri de
l'àrbitre, impossibiliti la pràctica esportiva.
k) Quan un equip es retiri de la pista de joc o es negui a continuar jugant el partit.
l) Quan a criteri de l'àrbitre, el color dels uniformes de joc dels equips pugui ocasionar
confusions.
m) Quan els jugadors d'un equip no portin adequadament assenyalats els números al darrera de
les samarretes de manera que, a criteri de l'àrbitre, impedeixi la correcta identificació dels
components d'aquell equip.
n) Quan un equip es negui a començar el partit, malgrat el requeriment formal de l'àrbitre de
començar-lo.

La suspensió d’un partit sempre és el darrer recurs que ha d’emprar l’Àrbitre. Abans de
prendre la decisió de suspendre el partit, l’Àrbitre posarà tots els mitjans per intentar que es
pugui disputar.

6.1. Incompareixença o lesió de l’àrbitre en partits de dos àrbitres
Si un dels àrbitres no es presentés, l’altre farà constar aquesta situació al full d’informe i
arbitrarà ell sol el partit, a no ser que en el camp de joc es trobi un altre Àrbitre qualificat per
dirigir el partit i els dos equips donin la conformitat perquè pugui actuar (art. 126 del RJ de
l’FCBQ).
Mai serà motiu de suspensió del partit l’absència d’un dels Àrbitres, o dels membres de
la Taula d’Auxiliars, que podran ser substituïts per les persones que designi l’Àrbitre.
Si un cop començat el partit arribés l’altre Àrbitre, aquest esperarà l’autorització de l’Àrbitre
present i s’incorporarà al partit quan hi hagi una aturada de joc i la pilota estigui morta. Caldrà
fer informe d’aquest fet.
Si un àrbitre es lesiona en un partit d’arbitratge doble o per qualsevol altre raó no pot continuar
exercint els seus deures, l’altre Àrbitre continuarà sol fins al final del partit a no ser que hi
hagués la possibilitat de substituir l’àrbitre lesionat per un àrbitre qualificat i els dos equips donin
la seva conformitat perquè pugui actuar.

6.2. Incompareixença o lesió de l’àrbitre en partits d’un sol àrbitre
Si es lesiona l’Àrbitre, aquest informarà d’aquest fet al full d’informe i intentarà que el partit
continuï essent dirigit per alguna persona, de mutu acord entre els dos equips implicats.
En el cas de què l’Àrbitre no estigui present a l’hora del partit i a la instal·lació hi hagués un
Àrbitre o qualsevol altre persona qualificada per arbitrar, aquest podrà dirigir el partit sempre
que els dos equips hi estiguin d’acord. Si es donés el cas que després arribés l’Àrbitre designat
per dirigir el partit, aquest dirigirà la resta del partit i haurà de reflectir aquest fet en un informe.
Al Capítol 2.1. del Manual està explicat el protocol administratiu a seguir en cas de no
presentació a un partit.
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7. Normativa sobre les pistes de joc
NIVELL 2
NIVELL DE COMPETICIÓ

NIVELL 1

LLIGUES
COMPETICIONS
CATALANES

Recomanable

NIVELL 4

NIVELL 2B

COPA CATALUNYA
JÚNIOR / CADET /
INFANTIL
PREFERENT

1a CATEGORIA

2a CATEGORIA
3a CATEGORIA
MASCULINA

3a CATEGORIA
FEMENINA

SOTS 21 MASC.
PREF.

JÚNIOR / CADET /
INFANTIL DE 1r ANY i
INTERTERRITORIAL

RESTA DE
COMPETICIONS i
PROMOCIÓ

28 x 15

28 x 15

28 x 15 o

25,60 x 15

o

o

26 x 14 o

o

26 x 14

26 x 14

24 x 13

20 x 12 (4)

FIBA

FIBA

FIBA 2008

FIBA 2008

2 metres

2 metres

2 metres

2 metres

MINIBÀSQUET

ACB / FEB

ACB / FEB

Perímetre
Reglamentari (6)

PAVELLÓ COBERT I TANCAT

NIVELL 5

NIVELL 2A

28 x 15
MIDES PISTA DE JOC

NIVELL 3

1 metre a tots els cantons

ACB / FEB

ALÇADA MÍNIMA

SÍ

SÍ

0,50 metres a tots els cantons

NO (1)

SÍ

7 metres

6 metres

2 metres
0,40 metres a tots
els cantons

NO

5 metres

MARCADOR VISIBLE

ACB / FEB

-----

-----

-----

SÍ

NO

MARCADOR i CRONÒMETRE
ELECTRÒNIC VISIBLE

ACB / FEB

SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO

APARELLS (14/24")

ACB / FEB

SÍ

SÍ (3)

NO

NO

NO

(2)

1

NÚM. ÀRBITRES

ACB / FEB

2

2

2

NÚM. OFICIALS DE TAULA (5)

ACB / FEB

3 (3)

3 (3)

2 (3)

2 (3)

2

ACTA DIGITAL

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO (7)

NO

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

(7)

1

Necessari per als supòsits establerts a les Bases Especifiques de cada competició.
Arbitratge doble a les Fases Finals.
Excepte per als supòsits establerts a les Bases Específiques de cada competició.
L’FCBQ podrà autoritzar terrenys de joc amb mides inferiors.
En aquelles categories on no es designa, per part de l’FCBQ, oficials de taula, les funcions
seran efectuades per col·laboradors d’ambdós equips. En cas de no existir acord per designar
les funcions, el col·laborador LOCAL portarà a terme l’anotació de l’ACTA, i el col·laborador
VISITANT es farà càrrec del cronometratge.
Caldrà protegir el perímetre si és inferior a aquestes mides. S’entén per perímetre, la distància
entre la línia del camp i el primer obstacle.
És obligatòria al Campionat de Catalunya Femení de 3a Categoria.
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7.1. Normativa de pista reserva
Els equips tindran 3 hores per disposar de pista reserva a les categories on existeix
l’obligació de disposar-hi de pista reserva coberta.
En el cas de partits de B2 masculins entre equips de la mateixa territorial l’equip local
disposa de fins a dues hores per trobar una pista reserva, no obstant, no té l’obligació de
tenir-la.
Territorial

Inf. A-1

CC 3a Cat masc
Abans de les 3 hores
següents a l’hora oficial
d’inici

Diferent Territorial o Fase Final
Abans de les 3 hores següents
a l’hora oficial d’inici
Mateixa Territorial

8. Samarretes
8.1. Coincidència de color dels uniformes
D'acord amb els articles 162 i 163 del Reglament
Jurisdiccional de la Federació Catalana de Basquetbol,
en el cas que, a parer dels àrbitres, el color dels
uniformes de joc d’ambdós equips puguin ocasionar
confusions, caldrà canviar la samarreta de l’equip
visitant.

8.2. Numeració
Els equips poden utilitzar els números del 0 i 00 i des
de l’1 al 99.
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9. Horaris de partits
En la part davantera de l'acta, en el lloc reservat per posar les
dades, s’indicarà l'hora real en que comença el partit.
En el full d’informe, i en aquelles situacions en que el partit no
hagi començat a la seva hora oficial, s'indicaran les raons de
perquè s'ha modificat l'horari.
En el cas de que en una mateixa franja horària es produeixi un
retard, sigui per la causa que sigui (encara que sigui pel retard
provocat per la disputa d’altres partits), caldrà fer-ho constar
en un informe en tots els partits que es disputin en aquella
pista.

10. L’acta del partit
En els partits de Promoció els Auxiliars de Taula no són
designats per l’FCBQ, tot i que les RT tenen normes
específiques al respecte. La responsabilitat de l'acta és de
l’Àrbitre Principal, però les funcions de taula seran efectuades per
col·laboradors d’ambdós equips.
En cas de no existir acord entre els equips per designar les
funcions, el col·laborador local portarà a terme l’anotació de
l’acta i el col·laborador visitant es farà càrrec del
cronometratge, d’acord amb les bases de competició.
En el supòsit de no haver-hi un dels col·laboradors, l’àrbitre del
partit decidirà les persones que cregui oportunes per efectuar
aquestes funcions, i la manca d’un col·laborador no significarà mai
la suspensió del partit.
Cal recordar que la responsabilitat d’allò que s’anota a l’acta de joc és exclusiva de l’Àrbitre
Principal; per tant, és summament important que estigueu plenament convençuts de la correcta
complementació d’aquesta. Al Capítol del Manual de l’Auxiliar de Taula corresponent a
l’Anotador trobareu una descripció detallada de com omplir l’acta.
Els errors més habituals observats en la complementació de les actes de paper ens obliga a
recordar aquells apartats que resulten motiu d'errada.
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a) És imprescindible indicar el Nom complet dels equips
participants en un partit (incloent la lletra quan hi sigui) així
com la Categoria, el Sexe i el Número del Partit.
b) En el moment de repassar l'acta s'han de tenir en compte
les següents qüestions:
1. Repassar les anotacions a la fi de cada període i fer
les esmenes que calguin.
2. Que el resultat de cada període correspongui
exclusivament al nombre de punts aconseguits en
aquest, essent el resultat final la suma de tots els períodes.
3. Que el resultat de la puntuació del tempteig de cada període coincideixi amb
l’indicat en les caselles del resultat del període.
4. Indicar quin ha estat l’Equip Guanyador, tenint cura que no es produeixin errades
en aquest apartat.
Quan un equip no comparegui a la celebració d'un partit, l'Àrbitre ho farà constar al full
d’informe. Mai no decidirà la victòria per "2 a 0" a favor de l'equip presentat. Aquesta
decisió és potestat exclusiva del Comitè de Competició.
Cal fer una crida a la responsabilitat dels Àrbitres. Penseu que amb un repàs conscient de l'acta
s'eliminarien la majoria d’aquestes errades que tant perjudiquen al funcionament federatiu, i que
en moltes ocasions poden ser motiu de sanció per els Àrbitres.

10.2. Tancament d’acta: regla dels 50 punts

Categoria

Regla de 50 punts
No s’aplica durant el partit

Premini, Mini

Es corregeix el resultat a l’acta quan
acaba el partit *

Pre infantil, Infantil

Si

Resta de categories

No s’aplica

* Als partits de categories mini i premini la regla de 50 punts no s’aplica durant el partit. Si un
cop finalitzat un dels equips guanya per més de 50 punts de diferència l’àrbitre rectificarà el
resultat final del partit a l’acta, afegint a la puntuació de l’equip guanyador 50 punts sobre el
tempteig de l’equip perdedor. L’àrbitre no ha de fer informe d’aquesta situació.
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10.3. Actes de paper
La normativa de lliurament d’actes als Clubs per la disputa dels partits és la següent:
L’FCBQ lliurarà a principi de temporada a cada club les actes necessàries per tota la
lliga, essent aquests els responsables de tenir preparat el joc d’actes per cada partit.
Igualment es donaran jocs d’actes a cada àrbitre per si en algun partit el club local no
en disposés. Si ocorregués això cal que l’àrbitre ho faci constar en el full d’informe.
Actes per als Àrbitres i Auxiliars de taula: Tot i que els àrbitres i els auxiliars de
taula no teniu cap responsabilitat en portar les actes, sí que és convenient que
sempre tingueu algun joc de reserva per si de cas l’àrbitre o el club se’n descuidés. Si
no el teniu sol·liciteu-lo al Comitè d’Àrbitres.

Els informes es realitzaran en fulls d’informe (independents de l’acta). Els membres
de l’equip arbitral tenen l’obligació de portar fulls d’informe i de suspensió.

10.4. Actes digital
L’FCBQ distribuirà dispositius entre els Clubs per realitzar l’acta digital a les categories on sigui
requerida. El Club local serà el responsable de facilitar una tablet amb connexió a internet i
suficientment carregada abans de l’inici dels partits.

10.5. Lliurament d’actes a l’FCBQ
L’àrbitre principal és el responsable d’entregar les actes i els resultats tal i com es descriu al
capítol de Normes Internes (2.1.) del Manual de l’Àrbitre.
En aquests moment i segons la categoria del partit tenim dues maneres de lliurat l’acta a
l’FCBQ depenent si aquesta s’ha realitzat en paper o mitjançant l’app d’acta digital.
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11. Informes al comitè de competició
Sempre que durant un partit es produeixi algun tipus d’incidència caldrà exposar-ho en un
informe. Tot i disposar d’aquest Manual amb exemples de molts tipus d’informes, un dels
problemes més greus amb els que es troben els diferents departaments de la Federació
encarregats de gestionar la Competició (Activitats, Competició i Àrbitres) és la incorrecta
redacció dels informes dels partits.
És obligatori redactar els informes al finalitzar el partit, i entregar còpia als equips. Únicament
en aquells casos en que pot perillar la integritat física dels membres de l’equip arbitral es podrà
fer un annex a l’informe i entregar-lo directament a la Federació, fent constar que els equips no
en disposen de la còpia d’aquest informe.
En general es poden apreciar dos grans defectes a l’hora de redactar els informes:
a. No fer constar a l'acta els fets que realment són importants i en canvi fer constar aspectes
o situacions que són totalment irrellevants.
b. Utilitzar literatura, fent judicis de valor sobre les actuacions del jugador, acusant i jutjant al
mateix temps. L'informe ha de ser una redacció concisa, asèptica i impersonal de la
descripció dels incidents que s'han produït, sense que es vegin reflectits els nostres
sentiments.
Aquests defectes causen greus problemes al Comitè de Competició, que per falta de claredat
en la descripció d’allò que ha succeït o per omissió de determinats fets, es veu en l'obligació de
sobreseure els expedients o deixar sense sanció actuacions que en podrien ser mereixedores.
Per tal d’escorçar els terminis de resolució dels
expedients oberts per part del Comitè de Competició, les
provisions i resolucions que se t’hagin d’enviar es faran
via correu electrònic.
L’àrbitre és responsable de comprovar que las dades
que té l’FCBQ són correctes, per tal de rebre els
informes i provisions del Comitè de Competició.
En l’Àrea privada es pot comprovar la vostra adreça de
correu electrònic, en cas que sigui incorrecta ho heu de
comunicar immediatament.
Per últim cal que recordeu que l’article 233, indica que el fet
de incomplir els acords, ordres i inscripcions adoptades pels
òrgans competents federatius seran considerades com faltes
greus, que comportaran una sanció de entre 2 i 7 mesos. En
aquest sentit s’entén que el fet de no respondre als
requeriments del Comitè de Competició (no respondre a les
provisions) és una falta greu.

15

NORMES ADMINISTRATIVES
Manual del CABQ-EABQ
2020-21

11.2. Recomanacions a l’hora de suspendre un partit
En el punt 6 d’aquest Manual s’expliquen els possibles motius per suspendre un partit.
Recordeu que com a norma general:
Cal fer tots els esforços possibles perquè el partit es
jugui. La suspensió és l’últim recurs.
Cal explicar en l'informe i amb tot detall els motius pels
quals es suspèn el partit.
Tot informe que aparegui a l'original del full d’informe,
haurà d'aparèixer també a les còpies que li són lliurades
als equips, on haurà de ser visible amb claredat.
Quan en el cas d’inclemència atmosfèrica es fixi nova
data per la disputa del partit, intenteu arribar a un acord
amb els equips per un dia en que podeu assistir-hi
vosaltres mateixos.
En qualsevol cas, no es podrà fixar la data per un altre dia abans de les quaranta-vuit
hores posteriors a la data inicial del partit.
A continuació us indiquem quines són les vostres principals obligacions quan es
produeix algun tipus d'incident:
1. Obligació de ressenyar al full d’informe tots
els incidents succeïts durant el partit.
NOMÉS en els casos on pugui perillar la
vostra integritat física estareu excusats de
fer l'informe, podent-lo redactar en un full
annex. En aquest cas, al full d’informe heu
de posar única i exclusivament la frase
"SEGUEIX INFORME", sense explicar les
raons del perquè ho feu.
2. Sempre que es desqualifiqui a alguna
persona, sigui quin sigui el motiu, caldrà fer
informe. Des de la temporada 2016-17 no
s’haurà de retirar la llicència en cap cas.
3. Qualsevol incident que es produeixi amb
posterioritat al tancament de l'acta, es
recollirà en un informe annex, que s'haurà
d'acompanyar juntament amb l'acta. Caldrà
fer una còpia de l’acta i de l’informe i lliurarlos al CABQ-EABQ el dilluns.
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4. Abans de redactar un informe, cal que l’Àrbitre Principal en presència de la resta de
membres de l’equip arbitral redacti un esborrany de l’informe, per tal d’oferir una
explicació clara dels fets.
5. Els informes han de ser senzills, breus i clars ajustant-se de la forma més fidel possible
a allò que ha succeït, i sense entrar en valoracions o judicis de valor.
6. Cal fer constar sempre els noms dels equips, el minut en que s'ha produït l'incident, el
període de joc, el nom complet de les persones indicades, amb el dorsal i número de
llicència o D.N.I, la sanció aplicada i els fets ocorreguts.
7. També es faran constar aquelles dades que considerem que poden ser atenuants o
agreujants.
8. Recordeu que mai no heu de tancar una acta, ni repartir còpies, ni molt menys
adjudicar vosaltres mateixos el resultat d'un partit que no hagi finalitzat normalment.
9. Cal que la lletra de l’informe sigui clara (es recomana que sigui lletra d’impremta).
10. Quan signeu un informe, heu de posar el vostre nom i cognom sota la signatura.
11. L’Àrbitre Principal és l’única persona que pot decidir què escriure als informes. Els
equips no estan autoritzats a escriure-hi. Únicament es permetrà que els representants
dels equips signin en el full d’informe per registrar la seva conformitat sobre una
determinada qüestió (correcció de l’acta, Àrbitre substitut, etc.)
En cas de suspensió d’un partit que no s’hagi iniciat, no caldrà fer acta ni full d’informe (llevat
que s’hagin d’explicar altres incidències). Únicament s’omplirà el formulari de suspensió per
pluja.
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El quadrant següent mostra de forma clara i resumida tot el relacionat amb les actes i fulls
d’informe/suspensió :

Acta del partit

1a Copia

2a Copia

Blanc

Groc

Verd

Blau

Original

1a Copia

2a Copia

Full d’informe

Original

Moment de la
suspensió;

Fulls de suspensió

Abans començar:
motius climatològics

--

--

--

FCBQ

FCBQ

LOC

VIS

--

--

--

Abans començar:
equip no presentat

FCBQ

equip
present

FCBQ

--

--

--

--

FCBQ

equip
present

FCBQ

Abans començar:
altres motius

FCBQ

LOC

VIS

FCBQ

FCBQ

LOC

VIS

FCBQ

LOC

VIS

ja començat:
motius climatològics

FCBQ

FCBQ

FCBQ

FCBQ

FCBQ

LOC

VIS

FCBQ

LOC

VIS

ja començat:
equip es nega a
jugar

FCBQ

FCBQ

FCBQ

--

--

--

--

FCBQ

LOC

VIS

ja començat:
quedar-se sense
jugadors

FCBQ

FCBQ

FCBQ

--

--

--

--

FCBQ

LOC

VIS

ja començat:
incidents del públic

FCBQ

FCBQ

FCBQ

--

--

--

--

FCBQ

LOC

VIS

ja començat:
altres motius

FCBQ

FCBQ

FCBQ

--

--

--

--

FCBQ

LOC

VIS

Motiu de la suspensió

En el cas de fer-se el partit amb acta digital, el lliurament es fa directament a l’àrea privada dels
clubs participants.
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12. Exemples d’informes
Sempre que es realitzi un
informe caldrà fer servir el
formulari “Full d’Informe”. Aquest
informe disposa d’una capçalera
que caldrà omplir de la mateixa
forma que l’acta. En el cas que
no es disposi de Fulls d’Informe
caldrà realitzar l’informe en un
full en blanc, copiant les dates
que consten a la capçalera del
formulari oficial.

Sempre que es faci esmenta d’una persona que ha participat en incidents durant el partit,
caldrà anomenar-los en el full d’informe de la següent forma:
Llicència física o digital:
Nom i cognoms sencers i
3 darrers números de la llicència

Sr. HECTOR CARMONA
DIEZ AMB DNI
NÚMERO 457894125

BQ Llicència
Cognom i inicial del nom i
Número de llicència sencer

Sr. CARMONA, H. AMB
LLICÈNCIA 478G

Si és necessari fer alguna anotació sobre qualsevol acompanyant, i no estigués inscrit a
l’acta caldrà inscriure’l a l’espai de la capçalera de l’acta destinat a tal efecte.

A continuació trobareu diversos exemples d’informes agrupats per tipus d’incidències.
Totes les dades que consten a les actes i als formularis d’informe son fictícies, únicament els

12.1.
a il’hora
d’inici
dels partits tècnics del CA-EABQ.
nomsRetard
són reals,
corresponen
a col·laboradors
19
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Sempre que un partit no comenci a l’hora prevista caldrà fer un informe explicant els motius.
En el cas que degut al retard, creieu que us correspon cobrar dietes, caldrà reclamar-ho a
l’informe.
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12.2. No presentació d’un dels membres de l’equip arbitral
Es recomana que sempre que un dels Àrbitres no estigui present a l’hora d’inici del partit, o
que no sigui un Àrbitre designat pel CA-EABQ es faci signar als entrenadors donant la seva
conformitat.

21

NORMES ADMINISTRATIVES
Manual del CABQ-EABQ
2020-21

12.3. Desqualificació per acumulació de faltes (tècniques/antiesportives)
Sempre que un Jugador o Entrenador sigui desqualificat per acumulació de faltes tècniques
o antiesportives i la combinació de faltes tècniques i antiesportives, caldrà realitzar l’informe
corresponent. Des de la temporada 2016-17 en cap cas es retirarà la llicència.
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12.4. Dubtes sobre la identitat – Disponibilitat per jugar
En algunes ocasions pot ser que tingueu dubtes sobre la identitat d’algun dels jugadors o
entrenadors dels equips que disputen el partit. En aquests casos es recomana fer un informe
i fer signar al jugador sobre el que existeixen dubtes.
De la mateixa manera, si teniu dubtes sobre la validesa d’una llicència, o si no teniu clar si
amb una determinada llicència permet participar en un partit caldrà fer un informe explicant
aquest fet.
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12.4.1. Partits de Minibàsquet i Passarel·la
a) Presentació amb menys de vuit jugadors.
Tot i que presentar-se amb menys de vuit jugadors per disputar un partit de categoria
Minibàsquet o Passarel·la comporta la pèrdua del partit, l’Àrbitre realitzarà l’informe i com a
resultat i guanyador del partit indicarà el que s’hagi produït (també introduirà aquest resultat
a l’Àrea Privada).

b) Infraccions de la Normativa d’actuació (Mini i Passarel·la)
Un dels principals motius de sanció d’Àrbitres per part del Comitè de Competició és per
l’absència d’informes en situacions d’alineacions indegudes.
És imprescindible conèixer la norma d’alineació de cada categoria, i repassar durant el partit
que els equips l’estan respectant. En cas que es detecti que un equip pot cometre una
alineació indeguda és convenient avisar-lo abans de que es produeixi.
Tot i que l’alineació indeguda pot comportar la pèrdua del partit a l’equip infractor, l’Àrbitre
realitzarà l’informe i com a resultat i guanyador del partit indicarà el que s’hagi produït (també
introduirà aquest resultat a l’Àrea Privada).
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12.4.2. Incidents
a) Incidents entre jugadors
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b) Incidents entre jugadors i públic

c) Incidents entre jugadors i Àrbitre
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d) Altres Situacions
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13. Tràmits a seguir en suspendre un partit
Molt sovint als informes de suspensió de partits manca molta informació. També hi ha una certa
confusió sobre què s'ha de fer en cada cas. Per tal d'aclarir els protocols a seguir, i com a guia
d'actuació, us donem una sèrie de criteris que, malgrat tot, haureu de completar amb el vostre
sentit comú i lògica que calgui aplicar davant de cada situació.

Abans de
començar

Motius per suspendre un partit

Començat
el partit

1

Climatològics

1

2

Equip no presentat

2

3

Incidents del públic

3

4

D’altres

4

----------

Quedar-se sense jugadors

5

Tal i com podeu veure al quadre, hi ha diversos motius pels quals es pot arribar a suspendre un
partit. La manera d'actuar serà ben diferent, en molts casos, segons si el partit hagi ESTAT
COMENÇAT O NO.

13.1. Abans de començar els partits
13.1.1. Suspensió d’un partit no començat per causes climatològiques
És potestat exclusiva de l’Àrbitre Principal valorar si les causes són suficients per suspendre un
partit.
En les categories de promoció en cas d’inclemència atmosfèrica, es regula la possibilitat
de no comparèixer cap dels dos equips, sense cap mena de sanció, sempre que
s’acompleixi el següent:
1. Que l’àrbitre certifiqui amb l’imprès de suspensió la impossibilitat de jugar el partit per
pluja.
2. Que abans de les quaranta-vuit hores posteriors a la data del partit, l’FCBQ rebi un
document signat pels dos equips, comunicant la nova data de celebració del partit.
3. En cas de suspensió per pluja d’un partit, abans del seu inici, NO caldrà complimentar
l’acta de joc. Serà suficient amb l’imprès de suspensió. A l’espai reservat per la
conformitat de l’equip que no es presenti caldrà indicar: “EQUIP NO PRESENTAT”.
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a) Emplenar els fulls de suspensió del full d’informe
ÉS OBLIGATORI omplir l’apartat de suspensió del full d’informe.
1. Dades del partit:
Nom dels equips.
Data i número del partit.
2. Cal consignar si el partit ha estat començat o
no, marcant el quadre corresponent i, si els
equips s'han posat d'acord en una data,
consigneu-la, així com l'horari per la nova
celebració. intenteu per tots els mitjans
d'arribar a un acord en una data en que hi
pugueu assistir vosaltres mateixos com a
àrbitres, conjuntament amb els auxiliars de
taula. Heu de fer consignar el nom i número de
D.N.I. d'una persona AMB LLICÈNCIA de cada
equip, que serà qui signi donant conformitat a la
nova data.
3. En cas de no haver-hi acord entre els dos
equips per celebrar el partit una nova data,
s'han de fer constar els dies i les hores en què
l'equip local disposa de pista per celebrar el
partit. Un responsable de l'equip local AMB
LLICÈNCIA ha de consignar les seves dades i
signar el full.
4. Heu de fer constar (SI o NO) si podeu assistir com a col·legiats en la nova data
acordada. Per últim, l'Àrbitre Principal signarà el full.
5. En el cas de no disposar de fulls d’informe, caldrà omplir en un full en blanc recollint
totes les dades necessàries.

b) Procediment final
Finalment, s’entregarà UNA CÒPIA DEL FULL DE INFORME/SUSPENSIÓ A
CADASCUN DELS EQUIPS. Caldrà que aquest informe es lliure abans de les 9:00 hores
del dilluns.
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13.1.2. Suspensió per no presentació d’un equip
a) Emplenament de l’acta del partit
S’han d’inscriure els jugadors de l’equip que
es troba present al terreny de joc, de la
mateixa manera que es faria si el partit
s'anés a jugar.
A les caselles de l’equip no presentat s’ha
d’escriure en diagonal i amb lletres
majúscules: “NO PRESENTAT”.
L’equip present facilitarà el cinc inicial i
l’entrenador signarà la conformitat.
Tots els components de l’equip arbitral han
de signar l’acta del partit.

b) Redacció d’informe
Cal indicar el motiu de la suspensió.
S’indicaran les possibles incidències que
hagin succeït (l’equip no presentat ha avisat
o no, s’ha presentat algun representant, el
temps que s’ha esperat, etc.)

c) Obligacions Posteriors
Es repartirà una còpia de l’acta i del full
d’informe a l’equip present.
Cal lliurar les actes i els fulls d’informe a
l’FCBQ abans del dilluns següent a la disputa
del partit a les 9:00
Cal introduir el resultat del partit a l’Àrea
Privada indicant que ha estat suspès.

31

NORMES ADMINISTRATIVES
Manual del CABQ-EABQ
2020-21

13.1.3. Suspensió per incidents amb el públic
a) Emplenament de l’acta del partit
S’emplenarà l’acta com si el partit es jugués.
Sempre que sigui possible, (per exemple si
han estat desqualificats abans de l’inici del
partit no ho podran fer), els entrenadors
signaran l’acta com si el partit es jugués,
indicant el cinc inicial.
Els membres de l’equip arbitral no signaran
l’acta.

b) Redacció de l’informe
Assenyalar la causa de la suspensió ( per
invasió de públic, trifurques, etc.).
Recordeu que es recomana fer un esborrany
abans d’escriure l’informe definitiu al full
d’informe.

c) Obligacions Posteriors
Es repartirà una còpia de l’acta i del full
d’informe als equips.
Cal lliurar les actes i els fulls d’informe a
l’FCBQ abans del dilluns següent a la disputa
del partit a les 9:00 hores
Cal introduir el resultat del partit a l’Àrea
Privada indicant que ha estat suspès.
Sempre que creieu que l’informe que fareu
darrera de l’acta pot fer perillar la vostra
integritat física, heu de posar al full d’informe
“SEGUEIX
INFORME”.
D’aquesta
manera podeu fer l’informe a casa amb més
tranquil·litat.
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13.1.4. Suspensió per altres motius
a) Emplenament de l’acta del partit
Caldrà emplenar l’acta com si el partit es
jugués.
Els entrenadors signaran l’acta com si el
partit es jugués
Els membres de l’equip arbitral no signaran
l’acta.

b) Redacció de l’informe
Assenyalar la causa de la suspensió (manca
de cistelles, manca de llum, trencament de
l’anella, etc.).
Informar si els equips s'han posat d'acord
per jugar-lo en una nova data i si l'àrbitre hi
pot assistir o no.

c) Obligacions Posteriors
Es repartirà una còpia de l’acta i del full
d’informe als equips.
Cal lliurar les actes i els fulls d’informe a
l’FCBQ abans del dilluns següent a la
disputa del partit a les 9:00 hores.
Cal introduir el resultat del partit a l’Àrea
Privada indicant que ha estat suspès.
Sempre que creieu que l’informe que fareu
darrera de l’acta pot fer perillar la vostra
integritat física, heu de posar al full d’informe
“SEGUEIX
INFORME”.
D’aquesta
manera podeu fer l’informe a casa amb més
tranquil·litat.
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13.2. Després de començar els partits
13.2.1. Suspensió d’un partit començat per causes climatològiques
És potestat exclusiva de l’àrbitre principal valorar si les
causes són suficients per suspendre un partit.

a) Emplenament de l’acta del partit
Es deixarà l’acta tal i com estigui al moment de la
interrupció. A les columnes d'acumulació de punts
no es posarà: suspès per pluja.
Mai es tancarà un acta d’un partit no finalitzat
S’ha de procedir a fer l'informe sense tancar la
puntuació ni les faltes.
Els membres de l’equip arbitral mai signaran l’acta
d’un partit que no ha finalitzat.

b) Redacció de l’informe
S'ha de fer constar el mateix que s'indica al punt
13.1.1.a. d’aquest capítol, a més de les referències
següents en quant a la situació en què ha de
continuar el joc:
Temps de joc que es portava en el moment de
suspendre el partit (en minuts i segons), així
com el resultat fins al moment.
Com s'ha de reprendre el joc incloent-hi:
a) Quin equip l'ha de reprendre.
b) Des de quina part del terreny de joc.
c) La situació del rellotge dels 24 segons, si

s'escau.
d) A

quin equip
d’alternança.

correspon

la

fletxa

c) Omplir l’apartat de suspensió.
d) Obligacions Posteriors
No es repartiran les còpies de l’acta.
Sí es repartiran còpies dels fulls d’informe.
Cal lliurar les actes i els fulls d’informe a l’FCBQ abans del dilluns següent a la disputa
del partit a les 9:00 hores.
Cal introduir el resultat del partit a l’Àrea Privada indicant que ha estat suspès.
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13.2.2. Suspensió d’un partit per què un equip es nega a continuar jugant
Es pot donar el cas que un equip que està present a les instal·lacions no es presenti per
reprendre una mitja part o una pròrroga (es a dir, que deixi el terreny de joc i no acudeixi quan
es requerit per l’Àrbitre per reprendre al partit). Encara que el reglament de joc explica com s'ha
d'actuar, hem de tenir en compte el que es descriu al reglament Jurisdiccional de l’FCBQ. Cal
fer servir Tots els mitjans al vostre abast perquè l'equip torni a la pista disposat a continuar el
joc de manera normal. En cas contrari, i només després d’esgotar totes les possibilitats,
suspendreu el partit.
En qualsevol cas l’Àrbitre intentarà reprendre el partit, és a dir: xiular 3”, xiular 1” i posar la pilota
en joc, per fer evident que l’equip es nega a jugar.

a) Emplenament de l’acta del partit
Es deixarà l’acta tal i com estigui al moment de la
interrupció.
Mai es tancarà un acta d’un partit no finalitzat
S’ha de procedir a fer l'informe sense tancar la
puntuació ni les faltes.
Els membres de l’equip arbitral mai signaran
l’acta d’un partit que no ha finalitzat.

b) Redacció de l’informe
Es detallaran les causes que han obligat a
suspendre el partit, així com les mesures que s’han
pres per intentar d'evitar-ho, deixant ben clar que,
malgrat totes aquestes mesures, ha estat del tot
impossible fer que l'equip tornés a la pista per tal de
continuar el partit.
Cal fer constar totes les dades referents al temps de
joc i situació pel supòsit en que s’hagués de
continuar el partit.

c) Obligacions posteriors
No es repartiran les còpies de l’acta.
Sí es repartiran còpies dels fulls d’informe
Cal lliurar les actes i els fulls d’informe a l’FCBQ
abans del dilluns següent a la disputa del partit a
les 9:00 hores.
Cal introduir el resultat del partit a l’Àrea Privada
indicant que ha estat suspès.
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13.2.3. Manca de jugadors (inferioritat)
L’Article 31 Regles de joc diu que: “Si en el transcurs d'un partit el nombre de jugadors esdevé
inferior a dos, el partit s'acaba i aquest equip perd el partit per incompareixença.”
Tot i que el reglament consideri que l'equip que es queda sense jugadors ha de perdre el
partit, l’àrbitre es limitarà a suspendre l'encontre, deixant la decisió pel Comitè de
Competició de l’FCBQ.

a) Emplenament de l’acta del partit
Es deixarà l’acta tal i com estigui al moment de la
interrupció.
Mai es tancarà un acta d’un partit no finalitzat
S’ha de procedir a fer l'informe sense tancar la
puntuació ni les faltes.
Els membres de l’equip arbitral mai signaran l’acta
d’un partit que no ha finalitzat

b) Redacció d’informe
S’ha d’indicar quin equip s'ha quedat sense jugadors i
quin va ser el motiu per quedar-se en inferioritat, quin
era el resultat en el moment de la suspensió i qui tenia
la possessió de la pilota.
La decisió de donar el partit com a finalitzat
correspon al comitè de competició i no a vosaltres,
és per això que mai heu de posar l’equip guanyador.

c) Obligacions posteriors
No es repartiran les còpies de l’acta.
Sí es repartiran còpies dels fulls d’informe
Cal lliurar les actes i els fulls d’informe a l’FCBQ
abans del dilluns següent a la disputa del partit a
les 9:00 hores.
Cal introduir el resultat del partit a l’Àrea Privada
indicant que ha estat suspès.
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13.2.4. Suspensió d’un partit començat per incidents del públic
És potestat exclusiva de l’àrbitre principal valorar si les causes són suficients per suspendre un
partit.
Per suspendre un partit, els incidents que es donin han de tenir la suficient gravetat.

a) Emplenament de l’acta del partit
Es deixarà l’acta tal i com estigui al moment de la
interrupció.
Mai es tancarà un acta d’un partit no finalitzat
S’ha de procedir a fer l'informe sense tancar la
puntuació ni les faltes.
Els membres de l’equip arbitral mai signaran l’acta
d’un partit que no ha finalitzat.

b) Redacció d’informe
Cal indicar quins van ser els incidents que van provocar
la suspensió del partit, i també explicar quines
actuacions es van dur a terme per poder reprendre’l
(cridar a la policia, esperar que tornés la llum, etc.).
Cal redactar molt clarament les circumstàncies que us
obliguen a suspendre el partit:
Tipus
d'incidents.
De
quina
manera
impossibiliten el desenvolupament normal del joc.
Número de persones que protagonitzen els
incidents. A quin club pertany presumptament
aquesta part del públic que els protagonitza.
Si s'hi involucren també persones amb
llicència federativa. En aquest cas, cal intentar
reconèixer-los.
Qualsevol altra dada que aporti informació sobre
els fets esdevinguts.
És necessari indicar la causa de suspensió del partit
(per invasió de públic, trifulgues, etc.); informar si els
equips s'han posat d'acord per tornar a jugar el partit i si
l'àrbitre pot assistir a la nova data de celebració.
Només en el cas en que perilli la vostra integritat
física, podeu posar darrera l'acta únicament l'expressió
"SEGUEIX INFORME", amb la qual cosa haureu de fer
un informe posterior sobre els fets.

37

NORMES ADMINISTRATIVES
Manual del CABQ-EABQ
2020-21

c) Obligacions posteriors
No es repartiran les còpies de l’acta.
Sí es repartiran còpies dels fulls d’informe
Cal lliurar les actes i els fulls d’informe a l’FCBQ
abans del dilluns següent a la disputa del partit a
les 9:00 hores.
Cal introduir el resultat del partit a l’Àrea Privada
indicant que ha estat suspès.
Si fos necessari s’adjuntaran amb un informe
annex còpies dels documents que creieu
convenients (denúncies, partes d’atenció mèdic,
etc.)

Abans de suspendre un partit per motius violents, invasió de pista o en què perilli la vostra integritat
o la d'algun equip, s'ha de requerir la presència de la Força Pública obligatòriament com últim
recurs, abans de procedir a la suspensió.

13.2.5. Suspensió d’un partit començat per altres causes
Cal seguir els mateixos passos que en el punt anterior,
però indicant al full d’informe els motius de la suspensió, i
tots els passos fets per poder continuar el partit (possibles
pistes reserves, temps esperat per reprendre el partit, etc.)
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14. Apel·lació sota protesta d’un equip
L'equip que vulgui apel·lar sota protesta, haurà de realitzar directament un informe al Comitè de
Competició.
No s'haurà de fer cap tipus d'informe sobre aquest aspecte, ni signar cap jugador l'acta.

L’àrbitre principal és l’ única persona que decideix que
s’escriu darrere de l’acta.

15. Partits d’anada i tornada
Un cop s’acaba la competició de fase regular de les diferents categories organitzades per
l’FCBQ, es celebren la fase final de cadascuna d’elles. Aquesta fase final es divideix en fase de
campions, fase d’ascens i fase de permanència. Les fases finals de la majoria de les
competicions són per eliminatòria d’anada i tornada, on és vàlid l’empat en el partit i s’hauran
de jugar les pròrrogues necessàries en el cas que s’iguali l’eliminatòria sumant el resultat dels
dos partits.

Exemple 1:
 Resultat primer partit (anada):

Equip ‘A’ – 72
Equip ‘B’ – 72
El resultat de final de partit és vàlid.

 Resultat segon partit (tornada):

Equip ‘B’ – 83
Equip ‘A’ – 74
Passa l’eliminatòria l’equip ‘B’.

Exemple 2:
 Resultat primer partit (anada):

Equip ‘A’ – 86
Equip ‘B’ – 79
El resultat de final de partit és vàlid.

 Resultat segon partit (tornada):

Equip ‘B’ – 68
Equip ‘A’ – 61

Caldrà jugar les pròrrogues necessàries per desfer la igualada de l’eliminatòria.
Així doncs, cal fixar-se bé en les designacions, i en aquella on s’especifiqui que
el partit és d’anada o de tornada tingueu present el paràgraf anterior.
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La majoria de vegades el CABQ no us podrà facilitar el resultat del partit d’anada, ja que hi
ha eliminatòries que es juguen el mateix cap de setmana. En aquest cas heu de demanar
als equips participants que us deixin l’acta del partit d’anada per comprovar el resultat.
Hi ha algun tipus d’eliminatòria que es juga amb el sistema de PLAY-OFF. En aquest tipus
de sistema si el partit finalitza amb el tempteig igualat, caldrà jugar les pròrrogues
necessàries per desfer-lo.

16. Tarifes arbitrals
Les tarifes arbitrals de l’FCBQ són aprovades anualment per l’Assemblea de l’FCBQ. Són
publiques i estan penjades al web de l’FCBQ. Es pot accedir des d’aquest enllaç:

https://www.basquetcatala.cat/document/getdocument/571
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