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informació o aclarir aspectes de les
Regles Oficials de joc. Aquest llibre
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aquells dubtes o inquietuds que no hagin
estat recollits en aquest document per tal
de poder-los incloure en la propera
edició.
Desitgem que aquesta cinquena edició
del Llibre de Casos realitzat per l’FCBQ a
través del seu Comitè i Escola d’Àrbitres
sigui de molta utilitat per a tots els
membres de l’FCBQ.

Jordi Aliaga

Darrera versió
Febrer 2021

Assessor Tècnic del
CA-EABQ de l’FCBQ.
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Reglament FIBA,
Preguntes per article

En tot el text d’aquest Llibre de casos, qualsevol referència a l'entrenador, al jugador, a l'àrbitre,
etc. expressada en gènere masculí, no és pas un signe de discriminació, i s'aplica, naturalment,
també al gènere femení. Quan es fa referència fer informe al dors de l’acta, es considera igual
fer-ho en el full d’informe en el cas d’actes autocopiatives o en la tauleta en el cas de l’acta
digital. Aquestes formulacions s'han triat solament per simplificar.
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ARTICLE 1: Definicions
1-1 Quina és la pròpia cistella?
La cistella del propi equip és la que un equip defensa. La cistella dels oponents és a la que
un equip ataca.

ARTICLE 2: Pista
2-1 Forma la línia de 3 part de la zona de 3 punts?
No.

2-2 Forma la línia de mig camp part de la pista del darrere?
Sí.

2-3 Són la línies dels semicercles de no càrrega part dels semicercles de
no càrrega?
Sí. Si un jugador té una fracció del seu cos en contacte amb la línia del semicercle, es
considera que aquest està dins del semicercle.

2-4 Formen part del terreny de joc les línies limítrofs?
No. Les línies limítrofs (línies de fons i banda) no formen part del terreny de joc.

2-5 A7 sosté la pilota fora del terreny de joc per realitzar un servei. Amb la
pilota encara a les mans, A7 trepitja la línia de banda, no el terreny de joc.
És això una violació?
No. Les línies limítrofs (línies de fons i banda) no formen part del terreny de joc. A7 sempre
ha estat fora del terreny de joc per tant no ha comés cap violació.

2-6 Un jugador que efectua un servei ha de posar els dos peus dins de la
pista per tornar a estar a dins de la pista?
No. En el moment que un jugador que està fora de la pista posa un peu en contacte amb la
pista i no té cap part del seu cos en contacte fora de la pista, es considera que està dins de
la pista.
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2-7 Abans de començar el partit, l’equip B posa en coneixement dels
àrbitres el fet de que a la seva banqueta només poden seure els 7
substituts, 8 acompanyants i l’entrenador. Reclama que s’afegeixin 5
cadires més per als jugadors de la pista, ja que les faran servir durant els
temps morts. És legal la petició de l’equip B?
No. Només es facilitarà espai per seure 16 persones a la banqueta de cada equip. Durant
els temps morts els jugadors a la pista, poden seure a la banqueta; si no tenen més espai
disponible, els substituts hauran de deixar el seu lloc per a que puguin seure.

ARTICLE 3: Equipament
3-1 És obligació de l’equip local facilitar l’acta de joc o la tauleta?
Sí.

3-2 És obligació de l’equip local facilitar indicadors dels números de
faltes?
Sí.

3-3 És obligació de l’equip local facilitar la pilota de joc?
Sí. L’equip local haurà de facilitar la pilota de joc. A totes les competicions d’àmbit català
caldrà utilitzar una pilota de marca i model determinats per les bases de competició de cada
categoria. Els àrbitres hauran d’informar-ne a l’acta en el cas de que l’equip local no faciliti el
model indicat o superior.

ARTICLE 4: Equips
4-1 A1 porta una fèrula de metall. La fèrula està completament coberta per
una protecció tova. L’àrbitre decideix que és il·legal jugar amb aquesta
fèrula de metall. Té raó l’àrbitre?
Sí.
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4-2 Pot un jugador jugar amb una protecció inferior del braç feta de
plàstic dur?
El reglament ens diu que no es permetrà que cap objecte dur es faci servir a la mà, el canell
o l'avantbraç, encara que estiguin coberts per un enconxat tou. L'article 4.4.2 ho estableix.

4-3 De quin color poden ser els accessoris d’un jugador?
Els jugadors d’un equip poden portar mànigues i mitges de compressió, canelleres, cintes
del cabell i altres complements de vestir de qualsevol color, a condició que tot l’equip utilitzi
el mateix. Queden exclosos d’aquesta limitació els complements de caràcter mèdic tals com
genolleres o turmelleres, que podran ser de qualsevol color.

4-4 Durant un tir lliure un entrenador fa reunir quatre dels seus jugadors
prop de la seva àrea de banqueta però dins de la pista i els dóna
instruccions.
Legal. Cap article del reglament impedeix als jugadors situar-se a prop de l’àrea de
banqueta mentre s’està jugant el partit. L’única restricció és no abandonar la pista.

4-5 Pot ser la samarreta d’un equip de màniga curta?
Sí. Les regles del joc autoritzen els equips a vestir samarretes del tipus t-shirt sense
mànigues, de màniga curta o vestuari d’una peça. Resta prohibit vestir samarretes de
màniga llarga.

4-6 Durant un temps mort, el substitut A5, es dirigeix a l’anotador
informant-lo que s’incorpora al terreny de joc. A partir d’aquest moment,
encara sense finalitzar el temps mort, A5 s’ha convertit en jugador?
Sí. Durant un temps mort el substitut esdevé jugador en el moment que demana la
substitució a l’anotador.

4.7 Durant un interval de joc, un jugador que ha comés 5 faltes personals
és considerat com a jugador si és sancionat amb una falta tècnica?
No. Si és sancionat amb falta tècnica, aquesta se li anotarà a l’entrenador com a tipus B, i no
comptarà per a les faltes d’equip.
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4.8 Es sol·licita una substitució des de la taula d’auxiliars. El jugador a la
pista A4 es dirigeix a la seva banqueta, passant pel costat de l’àrbitre que
es troba administrant la substitució, i el menysprea abans de que aquest
hagi realitzat el senyal per a que el substitut de A4 entri en el terreny de
joc. Falta tècnica a l’entrenador de l’equip A?
No. Un jugador esdevé substitut, quan l’àrbitre autoritza al seu substitut a entrar a la pista
fent servir el senyal número 8. La falta tècnica serà per A4 i comptarà per a la penalització
per faltes d’equip.

ARTICLE 5: Jugadors: Lesions
5-1 El joc és aturat a causa de la lesió de A1 qui no es recupera de manera
immediata. Es concedeix un temps mort a l’equip B. Després del temps
mort, A1 està preparat per jugar. S’ha de permetre a A1 continuar jugant
en aquell mateix moment?
Sí. Si un jugador lesionat es recupera durant un temps mort concedit a qualsevol dels dos
equips, podrà continuar jugant sempre que el seu substitut no hagi entrat a la pista.

5-2 A5 es lesiona. A10 entra a la pista per substituir A5. Es concedeix un
temps mort a l’equip A. Després de sonar el senyal de final del temps
mort, A5 s’ha recuperat i demana permís per entrar a la pista. S’ha de
permetre la sol·licitud d’A5?
No. Si un jugador ha participat en una substitució, no pot tornar a participar en una nova
substitució fins que hagi passat una fase de rellotge en marxa.

5-3 A1 està lesionat de gravetat i el partit s'atura perquè el metge creu que
moure el jugador de la pista de joc pot ser perillós pel jugador. Quant
temps haurà d’esperar-se per reprendre el partit?
El necessari. L’opinió del metge determinarà el temps apropiat. Després de la substitució el
joc es reprendrà normalment.
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5-4 En cas de lesió d’un jugador durant la pilota viva, els àrbitres no
aturaran el joc a menys que sigui necessari per protegir un jugador
lesionat
Sí. Si la pilota és viva en el moment de la lesió, els àrbitres s’abstindran de xiular fins que
l’equip que controla la pilota la llanci a cistella, perdi el control d’aquesta, la retingui sense
jugar-la o la pilota esdevingui morta. Si és necessari protegir un jugador lesionat, els àrbitres
poden aturar el joc immediatament.

5-5 Un dels àrbitres atura el partit perquè A8 està sagnant, realitzant
l’àrbitre el senyal de substitució. En aquest moment, l’anotador fa sonar el
seu senyal per comunicar que l’equip B ha sol·licitat un temps mort. A8
ha de ser substituït obligatòriament ja que el temps mort ha estat
sol·licitat per l’equip contrari.
No. Cap substitut ha entrat a la pista per substituir A8, qui, si es recupera durant un temps
mort, pot continuar al partit.

5-6 Un dels àrbitres atura el partit perquè A9 està sagnant. A l’equip A no
li queden més temps morts en aquest quart i A8 entra en el terreny de joc
substituint-lo. A continuació l’entrenador de l’equip B sol·licita temps
mort. Mentre, el metge de l’equip A aconsegueix tapar la ferida, pel que A9
sol·licita reincorporar-se al partit. El jugador pot continuar jugant després
del temps mort.
No. A8 ja ha entrat a la pista per substituir el lesionat A9, que no podrà reincorporar-se al
partit fins que no passi una fase de rellotge en marxa.

5.7 A1 rep assistència del fisioterapeuta del seu equip que entra en el
terreny de joc i arregla un embenat solt o l’ajuda a buscar una lent de
contacte. Haurà A1 de ser substituït?
Sí. Si A1 ha rebut assistència a la pista i haurà de ser substituït.

5.8 Durant uns tirs lliures un jugador diferent del tirador rep una tovallola
des de la banqueta o el fisioterapeuta li arregla un embenat. Ha de ser
substituït?
No. El jugador no ha rebut una assistència que impedeixi que el partit es reprengui
immediatament.
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5-9 Els àrbitres aturen el partit per la lesió del jugador A4. Després d’uns
30 segons, el jugador es recupera sense rebre assistència. El seu
entrenador decideix utilitzar un dels seus temps morts perquè així A4
pugui continuar jugant.
Sí. Cap substitut ha entrat a la pista per substituir A4, qui, si es recupera durant un temps
mort, pot continuar al partit.

5-10 A4 i A5, que formaven part del cinc inicial, es lesionen abans de
l’inici del partit i han de ser substituïts abans de que comenci el partit.
L’equip B, tindrà dret a realitzar substitucions.
Sí. L’entrenador de l’equip A els podrà substituir, i l’entrenador de l’equip B també podrà
substituir a dos jugadors del seu cinc inicial.

5-11 A4 ha de llançar dos tirs lliures. Un cop a llançat el primer, un dels
àrbitres adverteix que A7, qui està al passadís de tirs lliures, sagna.
L’àrbitre ordena substituir A7 de manera immediata. L’equip B, tindrà dret
a realitzar una substitució.
Sí. L’entrenador de l’equip B podrà substituir tants jugadors com lesionats haguessin estats
substituïts de l’equip A entre els tirs lliures, en aquest cas un de sol.

ARTICLE 6: Capitans: Deures i poders
6-1 A1 és sancionat amb falta tècnica. Ha de designar el tirador del tir
lliure el capità de l’equip B?
No. El tirador de l’equip B serà qualsevol jugador que hi hagi a la pista (o substitut entrant)
designat per l’entrenador de l’equip B.

6-2 Qui té la responsabilitat d’informar a l’àrbitre si el seu equip signa
sota protesta?
És responsabilitat del capità. El capità haurà d’informar a l’àrbitre principal i signar l’acta en
l’espai reservat “Signatura del Capità en cas de protesta”. En les competicions d’àmbit
català, no existeix aquest procediment, i cap equip pot signar sota protesta.
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6-3 Quant de temps disposa el capità per notificar que el seu equip vol
signar sota protesta?
El capità no podrà trigar més de 15 minuts després de la finalització del partit per informar
l’àrbitre principal de que vol signar sota protesta. En les competicions d’àmbit català, no
existeix aquest procediment, i cap equip pot signar sota protesta.

6-4 Si el capità inscrit a l’acta deixa el partit, ha de designar-se un nou
jugador per actuar com a capità a la pista?
Sí. El capità a la pista serà designat per l’entrenador.

ARTICLE 7: Entrenadors: Deures i poders
7-1 Mentre el joc està en marxa, pot el primer entrenador ajudant de
l’equip A estar dempeus si l’entrenador principal està assegut a la seva
banqueta?
Sí. Però només un dels dos pot estar dempeus a la vegada.

7-2 Segons les regles, deuria l’entrenador de l’equip A ser el primer a
confirmar el seu llistat de jugadors i donar el cinc de sortida?
Sí. Ho farà quan, com a màxim, restin 10 minuts per començar el partit.

7-3 El número del jugador A5 es inscrit de manera incorrecta a l’acta.
L’error es descobreix (a) just abans de l’inici del partit, (b) després de
l’inici del partit. Es deuria de sancionar falta tècnica a l’entrenador de
l’equip A?
No, en cap dels dos casos. El número serà corregit sense cap sanció.

7-4 Si un capità que exerceix d’entrenador fa la seva 5a falta i ha
d’abandonar el joc, pot continuar exercint com a entrenador del seu
equip?
Sí.
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7-5 El capità A1,que exerceix d’entrenador, fa la seva segona falta
antiesportiva durant el partit i és desqualificat. Pot quedar-se a la
banqueta del seu equip i continuar actuant com a entrenador del seu
equip?
No. Qualsevol participant desqualificat haurà d’abandonar les instal·lacions o quedar-se dins
del vestidor fins a la finalització del partit. Haurà de designar-se un nou capità que farà les
funcions d’entrenador.

7-6 12 minuts abans de començar el partit, i amb l’acta ja completada,
l’entrenador de l’equip A demana signar l’acta i donar el cinc inicial. Els
àrbitres li ho deneguen i el conviden a esperar fins que quedin 10 minuts
abans de començar el partit.
No. L’entrenador pot donar el cinc inicial fins que quedin 10 minuts per a l’inici del partit, com
a màxim, per tant la petició de l’entrenador no pot ser denegada.

7-7 L’entrenador té l’obligació d’informar a un dels àrbitres del número de
jugador que actuarà com capità en pista el capità deixi el terreny de joc.
Sí. L’entrenador informarà un dels àrbitres del número del jugador que actuarà com a capità
a la pista, quan el capità abandoni el terreny de joc.

7-8 El capità-entrenador A1 és sancionat tres vegades durant el partit amb
una falta tècnica tipus B per la conducta antiesportiva dels membres de la
seva banqueta. Quedarà desqualificat A1?
Sí. Aquesta és una interpretació oficial a les regles del joc. A1 haurà d’abandonar les
instal·lacions o restar en el vestidor fins a la finalització del partit.

7-9 A5 es troba com a cinc inicial en el seu equip. Després de realitzar un
salt entre dos es descobreix que qui hauria d’estar jugant era A6. A la
primera oportunitat de joc aturat, A5 substituirà a A6.
No. Si l’error es descobreix abans del salt entre dos, el jugador serà substituït sense cap
penalització addicional. Si el salt entre dos ja s’ha administrat, l’error s’ignorarà.

7-10 Pot el primer ajudant d’entrenador dirigir-se als àrbitres?
No. Les regles autoritzen al primer ajudant d’entrenador a estar dempeus quan l’entrenador
resta assentat, però especifiquen que no podrà dirigir-se als àrbitres.
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ARTICLE 8: Temps de joc, empat i quarts extra
8-1 En el salt entre dos inicial, finalitza l’interval del joc quan la pilota és
legalment tocada per un saltador?
No. L’interval finalitza quan la pilota surt de les mans de l’àrbitre per administrar el salt entre
dos.

8-2 En un llançament a cistella, quan la pilota es troba a l’aire, sona el
senyal de final de quart. Mentre la pilota continua viva, A5 realitza falta
antiesportiva sobre un dels atacants que no ha llançat la pilota. Es
considera que s’ha realitzat durant l’interval de joc següent.
Sí. La falta antiesportiva no es pot obviar i comptarà per a les comeses durant el 3r quart.

8-3 Si un partit comença amb 10 minuts de retard, el primer interval del
partit haurà durat 30 minuts?
Sí. Vint minuts abans de l’hora programada per començar el partit s’inicia el primer interval,
si l’inici del partit es demora 10 minuts, aleshores l’interval haurà durat 30.

8-4 Si es comet una falta que implica el llançament de tirs lliures, a la
vegada que sona el senyal del final del partit. S’hauran de llançar els tirs
lliures? En aquest partit no hi ha IRS.
Depèn. Si l'IRS no està disponible, els àrbitres es consultaran entre ells i decidiran si la falta
sobre A1 va ocórrer abans que sonés el senyal del rellotge de partit. Si és així, els tirs lliures
d’A1 s’administraran immediatament. El partit es reprendrà com després de qualsevol últim
tir lliure amb el temps que decideixin els àrbitres que hi havia en el rellotge del partit quan la
falta va passar. Si, per contra, opinen que la falta va ser posterior al senyal donaran el partit
per finalitzat.

8-5 Els àrbitres dubten sobre la validesa d’una cistella final d’un partit, en
el cas que aquesta sigui vàlida, el partit acabaria en empat. Mentre l’equip
arbitral discuteix sobre la concedir o no la cistella, el delegat d’equip local
abandona la seva àrea de banqueta amb actitud amenaçadora contra els
àrbitres. Com procediran els àrbitres?
Si els àrbitres decideixen concedir la cistella, el delegat d’equip serà desqualificat i la
pròrroga començarà amb dos tirs lliures i banda per a l’equip B. Si els àrbitres decideixen no
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concedir la cistella, donaran el partit per finalitzat i informaran al dors de l’acta sobre l’actitud
antiesportiva del delegat d’equip local.

8-6 B1 comet falta sobre A1 durant el seu llançament de cistella de camp
convertit, simultàniament quan sona el senyal del rellotge del partit
indicant el final del primer quart. Després del senyal, la pilota surt de les
mans d'A1 i la pilota entra a la cistella. Com procediran els àrbitres?
Els àrbitres han de decidir utilitzant l'IRS, si està disponible o posant-se d’acord entre ells si
no ho està, si la falta de B1 es va produir abans o després que sonés el senyal del rellotge
del partit indicant el final del quart. Si el rellotge de partit mostrava 0.0 quan va ocórrer la
falta, la falta personal de B1 no es tindrà en compte i la cistella de camp d’A1 no serà vàlida.
El primer quart ha finalitzat. Si el rellotge del joc mostrava més de 0.0 quan va ocórrer la
falta, la cistella de camp d’A1 serà vàlida perquè el rellotge del partit es va aturar en aquest
moment. S'anotarà una falta personal a B1. A1 llançarà 1 tir lliure. Durant el tir lliure els
jugadors poden ocupar els espais al passadís de tirs lliures als que tenen dret. El rellotge del
partit mostrarà el temps restant. El partit es reprendrà com després de qualsevol últim tir
lliure.

ARTICLE 9: Inici i final d’un quart o partit
9-1 Quan comença un partit?
El partit comença quan la pilota passa a ser viva i, per tant, finalitza l’interval de joc. Això
passa quan l’àrbitre deixa anar la pilota en administrar el salt entre dos.

9-2 Quan finalitzen els intervals de joc i s’inicien els quarts (que no siguin
el primer)?
Quan la pilota és a la disposició del jugador que ha de fer el servei per iniciar el quart.

9-3 L’equip A té set jugadors inscrits a l’acta, però només quatre d’ells
estan presents a l’hora oficial d’inici del partit. L’entrenador de l’equip A
diu a l’àrbitre que s’han perdut i estan a punt d’arribar. Pot el partit iniciarse abans que hi hagin presents cinc jugadors?
No. El partit no pot començar si un dels equips no té a la pista cinc jugadors preparats per
iniciar el partit. Els àrbitres esperaran, fins un màxim de 15 minuts des de l’hora oficial d’inici,
l’arribada del cinquè jugador. Si finalment no arriba dins del termini fixat per les regles els
àrbitres suspendran el partit per incompareixença.
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9-4 Si una pròrroga és necessària, han d’atacar els jugadors en les
mateixes cistelles que van atacar durant el segon temps?
Sí. Les pròrrogues es consideren continuació del 4t quart.

9-5 Una vegada finalitzada la segona pròrroga. Si és necessari jugar una
tercera, els equips intercanviaran les cistelles?
No. Totes les pròrrogues es consideren continuació del 4t quart.

9-6 Amb un resultat de 80-70, A4 fa un llançament de camp, i quan la
pilota està en l’aire, sona el senyal de final de partit. Abans que A4 posi
ambdós peus en el terra, B5 li fa falta. El tir és reeixit. Els àrbitres
decideixen que el partit ha finalitzat perquè aquesta falta ha ocorregut
després que sonés la senyal de final de partit però sí que donen per vàlida
la cistella. Actuen correctament els àrbitres?
Sí. La pilota continua viva quan està en l’aire a conseqüència d’un tir a cistella i sona el
senyal de final del partit, per tant la cistella és vàlida. La falta però, va ser comesa quan el
temps de joc havia expirat, i s’haurà d’obviar. Si fos considerada de caràcter antiesportiu, els
àrbitres només podrien fer-ho constar al dors de l’acta.

9-7 El primer quart comença quan la pilota deixa les mans de l’àrbitre que
administra el salt entre dos. La resta de quarts comencen quan la pilota
surt de les mans de l’àrbitre que administra el servei.
No. El primer quart comença quan la pilota deixa la(les) ma(mans) de l’àrbitre principal quan
s’efectua el salt entre dos. La resta de quarts comença quan la pilota és a disposició del
jugador que farà el servei de banda.

9-8 Per iniciar el partit, l’àrbitre entra en el cercle central per administrar el
salt entre dos entre els saltadors A1 i B1. Després de que la pilota surti de
les mans de l’àrbitre però abans de que la pilota sigui tocada legalment
per qualsevol saltador, B2 empenta A2 fent un esforç legítim per jugar.
L’àrbitre sanciona B2 amb falta personal.
Sí. El partit ha començat quan la pilota ha sortit de les mans de l’àrbitre principal administrant
el salt entre dos. La falta de B2, per tant, no es va produir durant l’interval sinó durant el
primer quart.
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9-9 Durant el primer interval de joc, 4 minuts abans de l'inici del partit, es
sanciona a A1 amb una falta desqualificant. A1 és un dels jugadors del
cinc inicial de l'equip A. Pot l’equip B realitzar una substitució?
Sí. A1 serà substituït per un altre jugador de l'equip A. En aquest cas, l'equip B té dret a
substituir a un dels seus jugadors del cinc inicial, si ho desitgen.

9-10 Els jugadors d’ambdós equips poden utilitzar els intervals de joc de
dos minuts abans dels quarts 2, 4 o qualsevol pròrroga per escalfar en el
terreny de joc en lloc de rebre instruccions a la banqueta.
No. Només es poden utilitzar les cistelles per escalfar, durant l’interval de 20 minuts abans
de l’inici del partit i el descans entre el 2n i el 3r quart.

9-11 L’equip B té 12 jugadors inscrits a l’acta. Quan arriba l’hora d’iniciar
el partit, només 5 jugadors estan presents a la pista, motiu pel qual
l’entrenador demana demorar el partit 15 minuts més. Els àrbitres ho
concedeixen.
No. L’equip B té 5 jugadors facultats per jugar i presents a la pista, el partit s’ha d’iniciar a
l’hora prevista.

9-12 Els àrbitres sancionen un fora de banda en el moment que el
marcador indica 0:00 però sense haver sonat la botzina de final de partit, i
en el cas que hi hagin les leds vermelles (llums) del tauler, aquestes no
s’hagin encès. Els àrbitres decideixen donar per finalitzat el partit.
No. Un quart, pròrroga o partit acabaran quan el senyal del rellotge de joc soni (o
s’encenguin les llums del tauler) per indicar la fi del temps de joc. Els àrbitres administraran
el servei de banda, si el senyal no sona després de posar-se en marxa el rellotge, es
considerarà que el dispositiu no ha funcionat correctament i el partit es donarà per finalitzat.

9-13 Després d’un salt entre dos inicial administrat correctament, A5
realitza una cistella a la seva pròpia cistella. En aquest moment s’aturarà
el joc per corregir l’error. La cistella s’anotarà a l’equip A i es reiniciarà el
joc amb possessió per a l’equip B des del fons oposat.
No. A5 va anotar en la seva pròpia cistella en desorientar-se a la pista. La cistella s’anotarà
al capità a la pista de l’equip B i l’equip A servirà des del fons com després de qualsevol
cistella.
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9-14 Els jugadors que han de realitzar el salt entre dos es col·loquen
erròniament, motiu pel qual inicien el partit en la direcció equivocada , A5
anota a la cistella oposada a la que el seu equip va escalfar durant el
primer interval del joc. En aquest moment s’aturarà el joc per corregir
l’error. La cistella s’anotarà a l’equip A i es reiniciarà el joc amb possessió
per a l’equip B des del fons oposat.
Sí, aquesta és una interpretació oficial a les regles del joc. Si erròniament, qualsevol quart
comença amb tots dos equips atacant/defensant la cistella equivocada, aquesta situació es
corregirà tan aviat com es descobreixi, sense posar a cap equip en desavantatge. Els punts
fets, el temps jugat, les faltes sancionades, etc. abans d’aturar el joc seran vàlids.

ARTICLE 10: Condició de la pilota
10-1 A4 deixa anar la pilota per intentar una cistella. El senyal del rellotge
de llançament sona i després B4 toca la pilota mentre aquesta continua
pujant. Queda la pilota morta de manera immediata?
Sí.

10-2 Mentre A1 està en acció de tir, A2 i B2 fan doble falta. Després, A1,
en acció contínua, deixa anar la pilota per encistellar i la pilota entra. Ha
de ser considerada vàlida la cistella?
No. (Mireu també l’article 16)

10-3 Seguint un intent de tir a cistella per part d’A4, la pilota està en
contacte amb la cistella quan A5 fa una falta. La pilota entra. Haurà de
concedir-se la cistella?
Sí. La pilota no queda morta i la cistella serà vàlida quan la pilota estigui a l’aire a
conseqüència d’un tir a cistella i un àrbitre faci sonar el seu xiulet. Cap jugador pot tocar la
pilota si aquesta ja ha tocat la cistella mentre aquesta tingui possibilitat d’entrar-hi.

10-4 Queda sempre morta la pilota quan sona el senyal del rellotge de
llançament?
No. La pilota no queda morta i es concediran punts, quan la pilota estigui enlairada a
conseqüència d’un tir a cistella i el senyal del rellotge de llançament soni.
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10-5 A1 deixa anar la pilota en un tir a cistella. La senyal del rellotge de
llançament sona i després B1 toca la pilota mentre aquesta està pujant. La
pilota entra a la cistella. L’àrbitre no concedeix la cistella i sanciona una
violació de 24 segons. Ha actuat correctament l’àrbitre?
Sí. La pilota queda morta quan està enlairada a conseqüència d’un tir a cistella, sona el
rellotge de llançament i és tocada de manera legal per qualsevol jugador.

10-6 Prop del final d’un quart, A1 intenta aconseguir una cistella. A1 deixa
anar la pilota i el senyal de final del quart sona, després de que B1
legalment toca la pilota mentre aquesta està pujant. La pilota finalment
entra a la cistella. Ha de valer la cistella?
No. La pilota quedarà morta quan soni el senyal de final d’un quart i qualsevol jugador la
toqui de manera legal.

10-7 En el salt entre dos inicial, queda la pilota viva tan mateix com
l’àrbitre entra dins del cercle central?
No. La pilota queda viva quan surt de les mans de l’àrbitre en administrar el salt entre dos.

10-8 Es concedeix un servei a l’equip A. La pilota és posada a les mans
del jugador A1, que efectuarà el servei. Queda la pilota viva en aquest
moment?
Sí. En un servei la pilota queda viva en el moment que està a disposició del jugador que
efectua el servei.

10-9 El senyal del rellotge de llançament sona quan l’equip A té el control
de la pilota. Queda morta la pilota de manera immediata? Haurà d’aturar el
rellotge el cronometrador de manera immediata?
Sí, en les dues preguntes.

10-10 Sempre que un àrbitre fa sonar el seu xiulet la pilota esdevé morta?
No, hi ha multitud d’ocasions on la pilota continua viva tot i haver sonat el xiulet de l’àrbitre,
per exemple quan la pilota està en l’aire a conseqüència d’un tir a cistella i un àrbitre
sanciona una falta.
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10-11 B5 realitza falta sobre A4 que està realitzant un tir a cistella. Quan
la pilota es troba en la seva trajectòria ascendent, B6 realitza un tap. La
pilota entra. Tap legal del defensor i cistella vàlida.
No. La pilota queda morta quan, estant enlairada a conseqüència d’un tir a cistella, sona el
xiulet de l’àrbitre per sancionar una falta i és tocada de manera legal per qualsevol jugador.

10-12 A5 es troba en acció contínua quan B3 realitza una falta sobre A7
(5a falta d’equip B en aquest quart). A5 continua la seva acció de tir i
aconsegueix anotar la cistella. Cistella vàlida i dos tirs lliures per a A7.
Sí. Quan un jugador està en acció contínua i es sanciona una falta dels adversaris, aquest
jugador té dret a finalitzar-la.

10-13 A5 es troba en acció contínua quan A7 realitza una falta sobre B3
(5a falta d’equip A en aquest quart). A5 continua la seva acció de tir i
aconsegueix anotar la cistella. Cistella vàlida i dos tirs lliures per a B3.
No. La falta de A7 va ser una falta de l’equip que controla la pilota. No es concediran punts a
l’equip A ni tirs lliures a l’equip B, qui servirà de banda a l’alçada de la línia de tirs lliures en
cancel·lar-se la cistella de A5.

ARTICLE 11: Posició d’un àrbitre i d’un jugador
11-1 Un passi erroni d’A1 en la seva pista davantera està a punt d’anar a
la pista del darrere de l’equip A, quan A2 salta des de la seva pista
davantera, toca la pilota cap a la pista davantera, mentre està enlairat, i
després aterra a pista del darrere. La pilota bota a la pista davantera de
l’equip A i després és agafada pel jugador A3. És legal la jugada?
Sí. Un jugador enlairat manté el mateix estatus que tenia abans d’enlairar-se. És a dir, quan
A2 ha tocat la pilota enlairat provenia de la pista davantera. Per tant la pilota mai va ser
retornada a la pista del darrere.
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11-2 Un passi d’A1 des de la pista del darrere d’A toca un àrbitre que té un
peu a cada pista. Ha passat la pilota a la pista davantera?
Sí. (Llegiu també el cas 28-11)

11-3 Si un jugador salta verticalment des de dins del semicercle de nocàrrega, es considera que està dins del semicercle?
Sí. La posició d'un jugador es determina pel lloc que està ocupant sobre el terra. Quan es
troba en l'aire, manté la mateixa posició que tenia quan va tocar el terra per última vegada.
Això inclou les línies limítrofes, la línia central, la línia de tres punts, la línia de tirs lliures, les
línies que delimiten les zones restringides i les línies que delimiten les zones de semicercle
de no càrrega.

11-4 Si un jugador que efectua un servei entra dins de la pista saltant des
de fora i sobrevolant la pista?
No. Fins que no posi una part del seu cos a dins de la pista, i cap estigui amb contacte fora
de la pista, el jugador continuarà estant fora de la pista. (Llegiu també 11-3)

ARTICLE 12: Salt entre dos i possessió alterna
12-1 Abans de que la pilota sigui legalment tocada dins de la pista
després d’un servei de possessió alterna per a l'Equip A, A1, és sancionat
a causa d'una pantalla il·legal. L’equip A perdrà el dret a la possessió
alterna?
No. Si es comet una falta per qualsevol equip durant un servei per possessió alterna (abans
que la pilota sigui tocada legalment a la pista), l'equip que està fent el servei de banda no
perd el seu dret a la següent possessió alterna.

12-2 A4 i B4 agafen fortament la pilota. Mentre intenten fer-se amb el
control de la pilota, A4 toca la línia de banda. La possessió de la fletxa
afavoreix a l’equip A. Hauria de concedir-se un servei de banda per a
l’equip B a causa d’una violació de fora de banda d’A4?
No. Quan dos oponents agafen fortament la pilota i cap dels dos pot fer-se amb el control de
la mateixa utilitzant una força normal, es produeix una situació del salt entre dos. Si un dels
jugadors toca les línies limítrofs o mou els seus peus intentant fer-se amb el control de la
pilota, s’ha de sancionar una situació de salt entre dos en comptes d’una violació. (Mireu
també el cas 12-8)
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12-3 A l’inici d’un partit, el saltador A1 envia la pilota directament fora de
banda i es concedeix servei de banda per a l’equip B. En el servei de
banda per part de B2, A2 és el primer jugador a guanyar la possessió de
la pilota a pista de joc. Haurà d’afavorir la fletxa de possessió alterna a
l’equip B?
Sí. L’equip que no obté el control de la pilota viva a la pista de joc després del salt entre
dos, tindrà la primera possessió alterna al seu favor.

12-4 Durant el salt entre dos inicial, el saltador A1 envia la pilota
directament fora de banda. Mentre B1 té la pilota fora de banda per fer el
servei, A2 fa una falta antiesportiva sobre B2. Després dels tirs lliures de
B2, B4 fa un servei des de la línia de servei de la pista davantera i la pilota
és controlada immediatament per A3. Tindrà l’equip A la fletxa de la
possessió alterna al seu favor?
Sí. L’equip B va ser el primer a obtenir el control d’una pilota viva a la pista quan B2 va
intentar el primer tir lliure.

12-5 A la vegada que sona el senyal de final del primer quart, B1 fa falta
antiesportiva sobre A1. La fletxa de la possessió alterna afavoreix l’equip
B. Haurà d’iniciar-se el segon quart amb un servei de banda per a l’equip
B d’acord amb la fletxa de la possessió alterna?
No. El quart s’iniciarà amb un servei de banda des de la línia de servei de la pista davantera
per a l’equip A com a part de la sanció de la falta antiesportiva. La fletxa de la possessió
alterna no s’utilitzarà per iniciar el quart i continuarà estant a favor de l’equip B.

12-6 Durant un servei de possessió alterna per part d’A1, A1 serveix i la
pilota s’encaixa directament entre la cistella i el tauler. Com a resultat de
la situació, s’haurà de concedir a l’equip B un servei de possessió
alterna?
Sí. La possessió alterna ha finalitzat i s’ha produït una nova situació de salt entre dos quan la
pilota s’ha quedat encaixada entre la cistella i el tauler. Així doncs, l’equip A ha completat el
seu procediment de possessió alterna i la fletxa afavoreix a l’equip B. L’equip B iniciarà un
nou procediment de possessió alterna.
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12-7 Durant el salt entre dos inicial entre A1 i B1, la pilota és legalment
tocada i immediatament després és controlada per A5 i B5, creant una
situació de salt entre dos. Haurà l’àrbitre de realitzar un nou salt entre dos
entre els saltadors inicials, A1 i B1?
No. A5 i B5 seran els saltadors per a un nou salt entre dos al cercle central.

12-8 A1 i B1 tenen un ferm control sobre la pilota. En un intent per
guanyar el control exclusiu de la pilota, A1 mou ambdós peus. Actua
correctament l’àrbitre sancionant una situació de salt?
Sí. Quan dos oponents tenen un ferm control sobre la pilota, com cap d'ells pot fer-se amb el
control sense una força excessiva, es tracta d'una situació de salt. Si un dels jugadors toca
una línia divisòria o la de fora dels límits, o mou els peus en intentar aconseguir el control de
la pilota, la situació de salt serà sancionada en lloc d'una violació d'un dels jugadors. (Vegeu
també el cas 12-2)

12-9 La fletxa de possessió alterna afavoreix l’equip A. Abans de l’inici de
la pròrroga, l’entrenador de l’equip A és sancionat amb falta tècnica.
Haurà d’iniciar-se la pròrroga amb un servei per a l’equip A després de
completar el llançament del tir lliure?
Sí. La pròrroga començarà amb un tir lliure per a l’equip B seguit d’un servei des de mig
camp per possessió alterna per a l’equip A.

12-10 Amb 5 segons en el rellotge de llançament, A5 intenta una cistella.
La pilota queda retinguda entre el tauler i el cèrcol. La fletxa de possessió
afavoreix a l'equip A. L’àrbitre indica a l'operador del rellotge de
llançament que reiniciï el rellotge a 14. Actua correctament l’àrbitre?
Sí. La pilota ha tocat la cistella i per tant s’haurà de concedir un nou compte de 14 segons.

12-11 Amb 15 segons en el rellotge de llançament, A5 intenta una cistella.
La pilota queda retinguda entre el tauler i el cèrcol. La fletxa de possessió
afavoreix a l'equip B. L’àrbitre indica a l'operador del rellotge de
llançament que reiniciï el rellotge. Actua correctament l’àrbitre?
Sí. Aquest és un nou control per a l'equip B. S’hauran de concedir 24 segons.
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12-12 En el minut 3 del primer quart es produeix una situació de salt entre
dos. La fletxa de possessió alterna és per a l’equip B. L’entrenador de
l’equip A protesta, ja que en el salt entre dos inicial, la pilota la va
controlar l’equip B per primera vegada i no s’havia produït cap situació
d’alternança fins al moment. Després de comprovar-ho, l’àrbitre decideix
rectificar la fletxa de possessió alterna i donar la pilota a l’equip A.
Sí. L’àrbitre pot rectificar l’error abans de donar la pilota per al servei de la possessió alterna.

12-13 L’ equip A és beneficiat amb un servei de possessió alterna. El
jugador A1 comet violació mentre fa el servei. En aquest moment l’auxiliar
de taula canvia la direcció de la fletxa de possessió que passa a afavorir a
l’equip B. L'equip B completa el servei de banda, i llavors es torna a
canviar la fletxa d’alternança, que afavorirà a l’equip A.
No. L’equip A ha comés una violació en el servei de la possessió alterna, i el procés ha
finalitzat, la fletxa afavorirà a l’equip B. El servei de B, però, és un servei d’una violació, no
d’una situació de salt, i per tant la fletxa no s’haurà de tornar a canviar.

12-14 A l’inici del tercer quart, A8 ha de realitzar un servei corresponent a
una possessió alterna. Degut a que tarda més de cinc segons en efectuar
el servei, l’àrbitre decideix sancionar-lo amb violació. L’equip A, no ha
arribat a realitzar el servei per possessió alterna, per tant, el següent
servei tornarà a ser per a l’equip A.
No. L’equip A ha comés una violació en el servei de la possessió alterna, i el procés ha
finalitzat, la fletxa afavorirà a l’equip B.

12-15 Amb 20 segons en el rellotge de llançament, A5 intenta una cistella.
La pilota queda retinguda entre el tauler i el cèrcol. La fletxa de possessió
afavoreix a l'equip A. L’àrbitre indica a l'operador del rellotge de
llançament que reiniciï el rellotge a 14. Actua correctament l’àrbitre?
Sí. La pilota ha tocat la cistella i per tant s’haurà de concedir un nou compte de 14 segons.

12-16 En el salt inicial el saltador B1 comet una violació. L’equip A té dret
a un servei de banda. Serà automàticament la fletxa per a l’equip B?
No. Cap equip ha obtingut encara la possessió d’una pilota viva dins del terreny de joc, per
tant la fletxa encara no afavorirà a cap dels dos equips.
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12-17 Tir a cistella, la pilota es troba a l’aire i sona el senyal del rellotge de
llançament. A continuació l’àrbitre fa sonar el seu xiulet erròniament i la
pilota colpeja a l’anella. Situació de salt entre dos i aplicació de la regla de
possessió alterna.
Sí. L’àrbitre va aturar el partit per error quan cap equip tenia el control de la pilota i,
posteriorment, cap equip té el dret sobre el control de la pilota. Els àrbitres concediran la
pilota a l’equip a qui afavoreixi la fletxa de la possessió alterna.

12-18 La pilota surt de les mans del jugador A4, que efectua un servei de
banda. Es produeix falta doble d’ A5 i B2. Situació de salt entre dos i
aplicació de la possessió alterna?
No. Si es produeix una falta doble quan un equip controlava la pilota es concedirà, a aquest
equip, un servei de banda des del lloc més proper a on es va produir la falta amb el temps de
possessió que li restava. En aquest cas l’equip A tenia el control de la pilota, per tant es
concedirà un servei de banda a l’equip A.

12-19 Durant el salt entre dos inicial, la pilota no és legalment tocada per
cap dels saltadors, però abans de que boti al terra, un dels no saltadors
comet una violació per entrar en el cercle central. El salt es repeteix.
No. El jugador que no saltava va cometre una violació. La pilota serà entregada als
adversaris.

12-20 En el salt inicial la pilota és legalment tocada per A4 cap a A2, qui
la controla a l’aire i cau amb els dos peus fora del terreny de joc. Els
àrbitres sancionen la violació concedint la pilota a l’equip B per realitzar
un servei de banda. La següent possessió d’alternança serà favorable a
l’equip B.
Sí, A2 va ser el primer jugador a obtenir una pilota viva al terreny de joc. La fletxa afavorirà a
l’equip B.

12-21 L’equip A té dret al servei de possessió alterna per iniciar un quart,
però els àrbitres erròniament concedeixen la pilota a B5, qui efectua el
servei passant la pilota a B7 a la pista. En aquest moment els àrbitres
s’adonen de l’error, poden corregir l’error.
No. El servei de la possessió alterna ja s’ha realitzat i no es pot corregir. L’equip A, però, no
perd el seu dret a la possessió alterna a la propera situació de salt entre dos.
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12-22 A3 té a disposició la pilota per realitzar un servei d’inici de quart.
Abans que la pilota hagi sigut tocada per un jugador en el terreny de joc,
B4 comet falta sobre A4. Aquesta falta serà considerada com a falta
realitzada durant l’interval de joc.
No. L’interval finalitza en el moment que la pilota ha quedat a disposició del jugador que
efectua el servei.

12-23 En un servei de possessió alterna favorable a l’equip A, B5 és el
primer jugador que toca la pilota dins del terreny de joc, però la toca de
forma voluntària amb el seu peu. L’equip A, realitzarà el servei de banda i
tindrà dret al següent servei per la possessió d’alternança.
Sí. L’equip A no ha finalitzat el seu procés de possessió alterna, doncs la pilota va ser tocada
de manera il·legal per B5. L’equip A servirà una violació de peu, a la vegada que continuarà
conservant el dret a la possessió alterna.

ARTICLE 13: Com es juga la pilota
13-1 Una passada d’A1 és desviada per B1 amb el puny (de manera
intencionada o no). És això legal?
No. Un jugador no ha de colpejar la pilota, deliberadament, amb qualsevol part de la cama o
colpejar-la amb el puny.

13-2 A1 deliberadament bloqueja una passada de B1 a B2 amb la cuixa. És
això legal?
No. Un jugador no ha de colpejar la pilota, deliberadament, amb qualsevol part de la cama o
colpejar-la amb el puny.

13-3 A1 ha acabat un driblatge. Fa rodar la pilota pel terra cap a A2, que
agafa la pilota. És això legal?
Sí. La pilota pot ser passada, llançada, palmejada, rodada o botada en qualsevol direcció.

13-4 El contacte accidental de la pilota amb el peu de qualsevol jugador
no esdevé violació.
Vertader. Només es considera violació jugar de manera intencionada la pilota amb el peu o
cama.
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13-5 A1 ha acabat un driblatge. Tira la pilota de manera intencionada
contra la cama de B2. La pilota surt fora. Ha de concedir-se el servei a
l’equip B?
No. L’últim jugador a tocar la pilota dins de la pista va ser de l’equip B, l’equip A realitzarà un
servei des del lloc més proper on va sortir la pilota, excepte directament darrere del tauler.

13-6 A1 ha acabat un driblatge i efectua un passi, la pilota és tocada
fortuïtament amb el peu per B2 i surt fora, a la pista del darrere de l’equip
A. Els àrbitres atorguen la pilota a l’equip A de banda. S’ha de concedir un
nou compte de 24 segons pel fet de que B2 toqués la pilota?
No. B2 va tocar la pilota de manera fortuïta amb el peu. El simple toc de la pilota no implica
un canvi en la possessió de la pilota.

13-7 A1 ha acabat un driblatge. Tira la pilota de manera intencionada
contra els genitals de B2. La pilota surt fora. Ha de concedir-se el servei a
l’equip A?
No. L’acció d’A1 és manifestament antiesportiva i ha de ser valorada com a tal. A1 haurà de
ser desqualificat del partit.

13-8 B4 es troba defensat estretament prop d’una de les línies de banda
pels jugadors A4 i A7. Llença la pilota contra A7, que la toca de forma
involuntària amb un dels seus peus, causant que la pilota surti fora del
terreny de joc, a la pista del darrere de l’equip A. El joc ha de reiniciar-se
amb un servei de banda corresponent a l’equip B, amb un nou compte de
24 segons
No. El simple toc de la pilota per part d’A7 no comporta un canvi de possessió, i el fet de
tocar-la amb el peu tampoc resulta una violació. L’equip B servirà de banda amb el temps
que li restava en el rellotge de llançament.

13-9 A1 finalitza el seu regat. A1 col·loca la pilota entre les seves cames i
simula una passada o un tir. És legal això?
No. Això és una violació d’A1 per tocar la pilota deliberadament amb la cama.

13-10 A1 agafa amb els braços al seu company d'equip A2 i el fa pujar
sota de la cistella dels oponents. A3 passa la pilota a A2 que l'enfonsa
dins de la cistella. És legal això?
No. Això és una violació de l’equip A. La cistella no comptarà i l’equip B servirà de banda.
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ARTICLE 14: Control de la pilota
14-1 El tirador a cistella enlairat A1 deixa anar la pilota, aterra amb un peu,
i carrega contra B1 que es troba en posició legal de defensa fora del
semicercle. És això una falta de control de l'equip?
No. El control de l'equip va acabar quan la pilota va sortir de les mans del tirador en l'intent
de cistella.

14-2 Finalitza sempre a la vegada el control d'equip i l’acció de tir?
No. En una acció de tir, el control d'equip finalitza quan la pilota deixa les mans del tirador. Si
el tirador està en l'aire, l’acció de tir només acaba quan el tirador torna a terra amb els dos
peus.

14-3 Mentre A3 té la pilota fora dels límits durant un servei de banda, A4 fa
falta a B4. Aquesta és la cinquena falta de l'equip A en aquell quart. Els
àrbitres concedeixen a B4 dos tirs lliures. És això correcte?
No. La falta comesa per A4 és una falta de l'equip que controla la pilota. (Vegeu també
l'article 41)

14-4 És possible per a un equip tenir el control de la pilota mentre el
rellotge de joc està aturat?
Sí. Hi ha control d'equip durant un servei de banda i en un tir lliure.

14-5 El control de pilota d’un equip finalitza en el moment que surt de les
mans del llançador?
Sí. Article 14.1.3.

14-6 El jugador A2 està driblant en la seva pista del davant a prop de la
línia de mig camp quan B4 toca la pilota i la llança a la pista del darrere de
l’equip A. El jugador B4 intenta controlar la pilota i li fa falta al jugador A2.
Els àrbitres decideixen que es tracta d’una falta d’atac al tenir control
l’equip B.
No. Un simple toc de la pilota per part de B4 no implica el canvi de possessió per al seu
equip, per tant l’equip A és qui continua mantenint el control de la pilota.
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14-7 B8 dribla cap a cistella, passa la pilota a B9, i ja sense pilota, carrega
contra A7 qui està en posició legal de defensa fora del semicercle. És això
una falta de l’equip que controla la pilota?
Sí. Un equip manté el control de la pilota quan membres del seu equip s’estan passant la
pilota.

14-8 B8 dribla cap a cistella, i tira a cistella enlairat. Ja sense pilota,
carrega contra A7 qui està en posició legal de defensa fora del
semicercle. La pilota no toca la cistella. És això una falta de l’equip que
controla la pilota?
No. El control de pilota d’un equip finalitza en el moment que surt de les mans del llançador.

14-9 B8 dribla cap a cistella, i dóna un cop de colze a A7. Els àrbitres
sancionen falta antiesportiva de B8. Tindrà llançaments de tirs lliures A7,
tot i ser una falta de l’equip que controla la pilota?
Sí. La falta de B8 és antiesportiva, la sanció de la qual és dos tirs lliures per A7 i banda des
de la línia de servei de la pista davantera per a l’equip A.

14-10 B8 dribla cap a cistella, i hi tira enlairat. Amb la pilota encara a les
mans, carrega contra A7 qui està en posició legal de defensa fora del
semicercle. La pilota entra a la cistella. És això una falta de l’equip que
controla la pilota?
Sí. El control de pilota d’un equip finalitza en el moment que surt de les mans del llançador.
En aquest cas la falta de B8 és de l’equip que controla la pilota. No es concediran els punts a
B8, ni tirs lliures a A7, independentment del número de faltes de l’equip B.

14-11 A5 finalitza el driblatge i tira a cistella. La pilota no toca l’anella,
bota a terra i sobrevola més enllà de la línia limítrofa. B7 salta des de dins
de la pista i, donant un cop de dits a la pilota, la torna a la pista on és
recuperada per l’equip A. Disposarà l’equip A d’un nou compte de 24
segons ?
No. El cop de dits de B7 no implica un canvi de possessió de la pilota.
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14-12 A5 finalitza el driblatge i tira a cistella. La pilota no toca l’anella,
bota a terra i sobrevola més enllà de la línia limítrofa. B7 salta des de dins
de la pista i, posant la mà per sota de la pilota, la torna a la pista on és
recuperada per l’equip A. Disposarà l’equip A d’un nou compte de 24
segons ?
Sí. B7 estableix un control de la pilota en posar la mà a sota de la mateixa.

14-13 A5 finalitza el driblatge i tira a cistella. La pilota no toca l’anella,
bota a terra i sobrevola més enllà de la línia limítrofa. B7 salta trepitjant la
línia limítrofa i, posant la mà per sota de la pilota, la torna a la pista on és
recuperada per l’equip A. Disposarà l’equip A d’un nou compte de 24
segons ?
No. B7 toca la pilota estant ja fora del terreny de joc, el compte del rellotge de llançament
continuarà.

ARTICLE 15: Jugador en acció de tir
15-1 A1 salta en un intent de tirar a cistella. Enlairat deixa anar la pilota,
després cau a terra amb un peu i després rep una falta de B1. Va ser la
falta comesa en acció de tir?
Sí. Un jugador enlairat que intenta un tir a cistella, continua en acció de tir fins que els dos
peus toquen el terra.

15-2 El jugador A5 rep falta de B6 en una acció contínua, aconseguint
cistella. Els àrbitres decideixen que el jugador A5 ha realitzat passes en
l’entrada i anul•len l’acció contínua. Els àrbitres solucionen aquesta
jugada donant banda per a l’equip A al ser la segona falta d’equip de
l’equip B.
No. La cistella d’A5 s’ha de cancel·lar, doncs va ser aconseguida il·legalment, però en estar
en acció continua, se li hauran de concedir dos tirs lliures.
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15-3 A1 salta en un intent de tirar a cistella. Enlairat deixa anar la pilota, i
obre una cama fora del seu cilindre provocant un contacte sobre B1. Els
àrbitres el castiguen amb falta (5a falta del seu equip en aquell quart).
S’haurà de donar validesa a la cistella d’A1?
Sí. El control de la pilota per part de l’equip A va finalitzar quan A1 va deixar anar la pilota.
B1 disposarà de dos tirs lliures a conseqüència de la falta d’A1. El joc continuarà com
després de qualsevol sèrie de tirs lliures.

15-4 A1 salta, a parer dels àrbitres, en un intent de tirar a cistella. Enlairat,
i amb la pilota a les mans, rep una falta de B1. Davant el contacte de B1,
decideix passar la pilota a A4. Va ser la falta comesa en acció de tir?
No. El jugador no va tirar a cistella, sinó que va passar la pilota.

15-5 A1 salta, a parer dels àrbitres, en un intent de tirar a cistella. Enlairat,
i amb la pilota a les mans, rep una falta de B1. Davant el contacte de B1 en
els seus braços, no pot deixar anar la pilota. Va ser la falta comesa en
acció de tir?
Sí. A1 no va deixar anar la pilota degut al contacte de B1.

15-6 A1 salta, a parer dels àrbitres, en un intent de tirar a cistella. Enlairat,
i amb la pilota a les mans, rep una falta de B1, A1 no intenta deixar anar la
pilota i cau a terra sostenint-la. Va ser la falta comesa en acció de tir?
No. A1 no va tirar a cistella.

ARTICLE 16: Cistella. Quan és reeixida i el seu valor
16-1 En el darrer tir lliure d’A4, després de que la pilota hagi tocat la
cistella, el jugador defensor B4 toca la pilota, mentre intentava agafar el
rebot, i provoca que aquesta entri a la cistella accidentalment. L’àrbitre
dóna validesa a la cistella de A4 i li concedeix un punt. És correcte?
No. El tir lliure finalitza quan la pilota toca la cistella. S’han de concedir dos punts pel capità a
la pista de l’equip A.
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16-2 Mentre no hi ha control de la pilota per part del seu equip, A5 fa que
la pilota entri per sota de la cistella de manera involuntària. Actuen
correctament els àrbitres en iniciar un procediment de possessió alterna?
No. Fer que la pilota entri per sota de la cistella és una violació. Es concedirà un servei de
banda a l’equip B.

16-3 Es concedeix un servei de banda a l’equip A quan el rellotge indica
que resten dues dècimes per acabar el quart. El jugador A2 efectua el
servei passant la pilota al jugador enlairat A4, qui directament esmaixa la
pilota a la cistella. Actuen correctament els àrbitres concedint la cistella?
Sí. Si el rellotge de joc indica que resten 1 o 2 dècimes, les úniques maneres d’aconseguir
una cistella legal són donant un cop de dits a la pilota o esmaixant directament a la cistella.

16-4 Mentre la pilota està dins de la cistella a conseqüència d’un tir d’A1,
A2 toca l’anella. La pilota acaba travessant la cistella. Hauria de concedirse la cistella?
Sí. No es comet una violació si la pilota és a dins de la cistella i la pilota o la cistella són
tocades per l’equip atacant.

16-5 Mentre A1 està en acció de tir, A2 i B2 es fan una doble falta. A1, en
un moviment continuat, deixa anar la pilota per encistellar, i aquesta
acaba entrant. Ha de ser considerada vàlida la cistella?
No. Si una penalització va ser comesa per un company del tirador, abans de que la pilota
sortís de les mans d’aquest, la pilota queda morta immediatament i no es concediran punts si
la cistella es reeixida. (Mireu també l’article 10)

16-6 A1 intenta un tir de 3 punts. B4 salta des de la zona de 2 punts i toca
la pilota mentre aquesta està pujant. La pilota entra a la cistella. S’hauran
de concedir 3 punts a A1?
Sí. Tot i tocar la pilota B4 des de la zona de 2 punts, el valor de la cistella vindrà determinat
pel lloc on es produeix el llançament.

16-7 B8 es troba situat sota de la cistella quan s’interposa entre un passi
entre els oponents. La pilota li colpeja l’espatlla i entra accidentalment per
sota de la cistella, sortint per la part superior. Violació de l’equip B. Servei
de banda de l’equip A.
Sí. És una violació fer entrar la pilota per sota de la cistella.
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16-8 A7 realitza un tir de tres punts. En el moment que es troba a l’aire
sona el senyal del rellotge de llançament. La pilota rebota a l’anella i quan
està a punt d’entrar a cistella, és tocada per un altre jugador qualsevol. La
pilota acaba entrant. Cistella vàlida de dos punts.
Sí. La pilota ha tocat la cistella i pot ser legalment jugada per qualsevol jugador. En tocar la
pilota qualsevol jugador que salta des de la zona de dos punts, es considera una nova acció
i passa a valer dos punts.

ARTICLE 17: Servei
17-1 En un servei d’A4, aquest posa la pilota directament a les mans d’A5,
que està a la pista. És això una violació?
Sí. El jugador que efectua el servei ha de passar la pilota llançant-la cap a la pista.

17-2 Durant els dos últims minuts del partit, es sanciona violació per
passes d’A1. L’entrenador de l’equip A demana un temps mort que li és
concedit. Després del temps mort, pot fer-se el servei des de la línia de
servei de l’equip B a la pista davantera?
No. Només l’equip que ha de servir a la pista del darrere i demana un temps mort, durant els
dos últims minuts del partit, pot servir des de la línia de servei de la pista davantera. En
aquest exemple, l’equip B haurà de fer el servei des del lloc més proper on es va sancionar
la violació, doncs va ser l’equip A qui va demanar el temps mort.

17-3 Durant el seu intent de cistella de dos punts, A1 rep una falta
antiesportiva de B1. A1 no aconsegueix encistellar. Hauria l’àrbitre de
donar els dos tirs lliures, i després donar la pilota a l’equip A per a un
servei de banda des del lloc més proper on es va cometre la falta?
No. Després dels tirs lliures d’una falta antiesportiva, el servei de banda tindrà lloc a la línia
de servei de la pista davantera.
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17-4 Després de que l’equip A hagi encistellat un tir de camp, cap jugador
de l’equip B es mou per agafar la pilota i fer el servei de fons, en un intent
de retardar la posada en joc de la pilota de manera intencionada. Haurien
d’agafar la pilota els àrbitres, deixar-la darrere de la línia de fons i iniciar
un compte de 5 segons?
Sí.

17-5 Quedant 1:39 per acabar la pròrroga, l’equip B fa una violació de
passes a la seva pista del davant. L’equip A demana un temps mort. Des
d’on s’haurà de posar en joc la pilota?
L’entrenador de l’equip A podrà decidir treure a la pista del darrere amb 24 segons en el
rellotge de llançament, o a la línia de servei de la pista davantera amb 14.

17-6 Hauria el rellotge de llançament tornar a 24/14, quan la pilota toca
l’anella directament des d’un servei de banda?
No, aquesta és una interpretació oficial de FIBA. No es reiniciarà el compte del rellotge de
llançament, doncs el rellotge de joc encara no s’ha posat en marxa.

17-7 Amb 1:24 per jugar en el 4t quart, l’equip A realitza un tir a cistella
que no entra. B1 agafa el rebot i realitza una violació de passes a prop de
la línia de fons al costat la seva pròpia cistella. L’equip A demana un
temps mort, el qual li és concedit. Haurà de fer el servei l’equip A des de
la línia de servei?
No. L’equip A haurà de fer el servei des del punt més proper de la línia de fons on B1 hagi
comès la violació de passes, excepte directament a sota del tauler, amb 14” de possessió
pel seu equip.

17-8 Amb menys de 2 minuts per jugar el 4t quart, B5 fa una falta
antiesportiva sobre A5, qui està driblant a la seva pista del darrere. Es
concedeix un temps mort a l’equip A. Després dels tirs lliures, haurà de
fer-se el servei de la prolongació de la línia de mig camp?
No. Si no hi ha cap altra penalització per ser administrada, després dels tirs lliures d’una falta
antiesportiva o desqualificant, el servei és farà des de la línia de servei de la pista davantera.
Independentment del temps de joc que resti per jugar o de si s’ha demanat o no un temps
mort (mireu també el cas 29-8).
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17-9 Durant el primer quart A1 té la pilota per a un servei. A1 arriba a
l’alçada de la línia de banda amb la pilota i B1 se la pica, prenent-li. És
legal l’acció de B1?
No. B1 està retardant la posada en joc de la pilota. Ell i el seu entrenador seran advertits de
que la repetició d’aquesta situació serà sancionada amb falta tècnica. (Mireu també els cas
17-12)

17-10 Durant el seu servei, A1 es mou lateralment una petita passa en una
direcció i després retorna a la posició original. En total, els moviments de
A1 equivalen a menys d’un metre. Ha comés A1 una violació perquè s’ha
mogut en més d’una direcció?
No. El jugador que efectua un servei pot moure’s lateralment un màxim d’un metre en una o
ambdues direccions abans de deixar anar la pilota.

17-11 A1 encistella. B1 agafa la pilota fora del camp per al servei. B1
passa la pilota fora de límits a B2 que també està dret fora de límits
darrere de la línia de fons. B2 a continuació, passa la pilota a la pista a B3.
És legal aquesta jugada?
Sí, sempre que el procés total es completi en 5 segons.

17-12 Quan resten 1:49 per la finalització del partit A1 té la pilota per a un
servei. L’àrbitre fa el senyal d’avís i dona la pilota a A1, qui arriba a
l’alçada de la línia de banda amb la pilota i B1 se la pica, prenent-li. És
legal l’acció de B1?
No. B1 està retardant la posada en joc de la pilota. Es sancionarà una tècnica
immediatament a B1.

17-13 Amb 1:35 per jugar en el 4t quart, en intentar un safata, A1 carrega
sobre B1 abans de deixar anar la pilota. A1 llavors llança la pilota i la
pilota entra a la cistella. L’àrbitre sanciona falta amb el control de la pilota
d’ A1 i no concedeix la cistella. A l'equip B se li concedeix un temps mort.
Quan es reprengui el joc, des d’on s’haurà d’efectuar el servei?
L’entrenador de l’equip A podrà decidir treure des de la prolongació imaginària de la línia
de tirs lliures, a la seva pista del darrere, amb 24 segons en el rellotge de llançament, o a la
línia de servei de la pista davantera amb 14.
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17-14 Durant el 3r període A1 té la pilota per un servei. A1 s’apropa a la
línia de banda agafant la pilota, quan B1 també l’agafa, tenint aleshores
tots dos A1 i B1 un ferm control sobre la pilota. És aquesta una situació
de salt?
No. B1 ha comès una violació per interferir amb el servei. (Vegeu també el cas 17-9)

17-15 Durant una servei de banda des de la seva pista del darrere, a prop
de la línia divisòria, A4 dóna una passa més cap a la zona d'atac i deixa
anar la pilota passant-la a A5, a la pista del darrere. Quan A4 va deixar
anar la pilota, es trobava a pista de davant. És una violació de camp
enrere?
No (Vegeu també l'article 30)

17-16 Mentre dribla cap a la cistella, A1 és objecte de falta per B1 just
abans de començar l’acció de llançament. A1 continua el seu moviment,
llança la pilota que entra a la cistella. Els àrbitres no concedeixen la
cistella i es concedeix un servei de banda a l'equip A. El servei de l’equip
A tindrà lloc de lateral a l’alçada de la prolongació imaginària de la línia de
tir lliure?
Sí.

17-17 Durant un servei de fons, B4 llança la pilota per sobre del tauler. Ha
B4 comès una violació?
No.

17-18 Després d’una violació de fora de banda, A3 té la pilota a les seves
mans per treure de banda. Aquest jugador col·loca la pilota al terra i
després l’agafa A2 per efectuar el servei. No es violació, sempre que A2
efectuï el servei dins dels 5 segons des de que la pilota la tenia A3.
No. Es tracta d’una violació d’A2 al fer que el seu cos creui la línia limítrofa abans que el
jugador que realitza el servei llenci la pilota més enllà de la línia limítrofa.

17-19 Després d’encistellar l’equip B, l’equip A demana temps mort que és
concedit. Per realitzar el servei des de la línia de fons, l’àrbitre entrega la
pilota a A6 qui la deixa al terra i l’agafa A9 per fer el servei. L’àrbitre
sanciona violació perquè entén que A6 havia de realitzar el servei.
No. Jugada legal. Després de rebre una cistella, l’equip que efectua el servei darrere de la
línia de fons, pot passar-se la pilota entre jugadors per darrere de la línia. L’única restricció
que té l’equip A en el servei després de cistella és que han de llançar la pilota al terreny de
joc en menys de cinc segons.
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17-20 A7 realitza un servei de banda des de la prolongació de la línia
central, enfront de la taula dels auxiliars. Comet violació motiu pel que es
concedeix a l’equip B un servei de banda que haurà de realitzar-se des de
el mateix punt que el servei original.
Sí. Hi ha d’altres situacions a més de les reflectides en l’Art. 17.2.3 en les que el servei
posterior s’administrarà des de la prolongació de la línia central, enfront la taula d’auxiliars,
una d’elles la que es descriu en aquesta pregunta.

17-21 L’equip B ha controlat la pilota en la seva pista del darrere durant 4
segons quan es produeix una confrontació i entren a la pista els
substituts A15 i B15. Els dos substituts són desqualificats, les
penalitzacions queden cancel·lades entre elles. L’equip B demana un
temps mort que li és concedit. El joc es reinicia amb un servei a l’equip B,
que disposarà de 24 segons de possessió en el rellotge de llançament,
des del centre del camp, enfront de la taula dels oficials.
No. L’equip B, que controlava la pilota abans de l’enfrontament, haurà d’efectuar un servei
des del lloc més proper on era la pilota (a la pista del darrere) amb només vint segons
disponibles en el compte del rellotge de llançament.

17-22 A6 realitza un regat a la seva pista del darrere quan B4 comet falta
sobre A8 a la pista davantera de l’equip A. El rellotge de llançament
marcava 19. El joc es reiniciarà amb servei de banda a la pista davantera
de l’equip A i 19 segons de possessió.
Sí.

17-23 Durant un servei de possessió alterna per part d’A1, A1 realitza el
servei i la pilota s’encaixa directament entre la cistella i el tauler. L’àrbitre
concedeix a l’equip B un servei de possessió alterna.
Sí. La pilota s’ha encaixat entre la cistella i el tauler, el procés de possessió alterna d’A1 ha
finalitzat, i a la vegada s’ha produït una nova situació de possessió alterna que en aquest
cas afavorirà a l’equip B.
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17-24 Després d’un tir lliure reeixit es sol·licita un temps mort. En la
represa, el jugador que ha de fer el servei es col·loca sota a cistella i
l’àrbitre l’obliga a desplaçar-se i a treure des d’on està ell.
No. Després de cistella el jugador ha d’efectuar el servei des de la línia de fons, sense la
restricció de treure a sota del tauler. El temps mort no canvia aquest dret.

17-25 Després d’una cistella, el jugador A5 que està en disposició
d’efectuar el servei de fons, passa la pilota al jugador A3 que es troba
fora del camp, darrere la línia de fons, dins dels 5 segons. El jugador A5
entra a la pista per jugar. Els àrbitres donen per vàlida aquesta jugada.
Sí. Els jugadors de l’equip que rep la cistella poden passar-se la pilota per darrere de la línia
de fons abans d’efectuar el servei. Entre tots no podran trigar més de 5 segons a fer efectiu
el servei independentment del número de jugadors que es passin la pilota.

17-26 Durant els dos últims minuts d’un partit, A9 anota una cistella.
Seguidament es concedeix un temps mort a l’equip B seguit d’un altre
temps mort de l’equip A. Des d’on s’efectuarà el servei?
L’entrenador de l’equip B decidirà si treure des de fons amb 24” al rellotge de
llançament, o de la línia de servei de la pista davantera amb 14”. L’equip B ha demanat
un temps mort quan havia d’efectuar un servei des de la línia de fons durant els dos últims
minuts del partit. Com a conseqüència d’aquest temps mort, i independentment de que l’altre
equip demani un nou temps mort, l’entrenador de l’equip B no perd aquest dret.

17-27 En un servei de banda A4 llença la pilota i la introdueix directament
a cistella. S’anul·la i es concedeix pilota per realitzar un servei des de
l’alçada de la línia de tirs lliures.
No. El servei de l’equip B es farà des del mateix lloc on A4 el va efectuar.

17-28 En un servei de banda, A4 llença la pilota i, quan aquesta sobrevola
la cistella, és tocada per qualsevol jugador introduint la mà per sota de la
cistella. Es concedeix pilota als adversaris per realitzar un servei des de
l’alçada de la línia de tirs lliures.
Sí. El servei de l’equip no infractor es farà des de l’alçada de la línia de tirs lliures.

17-29 En un servei de fons després de cistella A4, situat directament a
sota del tauler, llença la pilota directament fora dels límits de la pista
sense ser tocada per cap jugador. Es concedeix pilota als adversaris per
realitzar un servei des de sota del tauler?
No. El servei dels adversaris es realitzarà de fons, però no directament sota del tauler, doncs
es tracta d’una violació en el servei.
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17-30 L’àrbitre dona la pilota a A1 per efectuar un servei. Situat darrere de
la línia de banda i preparat per fer el servei, A1 bota la pilota a dins de la
pista i la torna a agafar. És això legal?
No. Aquesta és una interpretació oficial de FIBA. A1 ha comés una violació.

17-31 L’àrbitre dona la pilota a A1 per efectuar un servei. Situat darrere de
la línia de banda i preparat per fer el servei, A1 bota la pilota fora de la
pista i la torna a agafar. És això legal?
Sí, legal.

17-32 El jugador que efectua el servei, A1, passa la pilota a A2. A2 rep la
pilota amb un peu trepitjant la línia limítrofa. Violació? Des d’on
s’efectuarà el servei?
Sí, violació d’A2. El servei s’efectuarà des d’on A2 va tocar la pilota amb el peu fora.

ARTICLE 18: Temps mort
18-1 A1 comet una falta antiesportiva sobre B1. B1 falla els dos tirs lliures.
Abans que la pilota sigui posada a disposició d'un jugador de l'equip B en
el servei, l'entrenador A sol · licita un temps mort? Haurà de concedir-se
la sol · licitud en aquest moment?
Sí. Una oportunitat de temps mort finalitza quan la pilota està a disposició del jugador per a
un servei.

18-2 Tindrà cada equip dret a un únic temps mort en cada un dels tres
primers quarts?
No. Cada equip té dret a dos temps morts en la primera meitat i tres temps morts en la
segona meitat. Si quan resten 2:00 per acabar el partit, un equip encara té tres temps morts
disponibles, l’anotador barrarà el primer dels temps morts de la segona part i aquest no
podrà ser utilitzat.

18-3 L’equip A anota una cistella. Abans que la pilota estigui a disposició
de l'equip B per al servei, l'entrenador A sol · licita un temps mort. S’haurà
de concedir el temps mort?
No. Després de la cistella, només l'equip que la va rebre disposa d’una oportunitat de temps
mort.
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18-4 Amb el marcador empatat gairebé al final del 4t quart, A3 rep una
falta i el senyal sona en acabar el quart immediatament després del xiulet.
Aquesta és la cinquena falta de l’Equip B en el quart. A3 rep dos tirs
lliures. L'entrenador B sol·licita un temps mort. Haurà de concedir-se la
sol·licitud? En el partit no hi ha IRS.
Depèn. Els àrbitres s’hauran de reunir i decidir si la falta va ser dins o fora de temps. Si la
falta va ser dins del temps, hauran de corregir el rellotge i indicar el temps que resta,
aleshores es podrà concedir el temps mort i posteriorment tirar els tirs lliures amb jugadors
alineats als passadissos de tirs lliures. Si per contra, els àrbitres decideixen que el quart ha
finalitzat, no podran concedir el temps mort doncs el temps de joc ha finalitzat.

18-5 Es concedeix un temps mort a l’equip A. Després de 25 segons de
temps mort, l’equip A està preparat per continuar jugant. S’haurà de
reprendre el joc de manera immediata.
No. Un temps mort dura 60 segons. Els jugadors no hauran d’abandonar l’àrea de banqueta
del seu equip fins soni el senyal dels 50 segons.

18-6 A3 fa una violació per interferència. L’entrenador de l’equip A
sol·licita un temps mort. S’haurà de concedir aquest temps mort?
Sí. Una violació provoca una oportunitat de temps mort per als dos equips.

18-7 Amb 1:28 per finalitzar el darrer quart, A4 anota una cistella. La
pilota, després de traspassar la xarxa cau a un peu d’un jugador i
s’allunya fora del terreny de joc. L’àrbitre fa sonar el seu xiulet. En aquest
moment l’equip A sol·licita un temps mort. S’ha de concedir?
Sí. Tot i que l’equip A ha aconseguit la cistella, el xiulet de l’àrbitre ha provocat l’oportunitat
de substitució/temps mort.

18-8 A1 ha de llançar dos tirs lliures. Entre els tirs lliures, l’entrenador de
l’equip A demana un temps mort. Durant l’últim tir lliure, B1 entra abans
de temps dins de l’àrea restringida. Els àrbitres sancionen la violació de
B1, i com que A1 no ha aconseguit la cistella, ordenen repetir el tir lliure.
S’ha de concedir en aquest moment el temps mort?
No. El temps mort no pot ser concedit quan un set de tirs lliures ha començat i fins que
aquest no hagi estat completat.
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18-9 A1 ha de llançar un únic tir lliure. Després de que la pilota és a
disposició d’A1, l’equip A demana un temps mort. El tir lliure d’A1 entra.
Té una oportunitat de temps mort l’equip A?
Sí. Una oportunitat de temps mort comença pels dos equips després d’aconseguir-se l’últim
o únic tir lliure.

18-10 L’entrenador ajudant de l’equip B es dirigeix a l’anotador i demana
un temps mort. S’ha d’acceptar la seva petició?
Sí. Tant l’entrenador com el seu ajudant poden sol·licitar els temps morts.

18-11 A5 aconsegueix el seu darrer tir lliure. Després de que la pilota
estigui a disposició de B1 pel servei, l’entrenador de l’equip B demana un
temps mort. S’ha de concedir?
No. L’oportunitat de temps mort finalitza quan la pilota està a disposició del jugador que ha
d’efectuar el servei.

18-12 B1 comet una falta antiesportiva sobre A1. Els àrbitres concedeixen
dos tirs lliures i banda. Després del primer tir lliure, l’entrenador de
l’equip B demana un temps mort. A1 erra el seu darrer tir lliure. S’haurà de
concedir el temps mort en aquest moment?
Sí.

18-13 Amb 1:27 per finalitzar el 4t quart, A4 anota un tir de camp. B10
demana una substitució que li és concedida. Immediatament l’entrenador
de l’equip A demana un temps mort. S’ha de concedir aquest temps mort?
Sí. Els àrbitres han aturat el partit per concedir la substitució de l’equip B provocant així una
oportunitat de temps mort/substitució per als dos equips.

18-14 Pot un jugador-entrenador demanar un temps mort directament als
àrbitres a la pista?
No. Els temps morts es demanaran sempre als auxiliars de taula.
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18-15 L’equip A demana un temps mort. Després l’entrenador de l’equip B
demana un temps mort. L’equip A anota una cistella de camp. A qui se li
haurà de concedir el temps mort?
Tot i que l’equip A va ser el primer a demanar el temps mort, la primera oportunitat de temps
mort ha estat per a l’equip B. El temps mort s’anotarà a l’equip B.

18-16 El temps mort ha finalitzat i l’àrbitre ordena al equip B que
s’incorpori a la pista però l’entrenador segueix donant instruccions.
L’equip B ha exhaurit els seus temps morts. L’àrbitre torna a repetir
l'ordre sense obtenir-ne cap resposta positiva. Es sanciona amb falta
tècnica de tipus B, a l’entrenador de l'equip B.
Sí. Quan un equip es retardi en tornar a la pista després d’un temps mort, s’advertirà el seu
entrenador. Si no fa cas de les ordres dels àrbitres o torna a incidir en la mateixa situació se
li carregarà un temps mort. Si no té més temps morts disponibles en aquella part l’entrenador
serà sancionat amb una falta tècnica de tipus B.

18-17 Quan un equip no fa ús dels seus temps morts en una de les parts
d’un partit, aquests poden ser utilitzats a la següent part?
No.

18-18 A les competicions d’àmbit català, l’entrenador de l’equip A demana
un temps mort però amb l’única intenció de fer una substitució. Una
vegada l’ha fet, diu als àrbitres i auxiliars de taula que vol donar per
finalitzat el temps mort. L’entrenador de l’equip B vol seguir aprofitant el
temps mort i els àrbitres li ho permeten.
Sí. No hi ha cap diferència entre les competicions d’àmbit català i les regles de la FIBA. El
temps mort dura un minut i l’entrenador de l’equip B té el dret d’aprofitar-lo.

18-19 B1 fa falta a A1 en un tir a cistella de 2 punts que no entra. Després
de que A1 hagi tirat el primer dels seus dos tirs lliures, es sanciona a A2
amb una falta tècnica, que es la cinquena falta d’A2. Qualsevol equip
sol·licita ara un temps mort o una substitució.
A2 serà substituït immediatament. Qualsevol jugador de l‘equip B tirarà 1 tir lliure sense
rebot. A1 tirarà el seu segon tir lliure amb rebot. El temps mort o la substitució es
concedirà pels dos equips en la propera oportunitat de temps mort o substitució.
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18-20 Els temps morts no utilitzats en el 4t quart, poden ser consumits en
la pròrroga.
No.

18-21 Durant els dos últims minuts del partit l’entrenador de l’equip A
demana temps mort i un jugador de l’equip B demana una substitució.
L’equip A aconsegueix una cistella i el rellotge de joc s’atura. En aquest
moment es realitza la substitució per part de l’equip B. Els àrbitres no
concedeixen el temps mort a l’equip A, doncs aquesta no és una
oportunitat de temps mort.
No. Durant els 2 últims minuts del partit, l’equip que rep una cistella té una oportunitat de
temps mort i substitució. En aquest cas, en aturar-se el partit per la substitució de l’equip B,
es genera també una oportunitat de substitució i temps mort per a l’equip A.

18-22 El cronometrador farà sonar el seu senyal quan hagin transcorregut
50” des de l’inici d’un temps mort, i tornarà a fer sonar el seu senyal quan
hagi finalitzat el temps mort.
Sí.

18-23 La pilota es troba a l’aire en un llançament a cistella quan sona el
senyal de del rellotge de llançament. La pilota acaba entrant. Es pot
concedir temps mort a qualsevol equip.
No. Només l’equip que rep la cistella té una oportunitat de temps mort.

18-24 Simultàniament amb el senyal del 2n quart, es xiula falta personal
amb dos tirs lliures. Amb el marcador a 00:00, l’entrenador de l’equip A
sol·licita un temps mort previ a l’execució dels tirs lliures. Es pot concedir
el temps mort només si s’ha sol·licitat abans de que sonés el senyal de
final de quart. En aquest partit no hi ha IRS.
Depèn. Mireu 18-4.
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18-25 B6 realitza una cistella. L’entrenador de l’equip A disposa d’un
temps mort, el qual podrà ser sol·licitat i concedit fins el moment que la
pilota deixi les mans del jugador que realitza el servei.
No. L’oportunitat de temps mort finalitza quan un jugador de l’equip A agafa la pilota per
efectuar el servei, o bé l’àrbitre la posa a disposició.

18-26 Durant els dos últims minuts del partit A4 realitza una interposició
ofensiva. Podrà concedir-se temps mort a l’equip A
Sí. Una oportunitat de temps mort comença pels dos equips després de sancionar-se una
violació.

18-27 A7 realitza una violació quan intenta un únic tir lliure amb rebot.
Pot concedir-se en aquest moment un temps mort a l’equip A?
Sí. Una oportunitat de temps mort comença pels dos equips després de sancionar-se una
violació

18-28 Quan queden 2:30 per acabar el partit, l’entrenador de l’equip A
demana un temps mort, tenint encara els tres temps morts disponibles. La
primera oportunitat de temps mort succeeix quan queden 1:54 per acabar
el partit. L’anotador fa sonar el seu senyal i l’àrbitre concedeix el temps
mort. Quants temps morts quedaran a l’equip A en aquell quart?
Un. Quan al rellotge del partit restin 2:00 per acabar, l’anotador haurà de barrar la primera
casella dels temps morts de la 2a part si aquests no han estat utilitzats. En aquest cas,
l’equip A no havia utilitzat el primer temps mort dels tres als quals tenia dret en la 2a part,
motiu pel qual l’anotador barra la casella quan resten 2:00. En el moment que es concedeix
el temps mort, només li queden 2 a l’equip A, que en consumir el que havia sol·licitat, queda
amb un únic temps mort disponible.

18-29 L’equip A allarga la durada d’un temps mort més enllà d’un minut.
L’àrbitre que ja havia advertit a l’entrenador d’aquell equip per aquest fet,
xiula un temps mort. Es podrà utilitzar aquest temps mort?
No. Aquesta és una interpretació oficial. Els temps morts de càstig no es poden utilitzar.
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ARTICLE 19: Substitució
19-1 Abans del darrer tir lliure d’A1, A10 demana als auxiliars de taula un
canvi per A3. El tir lliure d’A1 és reeixit, S’haurà de permetre la
substitució?
Sí.

19-2 L’equip A encistella un tir de camp restant 1:36 per finalitzar el 4t
quart. A10 demana una substitució per entrar a la pista. S’ha de permetre
la substitució?
No. Durant els dos últims minuts del partit, quan s’aconsegueix una cistella, només és una
oportunitat de temps mort per a l’equip que la rep. Si aquest equip fa una substitució o
demana un temps mort, esdevindrà també una oportunitat de substitució i temps mort per a
l’altre equip.

19-3 B10 està esperant per substituir al llançador de tirs lliures B4. B4
comet una violació durant l’últim tir lliure. Pot concedir-se la substitució
de B10?
Sí.

19-4 A10 ha demanat substituir al tirador de tirs lliures A4. A4
aconsegueix encistellar l’últim tir lliure. Aleshores B10 i B11 demanen una
substitució per poder entrar a la pista. S’han de concedir totes aquestes
substitucions?
Sí.

19-5 Restant 1:58 per finalitzar el partit, l’equip A encistella i el rellotge del
partit s’atura. B10 demana una substitució. S’ha de concedir en aquest
moment?
Sí.

19-6 Després de que hagin passat 50 segons des de que va començar un
temps mort, el cronometrador fa sonar el seu senyal. Deu segons
després, el cronometrador torna a fer sonar el seu senyal indicant que el
temps mort ha finalitzat. Després B10 demana una substitució. Ha de
concedir-se?
Sí. Una oportunitat de substitució finalitza quan la pilota està a disposició del jugador per un
servei o un tir lliure.
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19-7 Durant el darrer tir lliure de B4, A5 comet una violació. El tir lliure no
és reeixit. Pot B10 substituir B5 en aquest moment?
Sí. Es tracta d’una oportunitat de substitució, i B5 podrà ser substituït per B10 excepte en el
cas que B5 hagués entrat a pista i B10 hagués estat substituït tot just abans dels
llançaments dels tirs lliures.

19-8 Restant 1:52 per finalitzar el 2n quart, B6 demana una substitució.
L’equip A anota un tir de camp. S’haurà de permetre a B6 entrar en el
terreny de joc en aquest moment?
No. Només durant els últims 2 minuts del 4t quart o pròrroga l’equip que rep una cistella té
una oportunitat de temps mort.

19-9 B5 fa falta a A5 en una acció de tir que no aconsegueix. És aleshores
quan es descobreix que A5 estava jugant com a un sisè jugador per a
l’equip A. A5 deixa la pista. Qui haurà de llançar els tirs lliures d’A5?
Es sancionarà una falta tècnica de tipus B a l’entrenador de l’equip A. Primer, es concedirà 1
tir lliure sense rebot per l’equip B. Posteriorment qualsevol jugador designat per l’entrenador
de l’equip A llançarà els tirs lliures d’A5 amb rebot.

19-10 El jugador A2 i el seu entrenador són sancionats amb falta tècnica.
Hi ha una oportunitat de substitució per als dos equips entre les
penalitzacions?
Sí.

19-11 Durant el salt entre dos inicial, B1 comet una violació després de
que l’àrbitre hagi deixat anar la pilota però abans de que sigui tocada pels
saltadors. Es pot concedir una substitució en aquest moment?
No. No es poden concedir substitucions o temps morts abans de que comenci el temps de
joc. (Interpretacions FIBA, Situació 1)

19-12 A5 ha de llançar dos tirs lliures, encistellant el primer. Abans de
llançar el segon, els àrbitres s’adonen que B3 sagna i ordenen la
substitució immediata de B3. Pot l’equip A fer una substitució?
Sí. B3 ha estat substituït per lesió entre tirs lliures. L’equip A resta facultat per substituir tants
jugadors com lesionats tingués l’equip B. En aquest cas, un únic jugador.
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19-13 A1 comet la seva 5a falta personal. A judici de l’àrbitre, existeix un
retard no raonable en la substitució d’A1. A l’equip A encara li resta un
temps mort en aquesta part. S’haurà de sancionar amb una falta tècnica a
l’entrenador de l’equip A per retardar el joc de manera no raonable?
No. Un jugador eliminat o desqualificat té 30 segons per ser substituït. Si a judici dels
àrbitres, no hi ha una raó per retardar la substitució d’un jugador eliminat o desqualificat,
s’haurà de castigar amb un temps mort aquest equip. Si no tingués més temps morts
disponibles, l’entrenador seria sancionat amb una falta tècnica del tipus B.

19-14 A1 resulta lesionat i rep tractament a la pista. A10 substitueix A1.
L’equip A demana un temps mort i durant aquest temps A1 es recupera.
A1 demana tornar a la pista, però l’àrbitre no li permet. Actua
correctament?
Sí. Una vegada un jugador participa en una substitució, no pot tornar a participar en una
nova substitució fins que hagi passat una fase de rellotge en marxa.

19-15 Es concedeixen 2 tirs lliures a A5. Mentre que la pilota està morta
després del primer tir lliure, A1 és castigat amb una falta tècnica. El
substitut A10 demana en aquest moment entrar a la pista per substituir
A1. Es podrà concedir la substitució en aquest moment?
No. Primer un jugador de l’equip B tirarà el tir lliure de la tècnica, i posteriorment A5
continuarà tirant el seu segon tir lliure. L’administració dels tirs lliures d’A5 ha de ser
completada abans de que es puguin permetre les substitucions.

19-16 Es concedeixen 2 tirs lliures a A5. Mentre que la pilota està morta
després del primer tir lliure, A1 és castigat amb una falta tècnica, que és
la seva 5a falta. Es podrà concedir la substitució en aquest moment?
Sí. En aquest cas A1 serà substituït immediatament, doncs ha quedat eliminat. A
continuació, primer un jugador de l’equip B tirarà el tir lliure de la tècnica, i posteriorment A5
continuarà tirant el seu segon tir lliure.
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19-17 Una oportunitat de substitució ha finalitzat quan A10 corre cap a la
taula d’auxiliars demanant una substitució. El cronometrador reacciona
de manera equivocada i fa sonar el seu senyal. L’àrbitre fa sonar el seu
xiulet i atura el partit. S’ha de permetre aquesta substitució?
No. La petició va ser feta massa tard i no s’haurà de permetre.

19-18 A10 substitueix a A5. En el servei posterior a aquesta substitució,
l’equip A comet una violació de 5 segons. Pot A5 tornar a entrar a la pista
en aquest moment?
No. Una vegada un jugador ha estat substituït, ni ell ni el seu substitut no poden tornar a
participar en una nova substitució fins que hagi passat una fase de rellotge en marxa.

19-19 S’assenyala una falta tècnica a l’entrenador de l’equip B. A10 entra
a la pista substituint A1. Després del tir lliure, però abans de que la pilota
estigui viva per al servei de banda des de mig del camp, A11 demana
substituir A10. S’ha de permetre aquesta substitució.
No. (Vegeu també el cas 19-15)

19-20 En el salt inicial entre dos, A2 realitza una violació pel fet de tocar
tres vegades la pilota sense que aquesta toqués terra o d’altres jugadors
aliens al salt. El jugador A9 sol·licita una substitució que no li és
concedida.
No. Quan A2 toca la pilota per primera vegada, el temps de joc comença. La substitució
s’havia de concedir.

19-21 Durant un temps mort, A10 demana una substitució als auxiliars de
taula i després torna a la seva zona de banqueta. Quan el joc es reprèn,
A10 entra directament a la pista com un dels cinc jugadors a la pista. És
aquest procediment legal?
Sí.

19-22 L’entrenador de l’equip A sol·licita una substitució als auxiliars de
taula. És adequada aquesta substitució?
No. Només el substitut té dret a demanar una substitució.
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19-23 Durant un temps mort el substitut B6 sol·licita la substitució als
auxiliars de taula. Per convertir-se en jugador necessita la autorització
dels àrbitres.
No. Durant un temps mort el substitut esdevé jugador en el moment que demana la
substitució als auxiliars de taula.

19-24 A7 substitueix a A5 que es dirigeix a la seva banqueta. Abans que el
cronòmetre es posi en marxa, A2 realitza la seva 5a falta personal. L’únic
substitut disponible de l’equip A és A5, que pot entrar a substituir al seu
company.
Sí. L’equip A pot fer re-entrar excepcionalment A5, doncs és l’únic substitut disponible.

19-25 Es sanciona una falta antiesportiva a B4 sobre A5: 2 tirs lliures per a
A5 i possessió de la pilota per a l’equip A. A5 converteix el primer tir. En
el moment que la pilota es posa a disposició del jugador A5 per llançar el
segon tir, el substitut A7 es dirigeix a la taula d’auxiliars i demana una
substitució. No es pot concedir la substitució. Per realitzar-se seria
necessari una posada en marxa del cronòmetre de joc i quan torni a
aturar-se, es podrà concedir la substitució.
No. Després del 2n tir lliure hi ha una oportunitat de substitució (i de temps mort) per tots dos
equips.

19-26 Durant els dos últims minuts del partit, A5 realitza una cistella. Els
auxiliars de taula concedeixen una substitució a B4 per B7. En aquest
moment podran substituir-se els cinc jugadors de l’equip A
Sí. Els àrbitres han aturat el partit per concedir la substitució de l’equip B provocant així una
oportunitat de temps mort/substitució per als dos equips.

19-27 A5 sol·licita una substitució, posteriorment B12 i B14 demanen
també una substitució. Quan es produeix l’oportunitat de substitució, i el
cronometrador fa sonar el seu senyal, l’àrbitre autoritza les substitucions.
B12 i B14 entren a la pista però A5 decideix no fer-ho.
No. El cronometrador ha fet sonar el seu senyal. Una sol·licitud de substitució només pot
cancel·lar-se fins que hagi sonat el senyal del cronometrador.
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19-28 Abans del llançament d’un tir lliure addicional a càrrec de B9, A5
entra a la pista substituint A9. B9 tira a cistella, la pilota toca l’anella i en
el rebot (abans de que la pilota sigui tocada per qualsevol jugador) es
sanciona falta de B7 sobre A6 (5a falta d’equip en aquell quart). A6 llença
els dos tirs lliures convertint-los. Abans de que l’equip B tingui la pilota a
la seva disposició per efectuar el servei de fons, A9 demana tornar a la
pista per substituir A5. Es pot concedir aquesta sol·licitud?
No. Tant A5 com A9 han participat en una substitució sense que hagi passat una fase de
rellotge en marxa des d’aquell moment.

ARTICLE 20: Partit perdut per incompareixença
20-1 Quan es perd un partit per incompareixença?
Un equip perd un partit per incompareixença quan:
Quinze minuts després de l’hora d’inici d’un partit, no està present un equip o no té 5
jugadors preparats per jugar. També, si les seves accions impedeixen que el partit sigui
jugat. O bé, si refusa les ordres dels àrbitres per iniciar el joc. A les competicions d’àmbit
català, però, els àrbitres simplement suspendran el partit i serà el Comitè de Competició qui
decidirà el resultat final del partit.

20-2 Quina és la penalització per un partit perdut per incompareixença?
El partit serà concedit als oponents amb un resultat favorable de 20-0. A les competicions
d’àmbit català, però, els àrbitres simplement suspendran el partit i serà el Comitè de
Competició qui decidirà el resultat final del partit.

20-3 10 minuts després de l’hora oficial del partit, un equip es presenta
amb 5 jugadors facultats per jugar però no dona cap explicació raonable
del seu retard. Pot ser sancionat amb falta tècnica?
Sí. Aquesta és una interpretació oficial de FIBA.

20-4 15 minuts després de l’hora oficial del partit, l’equip visitant té 12
jugadors a les instal·lacions del partit, però no disposen de cap document
acreditatiu per jugar el partit. Hauran perdut el partit per
incompareixença?
Sí. El partit serà concedit als oponents amb un resultat favorable de 20-0. A les competicions
d’àmbit català, però, els àrbitres simplement suspendran el partit i serà el Comitè de
Competició qui decidirà el resultat final del partit.
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20-5 Un equip es presenta a un partit però ens anuncia que es negarà a
jugar-lo. Quin procediment hauran de seguir els àrbitres?
Els àrbitres hauran de seguir el procediment establert per l’inici d’un partit. Advertiran de que
resten 3 minuts i 1 minut per a l’inici del partit, donaran la instrucció als jugadors per a que
surtin a la pista quan restin 30 segons i aniran al cercle central per administrar el salt entre
dos. Una vegada confirmin fefaentment que l’equip es nega a sortir li reclamaran que surti a
la pista. Si l’equip continua negant-se a sortir a jugar, faran informe deixant clar que van
seguir el procediment per l’inici del partit i que l’equip es va negar a jugar refusant les ordres
que li van donar els àrbitres.

ARTICLE 21: Partit perdut per inferioritat
21-1 Si, a parer dels àrbitres, un equip encara té l’oportunitat de guanyar
un partit, haurà de permetre continuar el joc amb un equip al que li resta
un sol jugador a la pista?
No. Un equip perd el partit per inferioritat quan li resta un sol jugador a la pista. Si en aquell
moment l’equip que queda en inferioritat perd, aquest serà el resultat final del partit, si
guanya, els àrbitres determinaran el resultat final com a 2-0 en la seva contra. A les
competicions d’àmbit català, però, els àrbitres simplement suspendran el partit i serà el
Comitè de Competició qui decidirà el resultat final del partit.

ARTICLE 22: Violacions
22-1 A2 està sostenint la pilota a la pista davantera de l’equip A prop de la
línia de mig camp quan es produeix una violació de 3 segons per part
d’A4. S’haurà de concedir el servei des del punt més proper a on A2
controlava la pilota?
No. La pilota es posarà a disposició dels adversaris des del lloc més proper a on es va
cometre la violació, excepte directament a sota del tauler, a menys que una regla digui el
contrari. En aquest cas el servei serà de fons per B a la seva pista del darrere.
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ARTICLE 23: Jugador fora de banda
23-1 A4 està driblant amb la pilota a prop de la línia de banda. A4 perd
l’equilibri i trepitja fora de la pista sense tocar la pilota. A4 torna a la pista
i continua el seu driblatge. És això legal?
Sí. Per sancionar fora de banda, la pilota ha de tocar la pista fora de banda, un jugador o
qualsevol altre persona que estigui fora, o qualsevol objecte situat més enllà de les línies
limítrofs. En aquest cas, doncs, en cap moment A4 provoca que la pilota surti fora de banda.

23-2 En un intent de cistella, la pilota toca l’anella, rebota cap a dalt, i
passa per darrera del tauler sense tocar els suports. Els àrbitres deixen
continuar el joc. Actuen correctament els àrbitres?
Sí. Per a què la pilota surti fora de banda, la pilota ha de tocar els suports de la cistella o la
part del darrere del tauler.

23-3 A4 i B4 salten i simultàniament agafen la pilota en el rebot. Ambdós
cauen amb la pilota fortament agafada quan B4 trepitja fora de banda.
L’àrbitre sanciona una violació de B4 per fora de banda. És correcte?
No. Aquesta és una situació de salt entre dos (possessió alterna)

23-4 A8 sosté la pilota amb els dos peus dins del terreny de joc, proper a
una línia lateral. El defensor B5 està amb un peu tocant la línia lateral
quan agafa la pilota i ambdós jugadors la sostenen fortament. És una
situació de salt i aplicació de la fletxa d’alternança de la possessió.
No. B5 està fora del terreny de joc i provoca que la pilota vagi fora del terreny de joc. Ell és
el responsable, en ser l’últim que ha tocat la pilota fora del terreny de joc.
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ARTICLE 24: Driblatge
24-1 A4 està sostenint la pilota quan B3 pica la pilota de les mans d’A4.
B3 agafa la pilota i comença un driblatge. És aquesta acció legal?
Sí. Un simple toc de la pilota a un oponent no implica un regat inclús si aquesta a botat a
terra.

24-2 A1 finalitza el regat i deixa anar la pilota en un intent de cistella. La
pilota no toca l’anella i no és tocada per cap jugador abans de que A1 la
torni a agafar i iniciï un nou driblatge. És correcta la decisió de l’àrbitre de
sancionar una violació?
No. Després de finalitzar el driblatge, A1 ha tirat a cistella perdent el control de la pilota. Per
tant, quan torna a agafar la pilota té dret a tornar a driblar.

24-3 En un contraatac, A1 finalitza el seu driblatge a la línia de tirs lliures,
tira la pilota contra el tauler, continua el seu moviment cap a cistella,
salta, agafa la pilota abans de que sigui tocada per qualsevol altre jugador
i esmaixa a la cistella. És legal aquesta jugada?
Sí. Tirar intencionadament la pilota contra el tauler i tornar-la a agafar no es considera un
driblatge. Per tant A1 va realitzar un únic driblatge i va tirar a cistella, legal.

24-4 A1 talla un passi de B1 a B2. La pilota toca el terra i A1 agafa la
pilota. A1 després inicia el driblatge. És això legal?
Sí. Tallar un passi i obtenir el control de la pilota no és un driblatge.

24-5 A5 finalitza un driblatge i realitza un passi picat a A4. Aquest no se
n’adona i surt corrent en direcció contraria. A5 reacciona i després de que
la pilota hagi tocat el terra i sense que ningú l’hagués tocat, la controla
amb les dues mans. Els àrbitres senyalitzen violació per doble regat.
Sí. A5 ha finalitzat un regat, deixa anar una pilota que bota a terra i la torna agafar sense que
cap altre jugador hagi tocat la pilota realitzant un segon regat consecutiu.

24-6 Donar un cop de dits a la pilota no es considera un driblatge.
Correcte.
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ARTICLE 25: Passes
25-1 Mentre està enlairat, A4 agafa la pilota, aterra amb un peu, salta
sobre aquest peu i aterra amb els dos peus, salta un altre cop i deixa anar
la pilota per intentar una cistella. És aquesta jugada legal?
Sí. Quan un jugador agafa la pilota enlairat i cau amb un peu, aquest esdevé el peu de pivot.
El jugador, però, té dret a saltar sobre aquest peu i caure amb un o dos peus. En aquest cas
el jugador no podrà pivotar. Tanmateix, el jugador pot legalment aixecar els peus sostenint la
pilota per passar o tirar, a condició de que quan torni a posar els peus a terra ja no tingui la
pilota.

25-2 A1 finalitza el seu regat amb el peu dret a terra, després posa
l’esquerre, recolza de nou el dret i s’aixeca per tirar a cistella. Legal?
Sí. Quan A1 finalitza el driblatge té dret a fer dues passes per tirar a cistella. Finalitza amb el
dret (no compta/pas 0), esquerre (pas 1), dret (pas 2) s’aixeca per tirar, legal.

25-3 A1 salta per intentar una cistella. B1 salta i tapona el tir d’A1. A1
aterra sense haver perdut el control de la pilota en cap moment. És
aquesta una violació de passes d’A1?
Sí.

25-4 A4 enlairat agafa la pilota provinent d’un passi, aterra amb un peu,
salta sobre aquest peu i cau amb els dos peus a la vegada. Després
pivota. A comés A4 una violació de passes?
Sí. Quan un jugador agafa la pilota enlairat i cau amb un peu, aquest esdevé el peu de pivot.
El jugador, però, té dret a saltar sobre aquest peu i caure amb un o dos peus. En aquest cas
el jugador no podrà pivotar.
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25-5 A4 finalitza el seu regat amb un peu a terra. Salta sobre aquest peu i
cau amb els dos peus a la vegada, però amb el peu dret davant de
l’esquerre. Després A4 mou el peu dret deixant-lo a l’alçada de l’esquerre i
salta per tirar a cistella. És això una violació?
No.

25-6 Mentre està enlairat, A4 agafa una pilota provinent d’un passi, aterra
amb un peu, salta sobre aquest peu i cau amb els dos peus a la vegada.
Després salta un altre cop i passa la pilota a A3. És legal?
Sí. (Veieu el cas 25-1)

25-7 Per poder sancionar amb passes a un jugador, cal que aquest
gaudeixi del control de la pilota.
Sí.

25-8 A4 rep la pilota quan es troba aturat amb tots dos peus a terra.
Aixeca el peu dret (encara no té peu de pivot) en el moment que el torna a
posar a terra, el seu peu esquerre esdevindrà el peu de pivot.
No. En el moment que A4, estàtic, aixeca el peu dret, l’esquerre esdevé el peu de pivot.

25-9 A3 es troba estirat en el terra i obté el control de la pilota. S’aixeca
del terra mentre sosté la pilota. L’àrbitre el sanciona amb una violació per
avançament il·legal.
Sí. Un jugador que controla la pilota estirat al terra no pot aixecar-se sostenint-la, ni rodolar
amb ella.

25-10 Després d’establir el control de la pilota en un rebot, A7 cau al terra
amb la pilota a les seves mans, aquest comença un regat estant en el
terra i aixecant-se a continuació. Jugada legal.
Sí. No podem sancionar passes a un jugador que està botant.
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25-11 A1, en moviment, rep la pilota amb el peu dret a terra, després posa
l’esquerre, recolza de nou el dret i deixa anar la pilota per botar. Legal?
No, un jugador que rep en moviment ha de deixar anar la pilota abans de pas 2. A1 rep amb
el dret (no compta/pas 0), esquerre (pas 1), dret (pas 2) ja només pot passar o tirar, si bota
serà sancionat per violació.

25-12 A1, en moviment, rep la pilota enlairat, després cau amb el peu dret
a terra, posa l’esquerre, aixeca el dret i deixa anar la pilota per botar.
Legal?
No, un jugador que rep en moviment ha de deixar anar la pilota abans de pas 2. A1 rep
enlairat, cau amb el dret (pas 1), esquerre i aixeca el dret (pas 2 ), ja només pot passar o
tirar, si bota serà sancionat per violació.

25-13 A1, en moviment, rep la pilota amb el peu dret a terra, després posa
l’esquerre, aixeca el dret i abans de posar –lo a terra deixa anar la pilota
per botar. Legal?
Sí. (Mireu 25-11)

ARTICLE 26: Tres segons
26-1 S’aplica només la regla dels tres segons quan la pilota és controlada
per l’equip atacant a la pista davantera?
Sí.

26-2 A3 ha estat dins de l’àrea restringida per 2 segons quan A1 intenta
un tir a cistella. L’intent es queda curt i no toca la cistella. A3 guanya el
control de la pilota i immediatament regateja fora de l’àrea restringida. Ha
comés A3 una violació de tres segons?
No. Quan la pilota va ser deixada anar per A1 en el seu intent de tir a cistella, el control de la
pilota per part de l’equip A ha finalitzat, de la mateixa manera la restricció de 3 segons.
Després l’equip A obté un nou control de la pilota i A3 ràpidament abandona l’àrea
restringida. No existeix violació. De tota manera, cal recordar que l’equip A no obtindrà un
nou compte de 24 segons doncs la pilota no va tocar la cistella.
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26-3 A1 està driblant a la seva pista del darrere. A5 està per més de 3
segons a sota de cistella de l’equip B. És això una violació?
No. (Vegeu el cas 26-1)

26-4 Ha d’estar el rellotge en marxa per poder-se sancionar una violació
de 3 segons?
Sí. Un jugador no pot estar dins de l’àrea restringida dels seus oponents quan el seu equip
controla una pilota viva a la seva pista davantera i el rellotge està en marxa.

26-5 Durant una situació de rebot, mentre la pilota està botant per sobre
de la cistella, jugadors de l’equip A estan a sota de la cistella de l’equip B
durant més de 3 segons consecutius en un intent de donar un cop de dits
a la pilota cap a cistella. És això una violació?
No. No hi ha control de la pilota quan la pilota està botant a la cistella i els jugadors lluiten
per obtenir un rebot o donar un cop de dits a la pilota cap cistella.

26-6 A5 està estretament marcat en la seva pista del darrere per B2
mentre que A1 resta durant més de 3 segons en la zona restringida de la
seva pista del davant. L’àrbitre sanciona la violació d’ A1.
No. Per poder sancionar violació de 3 segons, cal que la pilota estigui a la pista davantera.

26-7 A7 porta dos segons dins de l’àrea restringida i quan fa tres
abandona l’àrea sortint per la línia de fons. L’àrbitre sanciona amb falta
tècnica a A7.
No. Aquesta és una interpretació oficial de FIBA. A7 serà sancionat amb una violació de tres
segons.
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ARTICLE 27: Jugador estretament marcat
27-1 A4 està sostenint la pilota a la pista del darrere de l’equip A quan
passa a estar estretament marcat per B4. Després de que hagin passat 5
segons, els àrbitres sancionen una violació de l’equip A i donen la pilota a
l’equip B per a un servei de banda. Actuen correctament els àrbitres?
Sí.

27-2 A2 sosté la pilota a mig camp quan B2 està situat a 2 metres d’ell,
però no fa cap intent de robar-li la pilota o intentar que no la passi.
Després de 5 segons, haurien els àrbitres de sancionar una violació?
No. Un jugador que sosté una pilota viva al terreny de joc està estretament marcat quan un
oponent està en una posició activa de defensa a una distància no superior a un metre.

27-3 A4 sosté la pilota per efectuar un servei de banda. Després de 5
segons, els àrbitres no sancionen violació perquè A4 no tenia cap
defensor en posició activa de defensa a menys d’un metre. Actuen
correctament els àrbitres?
No. A4 ha comés una violació en el servei, doncs un jugador que efectua un servei té 5
segons per deixar anar la pilota, independentment de si està estretament defensat o no.

ARTICLE 28: Vuit segons
28-1 Havent passat 6 segons del compte de 8, A4, des de la seva pista del
darrere, deliberadament tira la pilota cap a la cama de B4, qui està a la
pista davantera de l’equip A. La pilota retorna cap a A4 qui la recupera a la
seva pista del darrere. Té l’equip A un nou compte de 8 segons per passar
la pilota a la pista davantera?
Sí. La pilota ha passat a la pista davantera quan ha tocat la cama de B4. En tornar a la pista
de darrere de l’equip A, disposen d’un nou compte de 8 segons.
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28-2 Des de la pista davantera, un passi de A5 a A3 es tallat per B1 i enviat
cap a la pista del darrere de l’equip A. Hauran de començar-se a comptar
els nous 8 segons quan la pilota boti a la pista del darrere?
No. Els 8 segons es començaran a comptar quan un jugador de l’equip A obtingui la pilota a
la pista del darrere. (Veieu també el cas 28-5)

28-3 L’equip A té el control de la pilota a la seva pista del darrere. Es
sanciona un situació de salt entre dos. La fletxa de la possessió alterna
afavoreix a l’equip A. Resten 3 segons per passar a la pista davantera.
Quan un jugador de l’equip A toqui la pilota a la pista, haurà d’iniciar
l’àrbitre un nou compte de 8 segons?
No. L’equip A només tindrà 3 segons per passar a la pista davantera.

28-4 A5 passa la pilota des de la pista del darrere a A4 qui està a cavall
sobre la línia central. Haurà de finalitzar l’àrbitre el compte de 8 segons?
No. La pilota no ha passat a la pista davantera perquè A4 no tenia els dos peus a la pista
davantera.

28-5 A2 té el control de la pilota a la pista davantera de l’equip A, quan B4
pica la pilota de les mans d’A2, provocant que aquesta rodoli cap a la
pista del darrere de l’equip A. Haurà de començar el nou compte de 8
segons tan bon punt la pilota sigui tocada per qualsevol jugador de
l’equip A?
No. El compte de 8 segons començarà quan un jugador de l’equip A obtingui el control de la
pilota viva a la pista del darrere. Només després d’un servei de banda o fons s’inicia el
compte de 8 segons tan bon punt la pilota és tocada per qualsevol jugador. (Veieu el cas 281)

28-6 En un servei de banda a la pista del darrere, haurà d’iniciar-se el
compte de 8 segons a la mateixa vegada que el compte de 24?
Sí. En un servei de banda, el compte de 8 segons i el de 24 segons s’inicien quan la pilota
toca o és tocada per qualsevol jugador a la pista. (Veieu també l’Article 29)
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28-7 A4 ha estat driblant la pilota per 3 segons a la pista del darrere de
l’equip A quan es sanciona una doble falta, també, a la pista del darrere.
Té l’equip A 5 segons per passar la pilota a la seva pista davantera?
Sí. Una doble falta és una de les 5 situacions a les quals continua el compte de 8 segons si
donem la pilota de banda a la pista del darrere al mateix equip que la controlava. (Veieu
també el cas 28-6)

28-8 L’equip A executa un servei des de la línia de fons de la seva pista
del darrere. Amb la pilota encara a la pista del darrere, l’àrbitre s’adona
que el rellotge de llançament no s’ha posat en marxa. L’àrbitre atura el
partit i dóna la pilota de banda en el lloc més proper a on es va aturar i
amb un nou compte de 8 segons. Ha actuat correctament l’àrbitre?
No. En aquesta situació l’àrbitre aturarà el joc i farà corregir el rellotge de llançament. L’equip
A farà un servei des del lloc més proper a on es va aturar el partit, amb el temps restant al
rellotge de llançament que determini l’àrbitre principal. Abans de realitzar el servei l’àrbitre
indicarà a l’equip A el temps restant per passar a la pista davantera.

28-9 El driblador A1 avança cap a la pista davantera. En un esforç per
evitar al jugador B1, A1 que tenia els dos peus a la pista davantera, es
passa la pilota per l’esquena, sense que en cap moment aquesta hagi
estat en contacte amb la pista davantera. La pilota torna a la pista del
darrere on A2 la recupera. És legal aquesta situació?
Sí. Per a que un pilota passi a la pista davantera quan la porta botant un jugador des de la
seva pista del darrere, cal que els dos peu del driblador i la pilota estiguin en contacte amb la
pista davantera. El compte de 8 segons continua.

28-10 L’equip A té la pilota per a un servei a la línia central per iniciar un
període. El jugador A3 rep la pilota provinent del servei amb un peu a la
pista davantera i l’altre a la pista del darrere. Haurà d’iniciar l’àrbitre un
compte de 8 segons?
Sí. En un servei des de la línia central, per passar la pilota a la pista davantera, aquesta ha
de tocar un jugador ofensiu que tingui els dos peus a la pista davantera. En aquesta jugada,
el compte de 8 segons s’inicia ja que la pilota està a la pista del darrere.
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28-11 L’àrbitre deixa de comptar els 8 segons quan un jugador defensor o
un àrbitre, que es troben en la seva pista del darrere, toquen la pilota.
Sí. La pilota passa a la pista davantera quan un defensor o un àrbitre, que tenen part del seu
cos a la seva pista del darrere, toquen la pilota.

28-12 A4 des de la seva pista del darrere, passa una pilota que acaba
tocant la cama d’un àrbitre que està a cavall a la línia central. La pilota
torna directament cap a A4 qui la recupera a la seva pista del darrere. És
això una violació de camp enrere?
No, tot i que la pilota ha passat a la pista davantera, cap jugador de l’equip A l’ha controlat a
la pista davantera. (Veieu els casos 11-2 i 30-4)

28-13 A1 té un peu a cada banda de la línia central i rep la pilota per part
d’A3 que es troba en la pista del darrere. A continuació, A1 torna a
passar-se-la a A3 que encara es troba en la pista del darrere. Jugada
legal.
Sí. A1 rep la pilota amb un peu a cada camp, per tant encara està a la pista del darrere.

28-14 A1 dribla la pilota a la seva pista del darrere. A1 continua botant
amb un peu a cada camp. Haurà de continuar el compte de 8 segons?
Sí. L’equip A no ha provocat que la pilota passi a la pista davantera.

28-15 A4 està realitzant un driblatge en la pista del darrere i progressant
cap a cistella, posa els dos peus a la pista del davant tot botant la pilota
en la pista de darrere, després torna a posar els seus dos peus en la pista
del darrere. El compte de 8 segons continua. Jugada legal.
Sí. A4 no ha posat els dos peus i la pilota a la pista davantera, per tant la pilota sempre va
estar a la pista del darrere.

28-16 A1 dribla a la seva pista del darrere durant 7 segons, després passa
a A3, qui està a cavall de la línia central i sosté la pilota per 2 segons. Ha
comés l’equip A una violació de 8 segons?
Sí. (Veieu el cas 28-4)
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28-17 L’equip A controla la pilota a la seva pista del darrere i el nou àrbitre
de cua comença a comptar els 8 segons. Abans que la pilota passi a la
pista del davant, B2 l’envia fora de banda, en aquest moment el rellotge
de llançament indica 15. L’àrbitre principal, que estava de cap i més
allunyat de la jugada, fa notar al seu company que l’equip A ha exhaurit el
compte de 8 segons per passar a la pista del davant i concedeix la pilota a
l’equip B.
No. L’àrbitre de cua és el responsable de comprovar que el rellotge de llançament s’hagi
posat en marxa correctament (podria haver-ho fet abans de temps i d’aquí la discrepància).
Cap àrbitre té el poder de contradir les decisions del seu company, tot i això els àrbitres es
poden reunir i arribar a acords. En aquest cas si cua accepta l’error, pot corregir la seva
decisió, si per contra manté que el seu compte era correcte, caldrà corregir el rellotge de
llançament per a que concordi amb el seu compte.

28-18 A5 controla la pilota a la seva pista del darrere durant 3 segons
quan B6 que es troba defensant-lo estretament, aconsegueix que la pilota
surti fora de banda. Els àrbitres no tenen clar quin jugador va ser l’últim
que va tocar la pilota i decideixen que es una situació de salt entre dos.
La fletxa d’alternança indica que la pròxima possessió serà per a l’equip
A. L’equip A treu de la seva pista del darrera amb un nou compte de 8
segons
No. El compte de 8 segons i el del rellotge de llançament continuaran.

28-19 A1 està driblant a la pista del darrere. L’àrbitre sanciona violació de
8 segons, però el rellotge de llançament mostra 18. Preval el compte de
l’àrbitre per sobre del de l’operador de del rellotge de llançament?
No. Si el rellotge de llançament no es va iniciar més tard, per error, els àrbitres sancionaran
violació quan hagin passat 8 segons en el rellotge de llançament. És a dir, si es va iniciar a
24, quan aquest indiqui 16.

28-20 A1 està driblant a la pista del darrere i passa la pilota a A2 que té els
dos peus a la pista davantera. La pilota toca a A2, qui no la controla mai, i
torna a la pista del darrere on és controlada de nou per A1. Ha comés
l’equip A un violació de camp enrere?
No, jugada legal. Aquesta és una interpretació oficial de FIBA, A2 mai va establir control a la
pista davantera.
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ARTICLE 29: 24 segons
29-1 Durant un servei de banda (lateral o fons), haurà el rellotge de
llançament de posar-se en marxa quan la pilota sigui tocada per qualsevol
jugador?
Sí.

29-2 A1 intenta una cistella. Quan la pilota és a l’aire sona el senyal del
rellotge de llançament. La pilota no toca la cistella. A2 toca la pilota i
immediatament després és controlada per B1. Hauria de sancionar
l’àrbitre violació de 24 segons?
Sí. En aquesta situació, l’equip B no va obtenir un control de la pilota ràpid i clar.

29-3 A la pista davantera de l’equip A, A1 passa a A2, però B1 toca la
pilota enviant-la fora de banda. El rellotge de llançament indica 9. En el
servei de l’equip A, s’haurà de retornar el rellotge de llançament a 14?
No. La pilota surt fora de banda i l’equip que tenia el control és qui efectuarà el servei, el
rellotge de llançament no es reiniciarà.

29-4 A4 deixa anar la pilota en un intent de cistella. Mentre la pilota està a
l’aire es sanciona una falta doble entre A5 i B5 quan queden 6 segons en
el rellotge de llançament. La pilota no entra a la cistella ni toca l’anella. La
fletxa de possessió alterna afavoreix a l’equip A. Tindrà l’equip A només 6
segons de possessió en el rellotge de llançament?
Sí. Una falta doble mentre cap equip controla la pilota dóna lloc a una situació de salt. En
aquest cas, la fletxa afavoreix a l’equip que la controlava. Aquest equip tindrà un servei de
banda amb 6 segons en el rellotge de llançament, doncs la pilota no va tocar la cistella.
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29-5 A5 intenta una cistella. La pilota és a l’aire quan sona el rellotge de
llançament. La pilota queda encaixada a l’anella. L’equip A té dret a la
possessió alterna. S’haurà de concedir un servei de possessió alterna a
l’equip A?
Sí. Es concedirà la pilota a l’equip A per possessió alterna amb 14 segons en el rellotge de
llançament.

29-6 En un servei de banda a la pista del darrere, haurà d’iniciar-se el
compte de 8 segons a la vegada que el de 24?
Sí. (Veieu també l’article 28)

29-7 Quan queden 1:25 per finalitzar el partit, A2 està driblant la pilota a la
pista del davant quan la pilota és tocada per B1 qui l’envia cap a la pista
del darrere. Mentre intenta agafar la pilota, B4 fa una falta sobre A2 a prop
de línia de tirs lliures amb 8 segons en el rellotge de llançament. Aquesta
és la 2a falta de l’equip B en aquell quart. L’entrenador de l’equip A
demana un temps mort que li és concedit. Seguint el temps mort,
l’entrenador de l’equip A demana servir de banda des de la seva línia de
servei a la pista davantera. Haurà de tornar-se el rellotge de llançament a
14?
Sí.

29-8 Quan resten menys de 2 minuts per finalitzar el 4t quart, B5 fa una
falta antiesportiva sobre A5 qui està driblant a la pista del darrere. El
rellotge de llançament mostra 18. Es concedeix un temps mort a l’equip A.
Després dels tirs lliures, quan l’equip A està preparat per realitzar un
servei de banda des de la línia de servei de la pista davantera, haurà de
tornar-se el rellotge de llançament a 24?
No. Si no hi ha cap altre penalització per administrar-se després d’una falta antiesportiva o
desqualificant, el servei de banda s’haurà d’efectuar des de la línia de servei de la pista
davantera, independentment de si s’ha concedit o no un temps mort. El rellotge de
llançament sempre es retornarà a 14.
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29-9 A1 deixa anar la pilota en un intent de tir a cistella. El rellotge de
llançament sona quan la pilota és a l’aire. La pilota no toca la cistella i de
manera immediata és controlada a la vegada per A4 i B4. Els àrbitres
sancionen salt entre dos. La possessió alterna afavoreix a l’equip A.
L’àrbitre concedeix la pilota per un servei de banda a l’equip A. Actua
correctament l’àrbitre?
No. Això és una violació de 24 segons.

29-10 A4 intenta una cistella i quan la pilota és a l’aire sona el rellotge de
llançament. La pilota no toca la cistella i bota al terra on és
immediatament agafada per l’equip defensor. Ha de fer sonar el seu xiulet
l’àrbitre?
No.

29-11 Quan resten menys de 2 minuts per finalitzar el 4t quart, A4 ha
driblat per 6 segons a la seva pista del darrere quan B4 toca la pilota i
l’envia fora de banda. L’equip A demana un temps mort. A petició de
l’entrenador de l’equip A, el joc es reprèn amb un servei de banda a la
línia de servei de la pista davantera, i l’àrbitre indica a l’operador del
rellotge de llançament que ha de mostrar 14 en el seu dispositiu. Actua
correctament?
Sí. Si durant els dos darrers minuts del partit l’equip que té dret a un servei a la seva pista
del darrere demana un temps mort i sol·licita reiniciar el partit des de la línia de servei de la
pista davantera, el rellotge de llançament haurà d’indicar 14 si aquest indicava 14 o més. Si,
per contra, hagués decidit reiniciar el partit des de la pista del darrere hauria conservat els 18
segons que mostrava el rellotge de llançament.

29-12 L’equip A encistella quan queden 0:28 per acabar el 4t quart.
L’entrenador de l’equip B demana un temps mort. Quan el joc es reinicia,
l’entrenador de l’equip B demana fer-ho des de la línia de servei de la
pista davantera, haurà d’indicar el rellotge de llançament 14 segons?
Sí. El rellotge de llançament haurà d’indicar 14 segons. Si, per contra, hagués decidit
reiniciar el partit des de la pista del darrere hauria conservat els 24 segons que li pertocaven
després d’haver rebut una cistella.
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29-13 Restant 5 segons en el rellotge de possessió, A1 intenta un cistella.
La pilota no toca l’anella i el rebot és agafat per A2 amb 3 segons en el
rellotge de llançament. Per error, l’operador torna el rellotge a 24 i els
àrbitres aturen el partit. Quin és el procediment correcte?
Els àrbitres donaran la pilota a l’equip A de banda (en el lloc més proper a on estava quan
van aturar el partit), amb 3 segons en el rellotge de possessió.

29-14 L’equip A controla la pilota a la seva pista davantera quan queden
10 segons del compte del rellotge de llançament. La pilota surt fora del
terreny de joc però els àrbitres no es posen d’acord en qui va ser l’últim
en tocar la pilota. S’assenyala una situació de salt i es concedeix el servei
per possessió alterna a l’equip A en la seva pista davantera, el qual
disposarà de 14 segons per llançar a cistella.
No. L’equip A només disposarà dels 10 segons que tenia en el seu compte de 24.

29-15 A1 deixa anar la pilota en un intent de cistella. Quan la pilota està a
l’aire, el rellotge de llançament sona. Després del senyal, B2 fa falta a A4.
La pilota no toca la cistella. Quin és el procediment correcte?
S’ha produït una violació de 24 segons. La falta de B2 no es tindrà en compte a menys que
sigui tècnica, antiesportiva o desqualificant.

29-16 A1 salta i deixa anar la pilota en un intent de cistella. Mentre la
pilota es en l’aire, el senyal del rellotge de llançament sona. Després de
sonar el senyal, B2 fa falta sobre A1 qui encara està enlairat. La pilota no
toca la cistella. Quin és el procediment correcte?
S’ha produït una violació de 24 segons. La falta de B2 no es tindrà en compte a menys que
sigui tècnica, antiesportiva o desqualificant.

29-17 En un partit l’equip A té el control de la pilota en la seva pista del
davant quan el rellotge de llançament mostrava 6 segons i el jugador B5
es lesiona. L’equip A disposarà d’un nou compte de 24”.
No. Aquesta no és una causa atribuïble a l’equip A i per tant es concedirà un nou compte de
14 segons, doncs el servei es farà a la pista davantera.
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29-18 A5 està realitzant un regat en la seva pista davantera quan rep una
falta antiesportiva de B6 amb 9 segons de possessió. El joc es reiniciarà
amb dos tirs lliures per A5 i 14 segons de possessió per l’equip A.
Sí. Qualsevol falta antiesportiva o desqualificant, comportarà, després dels tirs lliures, un
servei de banda des de la línia de servei de la pista davantera amb un nou compte de 14
segons.

29-19 La pilota rebota a l’anella després d’un tir a cistella de l’equip A i
aquest mateix n’obté el control. Després de 11 segons sona per error el
rellotge de llançament quan l’equip A controla la pilota a la pista
davantera. El joc es reiniciarà amb un servei de banda per a l’equip A i un
nou compte de 24 segons.
No. El rellotge de llançament es corregirà indicant només 3 segons.

29-20 En un partit sènior resten 17 segons al rellotge de llançament,
l’equip A disposa del control de la pilota quan B5 la colpeja
intencionadament amb el peu en la pista del darrere de l’equip B. Es
sanciona la violació i l’equip A disposarà de 17 segons de possessió.
Sí. El rellotge de llançament continuarà amb 17 segons.

29-21 Quan resten vint-i-cinc segons pel final del partit, amb un marcador
de A 72 – B 72, l’equip A obté el control de la pilota i dribla durant vint
segons quan els àrbitres detenen el joc a causa d'un llançament al terreny
de joc d’una ampolla d’aigua. El joc es reiniciarà amb un servei de l’equip
A amb quatre segons en el rellotge de llançament.
Sí. Aquesta és una interpretació oficial de la FIBA, si es concedís un nou compte a l’equip A,
l’equip B es veuria greument perjudicat.
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29-22 Durant els dos darrers minuts del partit, A3 està botant la pilota en
la seva pista del davant quan només li resten 7 segons de possessió. Es
sanciona amb una falta tècnica a B4. L’entrenador A sol·licita temps mort.
El joc es reiniciarà amb el llançament d’un tir lliure de l'equip A, un
posterior servei de banda des de la línia central i un nou compte de 24
segons.
No. Després de falta tècnica el joc es reprendrà atorgant la pilota de banda a l’equip que la
tenia just abans de sancionar-se. Si l’equip que controla la pilota no és el responsable de la
falta tècnica, es concediran 24 segons si la pilota es posa en joc a la pista del darrere; el que
quedava si es fa a la pista davantera i el rellotge indicava 14 o més, o 14 segons si el
rellotge indicava 13 o menys, com passa en aquest cas.

29-23 A4 realitza un servei de banda en direcció a cistella quan resten 5
segons en el rellotge de llançament. Durant aquesta acció, la pilota és
tocada lleument per A5 i a continuació aquesta toca la cistella i l’operador
del rellotge de llançament reinicia un nou compte.
Sí. Es concediran uns nous 14 segons si l’equip A obté el control de la pilota i 24 si és l’equip
B qui ho fa.

29-24 En un partit sènior la pilota rebota en la cistella després de que s’ha
realitzat un llançament de l’equip B, l’equip A estableix el seu control.
Després de 11 segons sona per error el rellotge de llançament. El joc es
reiniciarà amb un servei de banda per l’equip A i un nou compte de 24
segons.
No. El joc s’aturarà, es corregirà el temps en el rellotge de llançament, en aquest cas
indicant 13 segons, i es retornarà la possessió de la pilota a l’equip A.

29-25 L’equip B controla la pilota quan resten 10 segons de possessió del
rellotge de llançament. La pilota surt fora de banda, però els àrbitres no
es posen d’acord en quin jugador va ser l’últim jugador que va tocar la
pilota. Es senyalitza situació de salt i es concedeix el servei per possessió
alterna a l’equip B. Aquest equip disposarà d’un nou compte de 24
segons.
No. L’equip B tenia el control de la pilota quan es va produir la situació de salt entre dos. En
afavorir-lo la fletxa de possessió alterna, disposarà d’un servei des del lloc més proper on es
va produir la situació de salt amb el temps que li restava en el rellotge de possessió.
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29-26 En un servei de banda de l’equip A, a manca de 11 segons de
possessió a la seva pista del davant, B5 realitza violació per traspassar
els seus braços més enllà de la línia lateral i bloquejar el passi de A8.
L’equip A realitzarà el servei de banda i disposarà d’un compte de 14
segons per realitzar un tir.
Sí. Si es produeix una violació (no per pilota fora de banda) a la pista davantera, i el servei
és per a l’equip que controlava la pilota prèviament amb 13 o menys segons en el rellotge de
possessió, aquest passarà a indicar 14 segons. A més a més l’àrbitre advertirà B5 i el seu
entrenador. Si algun membre d’aquest equip torna a fer aquesta acció es sancionarà falta
tècnica.

29-27 L’equip A té el control de la pilota en la seva pista davantera quan
el rellotge de llançament mostrava 16 segons. El jugador B5 es lesiona.
L’equip A, disposarà d’un nou compte de 24”
No. El rellotge de llançament es mantindrà en 16 segons.

29-28 A1 que es troba botant la pilota a la seva pista del davant quan està
a punt de finalitzar el compte del rellotge de llançament del seu equip.
Aquest realitza un llançament a cistella i quan la pilota es troba a l’aire,
sona la botzina del dispositiu. La pilota toca el tauler, cau al terra prop
dels jugadors A4 i B5. L’àrbitre haurà d’esperar a que finalitzi l’acció i
veure qui d’ells es queda amb la pilota per sancionar la violació.
No. L’equip B no va obtenir un control ràpid i clar de la pilota.

29-29 A4 llança la pilota en un tir a cistella. Quan la pilota està en l'aire,
sona el senyal del rellotge de llançament, i es sanciona a continuació una
falta defensiva a B5 sobre A6. És la segona falta de l'equip B en el quart.
La pilota entra a la cistella. Cal concedir un nou compte de 24 segons?
No. La cistella és vàlida, i l’equip A només disposarà d’un compte de 14 segons.

29-30 A4 llança la pilota en un tir a cistella. Quan la pilota està en l'aire,
sona el senyal del rellotge de llançament, i es sanciona a continuació una
falta defensiva a B5 sobre A6. És la segona falta de l'equip B en el quart.
La pilota toca la cistella però no entra. Cal concedir un nou compte de 24
segons?
No. L’equip A només disposarà d’un compte de 14 segons.
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29-31 A4 llança la pilota en un tir a cistella. Quan la pilota està en l'aire,
sona el senyal del rellotge de llançament. La pilota entra a la cistella, i
quan ja ha sortit per sota de la cistella, immediatament, es sanciona a una
falta de B5 sobre A6. És la segona falta de l'equip B en el quart. Cal
concedir un nou compte de 24 segons?
No. Aquesta és una interpretació oficial de la FIBA. L’equip A disposarà d’un nou compte de
14 segons.

29-32 En el salt entre dos inicial A5 dóna un cop de dits a la pilota,
aquesta es tocada per B3 amb un cop de dits i per A7 amb un altre.
Finalment B6 és el primer que agafa la pilota o la fa botar.
Quan A5 dóna el cop de dits, el rellotge de joc es posarà en marxa. El rellotge de llançament
restarà aturat fins que B6 agafi la pilota o la faci botar, ja que és el primer jugador que obté
un control de pilota viva en el terreny de joc.

29-33 Després de rebre una cistella durant els dos últims minuts del partit,
A7 treu de fons. La pilota és tocada per B6 amb un simple cop de dits, la
pilota continua botant pel terra durant dos segons, i finalment A9 agafa la
pilota.
Quan B6 toca la pilota a la pista, els rellotge de joc i de llançament s’han de posar en marxa.
Quan A9 agafa la pilota, 22 segons resten en el seu rellotge de llançament.

29-34 Es produeix una violació en el salt entre dos inicial per part del
saltador A5 quan aquest toca la pilota abans de que arribi a la seva alçada
màxima. Com s’haurà de procedir?
A5 ha estat el primer a tocar la pilota però ho ha fet de manera il·legal, així que el rellotge de
joc haurà d’indicar 10:00. La pilota s’entregarà a l’equip B per un servei a la seva pista
davantera amb 14 segons en el rellotge de llançament.

29-35 A4 finalitza un driblatge fent una violació de passes que és
sancionada pels àrbitres.
Si els àrbitres donen la pilota a l’equip B per un servei de banda a la seva pista del darrere el
rellotge de llançament indicarà 24 segons i si és a la seva pista davantera, el rellotge de
llançament indicarà 14 segons.
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29-36 A7 està botant la pilota a la pista del darrere quan rep una falta de
B6 (2a del seu equip en aquell quart). El rellotge de llançament indica que
li resten 20” de possessió al seu equip.
L’equip A servirà de banda a la pista del darrere, des del lloc més proper on es va cometre la
falta, amb 24 segons en el rellotge de llançament.

29-37 B24 fa una falta (2a del seu equip en aquest quart) sobre A12 que
estava driblant a la pista davantera. El rellotge de llançament indicava 22.
Els àrbitres concediran la pilota de banda a l’equip A a la pista davantera, des del lloc més
proper on es va cometre la falta. El rellotge de llançament es mantindrà en 22 segons.

29-38 El jugador A5, a la pista davantera, passa la pilota a A7. En aquest
moment B5 toca la pilota de manera intencionada amb el peu. L’àrbitre ho
sanciona. El rellotge de llançament indicava 22.
Els àrbitres concediran la pilota de banda a l’equip A a la pista davantera, des del lloc més
proper on es va cometre la violació. El rellotge de llançament es mantindrà en 22 segons.

29-39 Quan resten menys de 2 minuts per acabar el partit, B24 fa una falta
(2a del seu equip en aquest quart) sobre A12 que estava driblant a la pista
del darrere. Acte seguit, l’entrenador de l’equip A demana un temps mort.
El rellotge de llançament indica 22.
Els àrbitres concediran la pilota de banda a l’equip A, si el seu entrenador decideix efectuar
el servei a la pista del darrere el rellotge de llançament indicarà 24 segons. Si per contra
decideix servir a la línia de servei de la pista davantera el rellotge de llançament passarà a
indicar 14 segons.

29-40 B3 fa una falta (2a del seu equip en aquest quart) sobre A7 que
estava driblant a la pista davantera. El rellotge de llançament indicava 13
segons.
Els àrbitres concediran la pilota de banda a l’equip A a la pista davantera, des del lloc més
proper on es va cometre la falta. El rellotge de llançament es reiniciarà a 14 segons.
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29-41 El jugador A5, a la pista davantera, passa la pilota a A7, en aquest
moment B5 toca la pilota de manera intencionada amb el peu. L’àrbitre ho
sanciona. El rellotge de llançament indicava 8 segons.
Els àrbitres concediran la pilota de banda a l’equip A a la pista davantera, des del lloc més
proper on es va cometre la violació. El rellotge de llançament es reiniciarà a 14 segons.

29-42 Quan resten menys de 2 minuts per acabar el partit, A7 finalitza el
seu driblatge a la pista davantera i passa la pilota a A9. Abans que A9
toqui la pilota, B12 dóna un cop de dits interceptant el passi i envia la
pilota a la pista del darrere de l’equip A. Quan intenta fer-se amb el control
de la pilota, però sense aconseguir-ho en cap moment, B12 fa una falta
(2a del seu equip en aquest quart) sobre A9 a la pista del darrere. Acte
seguit, l’entrenador de l’equip A demana un temps mort. El rellotge de
llançament indicava 11 segons.
Els àrbitres concediran la pilota de banda a l’equip A, si el seu entrenador decideix efectuar
el servei a la pista del darrere el rellotge de llançament indicarà 24 segons. Si per contra
decideix servir a la línia de servei de la pista davantera el rellotge de llançament passarà a
indicar 14 segons.

29-42 B3 fa una falta antiesportiva sobre A7 que estava driblant a la pista
davantera. El rellotge de llançament indicava 13 segons.
Els àrbitres concediran dos tirs lliures a A7 i un servei a la línia de servei de la pista
davantera, el rellotge de llançament passarà a indicar 14 segons.

29-43 B9 fa una falta antiesportiva sobre A3 que estava driblant a la pista
davantera. El rellotge de llançament indicava 22 segons.
Els àrbitres concediran dos tirs lliures a A3 i un servei a la línia de servei de la pista
davantera, el rellotge de llançament passarà a indicar 14 segons.
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29-44 B9 fa una falta antiesportiva sobre A3 que estava driblant a la pista
del darrere. El rellotge de llançament indicava 22 segons, i restaven 55
segons per finalitzar el 4t quart. L’equip A sol•licita un temps mort que li
és concedit.
Els àrbitres concediran dos tirs lliures a A3 i un servei a la línia de servei de la pista
davantera, el rellotge de llançament passarà a indicar 14 segons. El servei de banda
posterior a una falta antiesportiva o desqualificant sempre es realitzarà des la línia de servei
de la pista davantera.

29-45 A7 estava driblant a la pista davantera quan es A6 lesiona
greument. L’àrbitre atura el partit. El rellotge de llançament indicava 13
segons.
Els àrbitres concediran la pilota a l’equip A de banda a la pista davantera, des del lloc més
proper a on es trobava. El rellotge de llançament continuarà amb 13 segons.

29-46 A9 estava driblant a la pista davantera quan B14 es lesiona
greument. L’àrbitre atura el partit. El rellotge de llançament indicava 11
segons.
Els àrbitres concediran la pilota a l’equip A de banda a la pista davantera, des del lloc més
proper a on es trobava. El rellotge de llançament es reiniciarà a 14 segons.

29-47 A5 estava driblant a la pista del darrere B10 quan es lesiona
greument. L’àrbitre atura el partit. El rellotge de llançament indicava 20
segons.
Els àrbitres concediran la pilota a l’equip A per a un servei de banda a la pista del darrere,
des del lloc més proper a on es trobava. El rellotge de llançament es reiniciarà a 24 segons.

29-48 A2 estava driblant a la pista del darrere quan A8 es lesiona
greument. L’àrbitre atura el partit. El rellotge de llançament indicava 20
segons.
Els àrbitres concediran la pilota a l’equip A per un servei de banda a la pista del darrere, des
del lloc més proper a on es trobava. El rellotge de llançament es mantindrà en 20 segons.
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29-49 A3 llança a cistella, la pilota toca la cistella quan el rellotge de
llançament indicava 13 segons, el rebot és controlat per B4.
L’operador del rellotge de llançament reiniciarà el rellotge a 24 segons quan la pilota toqui la
cistella, i iniciarà el compte tan bon punt B4 obté el control de la pilota.

29-50 A7 llança a cistella, la pilota toca la cistella quan el rellotge de
llançament indicava 20 segons, el rebot és controlat per B6.
L’operador del rellotge de llançament reiniciarà el rellotge a 24 segons quan la pilota toqui la
cistella, i iniciarà el compte tan bon punt B6 obté el control de la pilota.

29-51 A9 llança a cistella, la pilota toca la cistella quan el rellotge de
llançament indicava 8 segons, el rebot és controlat per A6.
L’operador del rellotge de llançament reiniciarà el rellotge a 24 segons quan la pilota toqui la
cistella, i posteriorment, reiniciarà el compte a 14 segons i l’iniciarà tan bon punt A6 obté el
control de la pilota.

29-52 A5 llança a cistella, la pilota toca la cistella quan el rellotge de
llançament indicava 20 segons, el rebot és controlat per A9.
L’operador del rellotge de llançament reiniciarà el rellotge a 24 segons quan la pilota toqui la
cistella, i posteriorment, reiniciarà el compte a 14 segons i l’iniciarà tan bon punt A9 obté el
control de la pilota.

29-53 A10 serveix al fons de la seva pista del darrere i quan rep la pilota
A9, també a la seva pista del darrere, és sancionat amb passes. Amb
quants segons servirà l’equip B des de la seva pista davantera?
14 segons. L’equip B ha de servir de banda obtenint un nou control de la pilota pel seu
equip a la pista davantera.

29-54 A10 serveix al fons de la seva pista del darrere i quan rep la pilota
A9, també a la seva pista del darrere, li és robada per B4 qui l’agafa amb
les dues mans. Quants segons tindrà l’equip B de possessió?
24 segons. L’equip B va obtenir un nou control de la pilota a la pista, no a conseqüència
d’un servei de banda, per tant independentment de si és a pista davantera o del darrere, se li
hauran de concedir 24 segons de possessió.
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29-55 A10 llança a cistella, mentre la pilota és enlairada sona el senyal del
rellotge de llançament, la pilota colpeja l’anella i després de rebotar queda
encaixada a la cistella.
Cap violació ha ocorregut, ja que la pilota a tocat l’anella de forma legal i s’ha produït una
situació de salt entre dos. Es concedirà un servei de banda per l’equip que disposi de la
fletxa d’alternança. En cas de que el servei el realitzi l’equip que defensava disposarà de 24
segons al rellotge de llançament. En cas que el servei correspongui a l’equip que atacava
disposarà de 14 segons.

29-56 En un passi entre A1 a A2, la pilota és tocada per B2 després que
la pilota toqués l'anella. A3 obté el control de la pilota.
El rellotge de llançament es posarà a 14 segons, tan aviat com A3 obtingui el control de la
pilota.

29-57 A1 realitza un llançament a cistella. La pilota toca l'anella i en el
rebot B2 realitza una falta sobre A2. Aquesta és la 3a falta de l'equip B en
el quart.
Servei de banda per l'equip A des del lloc més proper a on es va produir la falta. El rellotge
de llançament es reiniciarà amb 14 segons.

29-58 A1 realitza un llançament a cistella. La pilota entra a la cistella, i
llavors B2 comet una falta sobre A2 . Aquesta és la tercera falta de l'equip
B en el quart.
Servei de banda per l'equip A des del lloc més proper a on es va produir la falta. El rellotge
de llançament es reiniciarà amb 14 segons.

29-59 A1 realitza un llançament a cistella. La pilota toca l'anella i en el
rebot es produeix una situació de pilota retinguda entre A2 i B2. La fletxa
d’alternança atorga la possessió per a l'equip A.
Es realitzarà un servei de banda per a l’equip A, des del lloc més proper al lloc on es va
produir la pilota retinguda. El rellotge de llançament es reiniciarà amb 14 segons.
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29-60 A7 rep una falta quan controla la pilota (6a de l’equip B en aquell
quart) i el rellotge de llançament indica 19 segons. Es concedeixen dos
tirs lliures a A7, qui converteix el primer i erra el segon, que colpeja
l’anella. La pilota és tocada (no controlada) en un primer moment per B6 i,
finalment, el rebot és controlat per A9.
En el moment que qualsevol jugador toqui la pilota el rellotge de joc es posarà en marxa.
Quan A9 controla la pilota, el rellotge de llançament es reiniciarà amb 14 segons.

29-61 A1 realitza un servei de banda, intentant fer un alley-hoop a A2 quan
resten 8 segons al rellotge de possessió. Ni A2 ni cap altre jugador arriba
a tocar la pilota. La pilota toca l’anella, i en aquest moment es sanciona
una falta doble a A3 i B2. El servei d’alternança correspon a l’equip A.
L’equip A realitzarà un servei de banda amb 8 segons de possessió. En aquest cas el
rellotge de possessió no es reinicia, ja que quan la pilota va colpejar l’anella el rellotge de
partit no estava en marxa.

ARTICLE 30: Camp enrere
Nota: Per recordar com la pilota passa a la pista davantera mireu l’article 28

30-1 Durant el salt entre dos inicial, el saltador A4 toca la pilota. A5 salta
des de la pista davantera, agafa la pilota enlairat i cau a la seva pista del
darrere. Ha comés una violació?
No, A5 ha obtingut enlairat un nou control de la pilota per al seu equip. No establirà una
posició a la pista fins que posi tots dos peus a terra.

30-2 Una violació de camp enrere, s’ha d’administrar a la línia de mig
camp?
No. La pilota serà donada de banda des del lloc més proper on es va cometre la violació,
excepte directament sota el tauler.
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30-3 Mentre l’equip A està driblant a la seva pista del darrere, A4 trepitja la
línia de mig camp amb un peu i torna cap a la pista del darrere. Ha comés
violació de camp enrere?
No, A4 no ha fet passar la pilota a la pista davantera, doncs no ha posat els dos peus i la
pilota a la pista davantera.

30-4 B1 salta des de la pista davantera de l’equip B, intercepta un servei
de banda fet per l’equip A i aterra a la pista del darrere del seu equip. Ha
comés B1 una violació de camp enrere?
No. (Veieu també el cas 30-1)

30-5 A1 salta des de la pista del davant, agafa enlairat la pilota legalment
tocada per A2 en el salt entre dos inicial, i aterra amb un peu i controlant
la pilota a la seva pista davantera. En un moviment continuat, recolza
l’altre peu a la seva pista de darrere. És això legal?
Sí, A2 ha obtingut enlairat un nou control de la pilota per al seu equip. No establirà una
posició a la pista fins que posi tots dos peus a terra.

30-6 A1, a la seva pista del darrere, efectua un servei de banda cap a A3
qui salta des de la seva pista del davant, agafa la pilota i aterra a la seva
pista del darrere. Ha comés A3 una violació de camp enrere?
Sí. A3 no ha establert un nou control de la pilota per al seu equip. (Veieu el cas 14-4)

30-7 A1 salta des de la seva pista davantera, intercepta un passi llançat
per B1, i aterra controlant la pilota a cavall sobre la línia central. Després
d’això A1 continua driblant sobre la línia central. És legal?
Sí. A1 està legalment a la seva pista de darrere.
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30-8 A4, des de la seva pista del darrere, passa una pilota que toca a la
cama d’un àrbitre que:
a) està a cavall sobre la línia central,
b) té els dos peus a la pista del davant.
La pilota retorna a A4 qui la torna a controlar a la pista del darrere. És això
una violació camp enrere?
No. Tot i que en tots dos casos la pilota ha passat a la pista davantera, cap jugador de
l’equip A ha controlat la pilota a la pista davantera. L’equip A tindrà un nou compte de 8
segons per passar la pilota a la pista davantera.

30-9 A1 efectua un servei des de la seva pista del davant, el qual és tocat
per B3, qui l’envia en direcció cap a la pista del darrere de l’equip A.
Mentre la pilota està a la pista davantera de l’equip A, A2 és l’últim en
tocar la pilota, després del que arriba a la pista del darrere de l’equip A i
és tocada per A4. És això una violació de camp enrere?
Sí. L’equip A continua controlant la pilota quan és tocada per B3, A2 és l’últim a tocar-la a la
pista davantera i A4 el primer a fer-ho a la pista del darrere.

30-10 A6 té un peu a cada costat de la línia central i rep una pilota d’A7
que es troba a la pista del darrera. A continuació A6 torna a passar a A7
que continua a la pista del darrera. Jugada legal.
Sí. A6 no tenia els dos peus a la pista del davant, per tant, sempre ha estat a la pista del
darrere, la pilota mai ha passat a la pista del davant.

30-11 A2 està driblant la pilota des de la seva pista del darrere, tot
finalitzant el seu regat sostenint la pilota a cavall sobre la línia de mig
camp. És aquesta acció legal?
Sí. La pilota no ha passat a la pista davantera.

30-12 A1 està driblant a la seva pista del darrere. A1 posa un peu a la pista
davantera i continua driblant, canvia de direcció amb el dos peus i la
pilota a la pista del darrere de l’equip A. És això una violació?
No. La pilota encara no ha passat a la pista davantera.
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30-13 Un passi erroni d’ A1 en la seva pista davantera està a punt d’anar a
la pista del darrere de l’equip A, quan A2 salta des de la seva pista
davantera, toca la pilota cap a la pista davantera, mentre està enlairat, i
després aterra a pista del darrere. La pilota bota a la pista davantera de
l’equip A i després és agafada pel jugador A3. Legal.
Sí. Cap jugador de l’equip A estava a la pista del darrere i, per tant, cap ha provocat que la
pilota tornés a la pista del darrere.

30-14 A6 realitza un passi des de la seva pista del darrera cap a la posició
que ocupa A9, situat a la seva pista davantera. B7, que es troba amb un
peu a cada costat de la línia central, salta, controla la pilota i després cau
amb ambdós peus a la seva pista del darrere, passa la pilota al seu
company B4, també situat a la pista del darrere. L’àrbitre indica violació
de camp enrere.
No. B7 obté un nou control de la pilota per al seu equip enlairat, fins que no posa els dos
peus a terra no defineix la seva posició a la pista davantera o del darrere. En caure a la pista
del darrere, pot passar legalment la pilota a B4 a la pista del darrere.

30-15 A7 des de la seva pista del darrere realitza un passi dirigit a A5
situat a al pista del davant, però a la vegada és interceptat per B6 que
salta des de la seva pista del davant, agafa la pilota a l’aire i, abans de
caure a terra, la passa a B7 a la seva pista del darrere. L’àrbitre sanciona
la violació.
Sí. Aquesta és una interpretació a les regles de joc de la FIBA.

ARTICLE 31: Interposició i interferència
31-1 La pilota es troba en l’aire a conseqüència d’un intent de cistella d’A4
quan sona el senyal de final d’un quart. La pilota toca l’anella i rebota cap
amunt amb una raonable possibilitat d’entrar, quan B4 escombra la pilota.
Ha comés una violació per interferència?
Sí. Quan un àrbitre fa sonar el seu xiulet o sona el senyal de final d’un quart, si la pilota és a
l’aire a conseqüència d’un tir a cistella, cap jugador tocarà la pilota després de que aquesta
toqui la cistella i mentre mantingui la possibilitat de poder entrar a la cistella.
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31-2 Mentre la pilota està a l’aire a conseqüència d’un tir a cistella d’A4, el
senyal del rellotge de llançament sona. La pilota toca la cistella i rebota
cap amunt mantenint encara una raonable possibilitat d’entrar, quan B2
escombra la pilota fora de la cistella. Ha comés B2 una violació per
interferència?
No. En tocar la pilota la cistella, aquesta pot tornar a ser jugada legalment per qualsevol dels
jugadors d’ambdós equips, independentment del so del senyal del rellotge de llançament.

31-3 La pilota està en contacte amb la cistella de l’equip B com a resultat
d’un intent de tir d’A3 quan A4 toca la cistella provocant que la pilota
entri. És això una violació per interferència d’A4?
Sí.

31-4 Es concedeixen dos tirs lliures a A3. El primer dels tirs lliures està
rebotant sobre l’anella, mantenint una raonable opció d’entrar, quan B5
l’escombra fora. L’àrbitre concedeix un punt a A3. Hauria també l’àrbitre
de sancionar B5 amb una falta tècnica?
No.

31-5 La pilota està en contacte amb la cistella després d’un intent de tir
d’A1. B1 salta i escombra la pilota fora de la cistella. Ha comés una
violació B1?
No. Un cop la pilota va tocar la cistella, qualsevol jugador podia tocar la pilota.

31-6 Mentre la pilota està a l’aire en un intent de tir a cistella d’A1, l’àrbitre
fa sonar el seu xiulet sancionant una falta de B4. Després, la pilota toca la
cistella i es manté en contacte amb ella tot mantenint una raonable
possibilitat d’entrar. B3 escombra la pilota fora de la cistella. És això una
violació?
Sí. (Veieu el cas 31-1)

31-7 L’intent de cistella d’A1 toca l’anella, quan B2 fica la mà per dintre de
la cistella i toca la pilota. És això una interferència?
Sí.

82

Llibre de Casos FCBQ
Zona de regles
2020-21

31-8 Durant l’últim tir lliure d’A4, després de la pilota hagi tocat la cistella i
mantingui una raonable opció d’entrar, el jugador B4 fica la mà per dins
de la cistella i toca la pilota. L’àrbitre concedeix un punt a A4. És això
correcte?
Sí.

31-9 Finalitza un tir a cistella quan la pilota toca l’anella?
Sí.

31-10 Després de tocar el tauler en un intent de tir a cistella d’A4, la pilota
continua en vol ascendent, completament per sobre de l’anella, quan B4
toca la pilota. L’àrbitre sanciona violació per interposició. És correcte?
Sí.

31-11 Es concedeixen 2 tirs lliures. En el primer tir, la pilota toca la cistella
i rebota cap amunt amb una raonable possibilitat d’entrar a la cistella
quan B4 escombra la pilota. És l’acció de B4 legal?
No. Es concedirà un punt a A4.

31-12 Durant l’últim o únic tir lliure d’A4, el jugador B4 toca la pilota abans
de que hagi tocat la cistella. L’àrbitre concedeix un punt a A4. És això
correcte?
Sí, a més a més haurà de sancionar-se a B4 amb falta tècnica.

31-13 A5 intenta un tir de 3 punts prop del final d’un quart. Mentre la pilota
està en l’aire, sona el senyal de final del quart. Després del senyal, la
pilota toca la cistella i rebota cap amunt mantenint una raonable
possibilitat d’entrar a la cistella quan B5 escombra la pilota fora de la
cistella. S’hauran de concedir tres punts a A5?
Sí.
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31-14 A4 realitza un llançament a cistella i mentre la pilota es troba a
l’aire, el jugador B5 toca la xarxa de la cistella, però a parer de l’àrbitre
aquesta acció no provoca que la cistella vibri. La pilota finalment no entra
a la cistella i l’àrbitre decideix no sancionar res.
Sí, si a parer de l’àrbitre no s’ha produït cap acció que impedeixi que la pilota entri, la jugada
és legal.

31-15 A4 realitza un llançament a cistella i mentre la pilota es troba
enlaire, el jugador B6 toca el taulell fent que vibri. L’àrbitre concedeix la
validesa de la cistella com a resultat de la violació de B6.
Sí. Un jugador defensor ha impedit amb la seva acció il·legal que la pilota d’A4 no entri a la
cistella.

31-16 A7 realitza un llançament a cistella i mentre la pilota es troba
enlaire, el jugador B6 toca el taulell fent que vibri. L’àrbitre concedeix la
validesa de la cistella com a resultat de la violació de B6.
Sí. Un jugador defensor ha impedit amb la seva acció il·legal que la pilota d’A4 no entri a la
cistella.

ARTICLE 32: Faltes
32-1 Pot ser desqualificat un equip per cometre massa faltes?
No. Mentre un equip mantingui dos jugadors o més disponibles per jugar, l’equip podrà
continuar jugant independentment del número de faltes que cometi.

ARTICLE 33: Contactes: Principis generals
33-1 Mentre sosté la pilota, A3 està estretament marcat per B2. Haurà B2
de deixar espai suficient a A3 per pivotar?
No. Un jugador amb la pilota ha d’esperar ser estretament marcat en qualsevol moment i en
totes les direccions tan a prop com sigui possible sense provocar un contacte.
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33-2 A1 estableix una pantalla contra el defensor B1. Haurà A1 d’encarar a
B1 per a que la pantalla sigui legal?
No.

33-3 A l’establir una posició legal de defensa sobre un jugador en
moviment i amb pilota, ha de deixar el defensor suficient temps i distància
a l’atacant per aturar-se o canviar de direcció abans del contacte?
No. Un jugador que controla la pilota no té dret als elements temps/distància.

33-4 B4 ha establert una posició legal de defensa sobre A4. A4 salta per
intentar una cistella. B4 salta verticalment amb els seus braços estesos
verticalment. Al deixar anar la pilota, el braç d’A4 causa un contacte sobre
els braços verticals de B4. És B4 el responsable del contacte?
No. D’acord al principi del cilindre, un jugador defensor que ha establert una posició legal de
defensa pot saltar verticalment amb els seus braços estesos per sobre d’ell i no serà
penalitzat com a responsable del contacte.

33-5 A2, dins del camp de visió del seu oponent, vol establir una pantalla
sobre B7, que està estàtic en el terreny de joc. A2 pot col·locar-se tan a
prop de B7 com desitgi, sense provocar cap contacte.
Sí. Si la pantalla s’estableix sobre un jugador dins del seu camp de visió frontal o lateral,
aquesta es pot establir tan propera al jugador com ho desitgi, sempre sense provocar cap
contacte.

33-6 A l’establir una pantalla fora del camp de visió d’un jugador aturat,
pot el jugador que fa la pantalla situar-se tan a prop com li sigui possible
del jugador a qui fa la pantalla?
No. Sota aquestes circumstàncies, el jugador que estableix una pantalla ha de deixar una
passa normal de distància entre ell i el jugador a qui fa la pantalla, de manera que aquest
pugui fer una passa evitant el contacte.
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33-7 El jugador B3 posa dues mans a la cintura d’un adversari amb pilota
al qual està defensant dins del seu camp de visió. L’àrbitre sanciona falta
de manera immediata.
Sí.

33-8 El jugador B5 està en una posició legal de defensa amb un peu
trepitjant la línia del semicercle. Consideraran els àrbitres que B5 està
dins del semicercle?
Sí. La línia del semicercle es considera part del semicercle. Qualsevol jugador que tingui una
fracció del seu cos dins del semicercle es considerarà dins del semicercle.

33-9 El jugador B8 està en posició legal de defensa dins del semicercle,
quan A5 sostenint la pilota i amb els dos peus a terra, carrega contra el
tors de B8. Hauran d’obviar els àrbitres els contacte?
No. A5 no va travessar enlairat la línia del semicercle. Es sancionarà amb una falta per
carregar a A5.

33-10 El jugador B7 està en posició legal de defensa dins del semicercle,
quan A4 sostenint la pilota, salta des de la línia de fons i carrega contra el
tors de B8. Hauran d’obviar els àrbitres els contacte?
No. A5 no va travessar enlairat la línia del semicercle, el qual no té línia traçada en la seva
part paral·lela a la línia de fons. Es sancionarà amb una falta per carregar a A45.

ARTICLE 34: Falta personal
34-1 A4 encistella. Abans que la pilota passi a estar viva, B5 empenta a
A5. L’àrbitre sanciona una falta tècnica de B5. Actua correctament
l’àrbitre?
No. Encara que la pilota estigui morta, un contacte durant el temps de joc no pot ser
considerat com a falta tècnica, sinó personal, antiesportiva o desqualificant.
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34-2 Es concedeix un temps mort a l’equip A. Mentre els jugadors van cap
a les seves àrees de banqueta, el jugador A1 empenta al jugador B1. És
això una falta tècnica?
No. (Veieu el cas 34-1)

34-3 Prop de la finalització d’un quart, B4 fa falta sobre A4 que estava
intentant una cistella de 2 punts. El senyal de final del quart sona.
Després de que soni el senyal, A4 deixa anar la pilota en un moviment
continuat i la pilota entra a la cistella. Actua correctament l’àrbitre
cancel·lant la cistella i concedint a A4 dos tirs lliures?
No. Si els àrbitres consideren que l’acció de falta va ser comesa dins del temps de joc, es
concedirà validesa a la cistella i un tir lliure addicional per A4. Els àrbitres corregiran el
rellotge que indicarà el temps que restava per la finalització del quart.

34-4 A4 intenta una cistella. Mentre la pilota està a l’aire, B5 fa falta a A5.
Aquesta és la 3a falta de l’equip B en aquest quart. El tir d’A4 entra. Actua
correctament l’àrbitre concedint la cistella i donant la pilota per a un
servei de banda a l’equip A?
Sí.

34-5 A1 realitza una acció d’entrada a cistella i B2 empeny al seu company
B3 qui provoca un contacte sobre A1, qui aconsegueix encistellar.
L’àrbitre assenyala falta de B3 amb un tir lliure addicional per A1.
Sí. L’empenta de B2 va ser a un company d’equip i per tant, no es pot sancionar. En canvi
B3 causa un contacte il·legal sobre A1.

ARTICLE 35: Doble falta
35-1 A1 deixa anar la pilota durant el seu darrer tir lliure quan A2 i B2
s’empenten l’un amb l’altre per intentar aconseguir una posició de rebot.
L’àrbitre sanciona una doble falta d’A2 i B2. El darrer tir lliure d’A1 entra.
Després d’anotar les faltes, haurà de continuar el joc amb un servei de
fons per a l’equip B?
Sí.
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35-2 A1 i B1 cometen una doble falta. La de B1 és la 5a per al seu equip en
aquell quart, i la d’A1 la 2a. S’hauran de concedir tirs lliures a A1?
No. Aquesta és una doble falta, doncs les penalitzacions eren de la mateixa categoria, el fet
que un equip estigui en penalització per faltes d’equip i l’altre no, no es té en compte. Els
àrbitres concediran la pilota a l’equip que la tenia per un servei de banda amb el temps que li
restava en el rellotge de llançament, si cap equip la tenia es produeix una situació de salt
(possessió alterna).

35-3 A4 està sostenint la pilota a la seva pista davantera quan A5 i B5 es
fan una doble falta. La fletxa de la possessió alterna afavoreix a l’equip B.
Haurà de continuar el joc d’acord a la fletxa de la possessió alterna?
No. Si es sanciona una doble falta quan un equip té el control de la pilota, la pilota serà
concedida per a aquest equip amb un servei de banda des del lloc més proper a on es va
cometre la infracció, i amb el temps de possessió que li restava.

35-4 L’equip B té el control de la pilota a la seva pista davantera, a prop de
la línia de mig camp, quan B5 i A5 comencen a barallar-se a sota de la
cistella de l’equip A. Els àrbitres sancionen una doble falta. S’haurà de
continuar el joc donant la pilota de banda a l’equip B a la línia de servei de
la pista davantera?
No. El servei s’haurà de donar des del lloc més proper a on es va sancionar la falta.

35-5 Un intent de cistella d’A4 està a l’aire quan A5 i B5 cometen una
doble falta. La cistella entra. La fletxa de possessió alterna afavoreix
l’equip A. Haurà de continuar el joc amb un servei de banda de l’equip A
d’acord amb la possessió alterna?
No. La cistella serà vàlida i la pilota serà concedida de fons per a l’equip B com després de
qualsevol cistella rebuda.
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35-6 La pilota està enlaire després que A3 ha realitzat el darrer llançament
de tir lliure que no toca la cistella i aproximadament al mateix temps es
sanciona una doble falta de A4 i B8. El joc es reprendrà conforme la
norma de la possessió d’alternança.
Sí. Al sortir de les mans d’A3 la pilota, cap equip té el control de la pilota. Per tant, quan es
produeix la falta doble no hi ha cap equip a qui concedir-li la possessió de la pilota, doncs
cap la controlava prèviament a la falta. Situació de salt (possessió alterna).

35-7 Mentre A1 està en acció de tir, A2 i B2 es fan una doble falta. A1, en
un moviment continuat, deixa anar la pilota per encistellar, i aquesta
acaba entrant. Els àrbitres cancel·len la cistella.
Sí. Aquesta és una interpretació de les regles de joc.

35-8 Aproximadament al mateix temps es sanciona al jugador A5 amb
falta personal i a B6 amb falta antiesportiva. És això una falta doble?
No. Les faltes no són de la mateixa categoria. La falta personal sempre es considerarà que
ha passat abans i es penalitzarà primer, posteriorment es penalitzarà la falta antiesportiva.

ARTICLE 36: Falta tècnica
36-1 A5 comet una segona falta tècnica durant el partit. Serà
desqualificat?
Sí.

36-2 A1 és sancionat amb una falta tècnica. B7 substitueix B1. B7 és
designat pel seu entrenador per tirar el tir lliure, però l’àrbitre indica que
només un dels cinc jugadors de B que es trobaven a la pista en el
moment de la falta poden llençar el tir lliure. Actua correctament l’àrbitre?
No. Qualsevol jugador de l'equip B pot ser designat per tirar el tir lliure.
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36-3 Durant l'interval entre el 1r i segon quart, B6 es dirigeix
irrespectuosament a un àrbitre. Es sancionarà una falta tècnica a
l'entrenador de l'equip B?
No. Les faltes comeses pels jugadors durant els intervals de joc són faltes tècniques a càrrec
del jugador. Aquestes faltes compten per les faltes del jugador i en les faltes d'equip per al
següent quart. (Vegeu també el cas 41-4)

36-4 A4 comet la seva cinquena falta, però no se li notifica que ja no pot
participar en el partit. A4 roman en el joc i rep una falta en acció de tir.
Després es descobreix que A4 no hauria d'haver estat participant. Haurà
A4 de tirar els tirs lliures als que té dret abans d'abandonar el partit?
No, A4 haurà d'abandonar el partit immediatament. Cap sanció serà presa contra l’equip A.
Els tirs lliures merescuts per A4 els tirarà el substitut d'A4.

36-5 El jugador A1 és sancionat amb una falta tècnica. Compte aquesta
com una falta per a l'equip A en aquell quart?
Sí.

36-6 B2 aplaudeix les seves mans amb força prop d’A1 que està en acció
de tir a cistella. L'intent no entra. Haurà B2 de ser sancionat amb una falta
tècnica?
Sí, doncs la cistella no ha entrat. Si la cistella hagués estat reeixida, s’hagués advertit a B2
i al seu entrenador. La propera situació que qualsevol jugador de l’equip B cometés la
mateixa acció s’hauria de sancionar falta tècnica.

36-7 Durant els 20 minuts previs a l’inici del partit, A3 ha estat sancionat
amb una falta tècnica. Després del tir lliure, disposarà l'equip B d’un
servei des de mig camp?
No, el joc sempre comença amb un salt entre dos.
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36-8 Després de que la botzina hagi sonat per indicar la finalització del
temps de joc en el 4t quart, el marcador està empatat i la fletxa de
possessió a favor de l'Equip A. Posteriorment, durant l’interval, A1 és
sancionat amb una falta tècnica. Després del tir lliure, s'iniciarà la
pròrroga amb un servei per a l’equip A?
Sí. Després del tir lliure concedit a l'equip B, es concedirà un servei de banda per l'equip A a
mig camp per iniciar la pròrroga, ja que els correspon per possessió alterna.

36-9 A1 agafa un rebot. A1 després balanceja excessivament els colzes i
a) contacta amb un defensor,
b) no contacta amb un defensor. Quina és la sanció?
En (a), falta d’A1 (falta antiesportiva o desqualificant depenent de la gravetat del contacte).
En (b), falta tècnica d’A1.

36-10 A10 demana substituir A1. La petició és acceptada i A10 entra en el
terreny. A1, que encara no ha abandonat la superfície de joc, es dirigeix
irrespectuosament a un àrbitre i és sancionat amb una falta tècnica.
Comptarà aquesta falta per a les faltes d’equip en aquell quart?
No. Així que A10 rep l’autorització de penetrar en el terreny, A1 es converteix en un
substitut. La falta tècnica s’anota a l’entrenador com a tipus B i no comptarà en el total del
jugador o equip. (Vegeu també l'article 4)

36-11 Durant la primera meitat, l'equip A ha estat oficialment advertit de
retardar indegudament la finalització del seu temps morts. En la 2 ª meitat,
l'equip A torna a retardar la finalització del temps mort. S’haurà de
castigar a l’entrenador de l’equip A amb una falta tècnica?
No. S’haurà de castigar a l’equip A amb un temps mort que no podrà aprofitar. Si no li
quedessin més temps morts en aquella part se li sancionarà una falta tècnica tipus B.

36-12 El jugador-entrenador A4 és sancionat amb una falta tècnica com a
jugador. Posteriorment, quan està a la banqueta, és sancionat amb una
falta tècnica de tipus C per la seva conducta antiesportiva.
A4 serà desqualificat. Aquesta és una interpretació oficial a les regles de joc, serà
desqualificat i haurà d’abandonar les instal·lacions o quedar-se en el vestuari fins a la
finalització del partit. Un nou jugador serà designat com a capità/entrenador.
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36-13 El jugador A1 és sancionat amb una falta tècnica durant el primer
quart. Posteriorment comet una falta antiesportiva. Ha de ser desqualificat
A1?
Sí. Un jugador serà desqualificat per acumulació de dues faltes tècniques o de dues faltes
antiesportives o una falta tècnica i una falta antiesportiva.

36-14 Un jugador de l'equip B toca la pilota després d'haver aconseguit
cistella. L'àrbitre avisa als jugadors i als dos entrenadors dels dos equips
en que la propera vegada qualsevol jugador d'ambdós equips toqui la
pilota després de cistella serà sancionat amb falta tècnica.
No. L’avís només es farà al jugador i a l’entrenador de l’equip B. L’equip A continua
mantenint el dret a que se l’avisi de la mateixa manera.

36-15 El jugador-entrenador A4 és sancionat amb dues faltes tècniques
tipus B per la conducta antiesportiva dels membres de la banqueta.
Posteriorment, a la pista és sancionat amb una falta antiesportiva.
A4 serà desqualificat. Aquesta és una interpretació oficial a les regles de joc, serà
desqualificat i haurà d’abandonar les instal·lacions o quedar-se en el vestuari fins a la
finalització del partit. Un nou jugador serà designat com a capità/entrenador.

36-16 Se li comunica a A3 que ha comés la seva cinquena falta personal i
més tard, torna a la pista com a substitut. Es descobreix el fet abans que
la pilota sigui viva per reiniciar el joc. A3 haurà de sortir immediatament i
l’entrenador del equip A serà sancionat amb una falta tècnica del tipus B.
Sí, A3 va tornar a la pista tot i que se li havia comunicat la seva eliminació.

36-17 Després de ser advertit, A9 es penja repetidament de la cistella
durant l’interval previ a l’ inici del partit. L’àrbitre el sanciona amb una
falta tècnica. Tot i no trobar-se en el cinc inicial el seu equip, aquesta
tècnica comptarà com a la seva primera falta personal i primera falta
d’equip.
Sí. Durant un interval de joc, tots els jugadors facultats per a jugar seran considerats com a
tals. Si un jugador és sancionat amb falta tècnica durant l’interval de joc, aquesta comptarà
per a les seves cinc faltes personals i per a les faltes del seu equip en el següent quart.
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36-18 Una jugadora que és sancionada amb passes, llença la pilota contra
el terra, i li dóna una puntada de peu, queixant-se als àrbitres. Aquests la
sancionen amb una falta tècnica.
Sí. La conducta de la jugadora és manifestament antiesportiva i només busca enrarir
l’atmosfera en contra dels àrbitres, haurà de ser sancionada de manera immediata.

36-19 Després de rebre l’advertiment per part dels àrbitres, per un mal
comportament, l’entrenador de l’equip B aprofita que l’àrbitre es dóna
mitja volta i continua escridassant i protestant aspectes de l’arbitratge.
Els àrbitres sancionen de forma immediata una falta tècnica.
Sí. La conducta de l’entrenador és manifestament antiesportiva i només busca enrarir
l’atmosfera en contra dels àrbitres, haurà de ser sancionada de manera immediata.

36-20 A5 controla la pilota a la pista del darrere, indicant el rellotge de
llançament 22 segons, quan es sanciona una falta tècnica a l’entrenador
de l’equip B. Com hauran de procedir els àrbitres?
Es concedirà un tir lliure sense jugadors alineats a l’equip A. Posteriorment es
concedirà la pilota a l’equip A per efectuar un servei des de la pista del darrere amb 24
segons al rellotge de llançament.

36-21 L’entrenador d’un equip ha estat posat en coneixement de la
conducta incorrecta d’un del seus jugadors. La propera vegada que un
dels seus jugadors protesti, s’haurà de sancionar una falta tècnica ja que
l’avís per conducta incorrecte és per a tots els jugadors del seu equip.
Sí. Quan un avís a un jugador es faci extensible al seu entrenador, s’entendrà que aquest
avís afecta a tots els jugadors d’aquest equip.

36-22 Un equip no disposa d’entrenador ni de 2n entrenador, motiu pel
qual és el capità qui assumeix les seves funcions. Durant el partit, el seu
capità és sancionat amb 3 faltes tècniques de tipus B, per la conducta
antiesportiva dels membres de la banqueta. Serà desqualificat el capità?
Sí. Aquesta és una interpretació oficial a les regles del joc, serà desqualificat i haurà
d’abandonar les instal·lacions o quedar-se en el vestuari fins a la finalització del partit. Un
nou jugador serà designat com a capità/entrenador.
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36-23 Un equip no disposa d’entrenador ni de 2n entrenador, motiu pel
qual és el capità qui assumeix les seves funcions. Durant el partit, el
capità és sancionat amb 2 faltes tècniques de tipus C, pel seu
comportament antiesportiu mentre és a la banqueta dirigint el seu equip.
Serà desqualificat el capità?
Sí. Quan el capità, actuant com a entrenador, rebi la seva 2a falta tècnica de tipus C, serà
desqualificat i haurà d’abandonar les instal·lacions o quedar-se en el vestuari fins a la
finalització del partit. Un nou jugador serà designat com a capità/entrenador.

36-24 Un equip no disposa d’entrenador ni de 2n entrenador, motiu pel
qual és el capità qui assumeix les seves funcions. Durant el partit, el
capità és sancionat amb 2 faltes tècniques, pel seu comportament
antiesportiu mentre és a la pista jugant. Serà desqualificat el capità?
Sí. Quan el capità, actuant com a jugador, rebi la seva 2a falta tècnica, serà desqualificat i
haurà d’abandonar les instal·lacions o quedar-se en el vestuari fins a la finalització del partit.
Un nou jugador serà designat com a capità/entrenador.

36-25 Un equip no disposa d’entrenador ni de 2n entrenador, motiu pel
qual és el capità qui assumeix les seves funcions. Durant el partit, el
capità és sancionat amb una falta tècnica, pel seu comportament
antiesportiu mentre és a la pista jugant. Posteriorment, quan està dirigint
el seu equip, a la banqueta, rep una falta tècnica de tipus C. Serà
desqualificat el capità?
Sí. Aquesta és una interpretació oficial a les regles de joc, serà desqualificat i haurà
d’abandonar les instal·lacions o quedar-se en el vestuari fins a la finalització del partit. Un
nou jugador serà designat com a capità/entrenador.

36-26 A5 controla la pilota a la pista del davantera, indicant el rellotge de
llançament 18 segons, quan es sanciona una falta tècnica a l’entrenador
de l’equip B. Com hauran de procedir els àrbitres?
Es concedirà un tir lliure sense jugadors alineats a l’equip A. Posteriorment es
concedirà la pilota a l’equip A per efectuar un servei des de la pista davantera amb 18
segons al rellotge de llançament.
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36-27 A5 controla la pilota a la pista del davantera, indicant el rellotge de
llançament 2 segons, quan es sanciona una falta tècnica a l’entrenador de
l’equip B. Com hauran de procedir els àrbitres?
Es concedirà un tir lliure sense jugadors alineats a l’equip A. Posteriorment es
concedirà la pilota a l’equip A per efectuar un servei des de la pista davantera amb 14
segons al rellotge de llançament.

36-28 A5 controla la pilota a la pista del davantera, indicant el rellotge de
llançament 2 segons, quan es sanciona una falta tècnica a l’entrenador de
l’equip A. Com hauran de procedir els àrbitres?
Es concedirà un tir lliure sense jugadors alineats a l’equip B. Posteriorment es
concedirà la pilota a l’equip A per efectuar un servei des de la pista davantera amb 2 segons
al rellotge de llançament. La mateixa resolució tindria si el control de la pilota de l’equip A fos
a la pista del darrere.

ARTICLE 37: Falta antiesportiva
37-1 A1 comet una falta antiesportiva al 1r quart. En el 4t quart, A1 comet
una nova falta antiesportiva. Ha de ser desqualificat A1?
Sí. Des de la Temporada 2016-17 no es retiraran llicències en cap cas.

37-2 Amb 1:23 per jugar en el 4t quart, la pilota està en mans d'un àrbitre
que està a punt de posar la pilota a disposició d'A3 per un servei. B5
provoca un contacte amb A2. L’àrbitre sanciona una falta antiesportiva de
B5. Actua correctament l’àrbitre?
Sí. Aquesta és una interpretació oficial a les regles de joc.
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37-3 Amb 1:03 per jugar en l'últim quart, la pilota ha sortit de les mans de
A3, qui efectua un servei, quan B3 provoca un contacte sobre A4.
L’àrbitre sanciona una falta de B3. Haurà de considerar-se
necessàriament falta antiesportiva?
No. Aquesta és una interpretació oficial a les regles de joc, A3 ja ha deixat anar la pilota. La
falta serà personal a menys que B3 no faci un esforç legítim per jugar la pilota o utilitzi una
força excessiva.

37-4 Quan queden menys de 2 minuts per finalitzar el partit. A5, té la pilota
controlada per efectuar un servei de fora de banda. A3 empeny al jugador
B3 que treballa per robar la pilota. Els àrbitres decideixen que es una falta
antiesportiva, ja que tot i que A3 feia un esforç legítim per jugar la pilota,
aquesta està fora del terreny de joc i són els dos últims minuts del partit.
No. La falta va ser feta per un jugador atacant en un esforç legítim per jugar sobre un
adversari i sense utilitzar una força excessiva, mai pot ser considerada falta antiesportiva.

37-5 Durant un contraatac, A1 està botant la pilota sense cap defensor
entre ell i la cistella quan B2 provoca un contacte amb A1 des del darrere.
S’ha de sancionar a B2 amb una falta antiesportiva?
Sí. Quan el darrer defensor provoca un contacte il·legal lateral o per darrere i es sanciona
falta, aquesta haurà de ser sempre antiesportiva.

37-6 Es sanciona una segona falta antiesportiva a A2 en el partit. Pot ser
autoritzat A2 a romandre a la banqueta per a la resta del partit?
No. Un jugador desqualificat s'ha d'anar als vestidors o sortir de les instal·lacions.

37-7 Proper a la meitat del camp, B1 desvia la pilota lluny del driblador A1.
Immediatament, mentre la pilota està botant lluny, provoca un contacte
sobre B1 amb el colze per evitar que B1 agafés la pilota. És això una falta
antiesportiva?
Sí, A1 no fa un esforç legítim per jugar la pilota.
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37-8 Mentre A1 està botant la pilota, A3 comet una falta antiesportiva
sobre B3. S'atorgaran dos tirs lliures a B3 seguits d'un servei de banda
per l'equip B a la línia de servei de la seva pista davantera?
Sí.

37-9 El jugador A5 estira de la samarreta a B6 que surt botant. L’àrbitre
decideix sancionar-ho amb falta antiesportiva.
Sí. Evidentment, A5 no fa cap esforç legítim per jugar la pilota.

37-10 El jugador A3 inicia l’acció contínua per finalitzar un contraatac
quan rep un contacte de B3, què és l’últim defensor, però sense utilitzar
una força excessiva i fent un esforç legítim per jugar la pilota. Els àrbitres
sancionen aquest contacte com a falta antiesportiva.
No. A3 ha finalitzat el seu contraatac quan agafa la pilota per tirar a cistella. Les faltes que
es produeixin en aquest moment hauran de ser valorades respecte als principis de força
excessiva i esforç legítim. En no concórrer cap dels dos la falta ha de ser considerada
personal.

37-11 L’àrbitre de cap assenyala falta personal a un defensor durant un
contraatac. L’àrbitre de cua, immediatament es dirigeix al company per
informar-li que aquest era l’últim jugador i que el contacte s’havia produït
per darrere. Després de comentar-ho amb el company, l’àrbitre de cap,
determina que la falta és antiesportiva.
Sí. Cap àrbitre té el poder de contradir les decisions del seu company, tot i això els àrbitres
es poden reunir i arribar a acords. En aquest cas cua fa notar una situació inadvertida pel
seu company que pot corregir la seva decisió.

ARTICLE 38: Falta desqualificant
38-1 A1 comet una segona falta antiesportiva en el partit. Haurà A1 de ser
desqualificat? Generarà això una nova falta desqualificant?
Sí, serà desqualificat, però cap altra penalització serà administrada. És a dir, el jugador
serà desqualificat i al seu registre de faltes s’afegirà la inscripció GD, però cap falta
desqualificant serà penalitzada.
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38-2 Un jugador desqualificat haurà d'anar al vestidor de l'equip o sortir
de les instal·lacions?
Sí.

38-3 A1 comet la cinquena falta personal i ha d'abandonar el joc. La
cinquena falta és considerada com una falta desqualificant?
No, A1 no és desqualificat, només ha perdut el dret a jugar per la resta del partit.

38-4 B5 comet una falta desqualificant que no implica contacte amb un
oponent. Podrà qualsevol jugador de l'equip A intentar els tirs lliures
resultants de la falta?
Sí.

38-5 L’entrenador de l’equip A insulta l’àrbitre i és sancionat amb una falta
desqualificant. Quina serà la sanció?
La penalització serà dos tirs lliures i banda des de la línia de servei de la pista
davantera de l’equip B.

38-6 Un membre de la banqueta de l’equip A (ajudant de l’entrenador,
substituts o acompanyants) insulta l’àrbitre i és sancionat amb una falta
desqualificant. La penalització serà dos tirs lliures i banda des de mig
camp?
No. Quan un membre de la banqueta és desqualificat, s’anotarà una falta desqualificant al
membre de la banqueta i una falta tècnica de tipus B 2 a l’entrenador, que serà l’única
penalització que s’administrarà. Es tiraran dos tirs lliures i es concedirà pilota des de la
línia de servei de la pista davantera de l’equip B.
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ARTICLE 39: Baralles
39-1 El jugador en pista A3 participa en una baralla. Els àrbitres
sancionen A3 amb una falta desqualificant. Caldrà sancionar també amb
una falta tècnica a l’entrenador de A?
No. L’article de baralles només fa referència als membres de la banqueta. Si els jugadors de
pista es barallen cometen faltes desqualificants i són els únics sancionats.

39-2 Durant una baralla, pot l'entrenador assistent abandonar l'àrea de
banqueta per ajudar a restablir l'ordre?
Sí. L’entrenador i el seu ajudant són els únics que poden entrar a ajudar a restablir l’ordre en
una baralla o intent de baralla.

39-3 Durant una baralla, l’entrenador A i el substitut A8, són desqualificats
per entrar al terreny de joc i participar-hi activament. S’anotarà una única
falta tècnica, de tipus C, a l’entrenador
No. Durant una situació de baralla, només l’entrenador i el seu ajudant poden entrar a la
pista a ajudar a restablir l’ordre. Si entrés a la pista qualsevol altre membre de la banqueta,
es sancionarà una falta tècnica tipus B2 a l’entrenador. A més a més, cada membre de la
banqueta que entri a la pista i no participi activament a la baralla serà desqualificat amb una
falta tipus F (no genera tirs lliures), per contra, cadascun que participi activament en la
baralla serà desqualificat amb una falta D2 (genera dos tirs lliures). En el cas que es descriu
a la pregunta, caldria desqualificar a l’entrenador i al substitut A8. A l’entrenador se li
carregaria una B2 (per l’entrada de membres de la banqueta) i una D 2 (per la seva
participació activa), i a A8 una D2 (per la seva participació activa). Per tant, l’equip B
disposaria de 6 tirs lliures i banda des de la línia de servei de la pista davantera.

39-4 L’equip B ha controlat la pilota a la seva pista del darrere durant 4
segons quan es produeix una confrontació entre els substituts A5 i B5.
Els dos substituts són desqualificats i no hi ha cap altra penalització. Les
penalitzacions queden cancel·lades entre elles i es concedeix el servei a
l’equip B des de la línia de servei de la seva pista davantera. L’equip B,
disposarà de 20 segons de possessió al rellotge de llançament.
Sí.
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39-5 Durant una baralla, els substituts B10 i B11 abandonen la zona de
banquetes per ajudar a restaurar l'ordre. Això és legal?
No. B10 i B11 han de ser desqualificats amb una falta tipus F i una falta tècnica tipus B2 ha
de ser sancionada a l'entrenador B, aquesta serà l’única penalització a administrar. L’equip A
disposarà de 2 tirs lliures i banda des de la línia de servei de la seva pista davantera.

39-6 Es produeix un intent de baralla entre els jugadors de tots dos
equips, l’entrenador de l’equip A entra a la pista i empenta a un jugador a
la pista de l’equip B, cap altra acció es produeix i els àrbitres
desqualifiquen a l’entrenador d’A. Què hauran de penalitzar?
Una única D2 per l’entrenador de l’equip A. L’equip B disposarà de dos tirs lliures i
possessió de la pilota a la línia de servei de la seva pista davantera amb 14 segons en el
rellotge de possessió.

ARTICLE 40: Cinc faltes de jugador
40-1 Durant l'interval de joc entre el primer i el segon quarts, A10, que no
ha jugat encara, és sancionat amb una falta tècnica. Compta aquesta falta
tècnica com una de les faltes d'equip en el quart següent, així com una de
les cinc faltes d’A10?
Si. (Vegeu també l'article 41)

40-2 A5 comet una 5a falta i ha d’abandonar el partit. Pot cridar un
entrenador als seus jugadors a prop de la zona de banqueta per donar-los
instruccions?
La regla diu que el jugador desqualificat ha de ser substituït abans de 30 segons.
Normalment, els entrenadors ràpidament treuen un substitut, però sovint triga un temps a
fer-ho. No hi ha res en les regles per evitar que els jugadors es reuneixen prop de la
banqueta d'equip i rebin instruccions de l'entrenador. Han de romandre a dins de la pista. Un
cop el substitut d’A5 hagi entrat a la pista, el joc ha de continuar. Si no ha tret un substitut en
30 segons, caldrà indicar a l’entrenador que ha de realitzar la substitució, si no ho fa podrà
ser sancionat amb un temps mort que no podrà aprofitar. Si no en té de disponibles, serà
sancionat amb una falta tècnica de tipus B.
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40-3 Un jugador que ha comés 5 faltes ha d’abandonar immediatament el
terreny de joc.
Sí. El jugador que ha comés 5 faltes personals ha d’abandonar immediatament el terreny de
joc. L’entrenador té 30 segons per fer entrar un substitut a la pista.

40-4 Un jugador que ha comés una falta desqualificant haurà de ser
substituït abans de 30 segons.
Sí. El jugador que ha comés una falta desqualificant ha d’abandonar immediatament el
terreny de joc. L’entrenador té 30 segons per fer entrar un substitut a la pista.

ARTICLE 41: Faltes d’equip
41-1 Mentre A3 té la pilota fora dels límits en un servei de banda, A4 fa
falta sobre B4. Aquesta és la cinquena falta de l'equip A en aquell quart.
Els àrbitres concedeixen B4 dos tirs lliures. És això correcte?
No. Es tracta d'una falta comesa per un jugador de l'equip que controla la pilota. (Vegeu
també l'article 14)

41-2 En quant a la penalització per faltes d'equip, les pròrrogues han de
ser la continuació del 4t quart?
Sí.

41-3 Durant un servei de banda d'A4 a A5 el passi és desviat per B4. En
intentar recuperar la pilota, A5 fa falta a B5. Aquesta és la cinquena de
l’Equip A en aquell quart. Hauran de concedir-se 2 tirs lliures a B5?
No. El control de l'equip per l'equip A no ha acabat, el simple cop de dits de B4 no implica un
canvi en la possessió de la pilota de l’equip A. (Vegeu també l'article 14)

41-4 Durant l'interval entre el primer i segon quart, B10 es dirigeix
irrespectuosament a un àrbitre. Serà considerada com una falta tècnica a
l'entrenador de l’Equip B?
No. La falta tècnica serà sancionada a B10 i comptarà per al total de l'equip B en el 2n quart.
(Vegeu també l'article 4 i el cas 36-2)
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41-5 Al començament d'una pròrroga, B1 fa falta al driblador A1. L'equip B
ha acumulat 6 faltes d'equip en el 4t quart. S'atorgaran dos tirs lliures a
A1?
Sí. Totes les faltes d'equip comeses durant una pròrroga es considerarà que es cometen en
el 4t quart.

41-6 Falta tècnica a l’entrenador de l’equip A, s’anota a la casella de
l’entrenador i compta per a les faltes d’equip.
No. La falta s’anotarà a la casella de l’entrenador, però no comptarà per a les faltes d’equip.

41-7 El jugador A5 és expulsat per insultar a l’àrbitre al finalitzar el primer
quart. Aquesta falta desqualificant no comptabilitzarà com a falta d’equip
del segon quart.
Sí. Totes les faltes comeses per jugadors durant els intervals del joc comptabilitzaran per les
faltes d’equip del següent quart.

ARTICLE 42: Situacions especials
42-1 A2 comet una falta antiesportiva contra B2. A continuació, els
jugadors A4 i B4 són sancionats amb faltes tècniques. Les sancions per
les faltes tècniques per A4 i B4 s’anul·len entre si?
Sí, les penalitzacions de les tècniques són d'igual penalitat (1 tir lliure). Les penalitzacions
iguals es cancel·len. La penalització que queda és la falta antiesportiva d’ A2 i serà l’única
que s’administrarà. Penalització: dos tirs lliures per B2 seguits d'un servei des de la línia de
servei de la pista davantera de l'equip B.

42-2 B4 comet una falta antiesportiva sobre el tirador de 3 punts A4 i
l'intent té èxit. Llavors A4 comet una falta tècnica. Haurà l'àrbitre de
comptar la cistella, cancel·lar les penalitzacions i concedir la possessió a
l'equip B per un servei des de darrere de la línia de fons?
No, les penalitzacions són diferents. En aquest cas, la penalització de la falta tècnica serà
la primera que s’administrarà, i qualsevol jugador de l’equip B tirarà un tir lliure sense
jugadors alineats. Posteriorment A4 disposarà d’un tir lliure i l’equip A servirà de banda des
de la línia de servei de la pista davantera.
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42-3 B4 comet una falta antiesportiva sobre el driblador A5. Abans que la
pilota estigui viva pel primer tir lliure d’A5, A4 és penalitzat amb una falta
tècnica. Els àrbitres decideixen que les dues sancions es cancel·lin entre
si. La fletxa de possessió és per a l'equip B. Els àrbitres decideixen que el
joc es reprendrà amb un servei de l'equip A. Actuen correctament els
àrbitres?
No. La falta antiesportiva i la falta tècnica tenen penalitzacions diferents i per tant no es
poden cancel·lar. Qualsevol jugador de l’equip B tirarà un tir lliure sense jugadors alineats.
Posteriorment A5 disposarà de dos tirs lliures i l’equip A servirà de banda des de la línia de
servei de la pista davantera.

42-4 A3 rep 2 tirs lliures més possessió a causa d'una falta antiesportiva
de B5. El jugador A3 rep a les mans la pilota de l’àrbitre per al primer tir
lliure i abans de que A3 deixi anar la pilota, l’àrbitre sanciona amb una
falta desqualificant a A4. Les regles oficials diuen que les dues
penalitzacions es cancel·len mútuament. Actua correctament l’àrbitre?
No. Quan l'administració d'una penalització ha començat, aquesta penalització no pot ser
utilitzada per a fins de cancel·lació.

42-5 A4 salta i intenta una cistella de 2 punts. Mentre la pilota està en
l'aire, el senyal del rellotge de llançament sona. Després del senyal, però
amb A4 encara a l'aire, B4 comet una falta antiesportiva sobre A4. A
continuació, la pilota no toca l'anella. S’hauran de concedir 2 tirs lliures a
A4 i un servei per l'equip A?
Sí. Si la falta hagués estat "personal", hauria estat ignorada i una violació de 24 segons
s'hauria sancionat a l'equip A. Una falta antiesportiva mai pot ser ignorada.

42-6 B5 comet una falta antiesportiva sobre A5. Els entrenadors A i B són
sancionats amb una falta tècnica cadascun. Les sancions per les faltes
tècniques s'anul·len entre si?
Sí. (Vegeu el cas de 42-1)
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42-7 A4 ha de llançar 2 tirs lliures. A4 encistella el primer tir lliure. Abans
que la pilota sigui lliurada a A4 per al segon tir lliure, l’entrenador A és
sancionat amb una falta tècnica. Els àrbitres ordenen l'administració del
darrer tir lliure d'A4 sense jugadors als passadissos. Llavors un tir lliure
és atorgat a l'Equip B seguit d'un servei per a l’equip B des de la línia de
servei de la pista davantera. És això correcte?
No, quan es sanciona una falta tècnica aquesta s’haurà d’administrar immediatament. En el
cas que es descriu, qualsevol jugador de l’equip B tirarà un tir lliure sense jugadors alineats.
Posteriorment A4 tirarà el tir lliure que li manca, com si es tractés de qualsevol últim o únic tir
lliure.

42-8 A4 comet una violació de 3 segons. Durant el període de pilota
morta, B4 comet una falta antiesportiva i una falta desqualificant és
carregada llavors a l'entrenador A. Els àrbitres anoten les faltes, anul·len
les sancions i decideixen reprendre el joc amb un servei de l'equip B. És
això correcte?
Sí. L'equip B té dret a la pilota per un servei per la violació d’A4. Després de la cancel·lació
de les penalitzacions iguals, es concedirà un servei de banda a l'equip B des del lloc més
proper a la primera infracció.

42-9 A4 comet falta antiesportiva sobre B6, que es troba en acció de tir. El
llançament de B6 es convertit. A continuació s’assenyala falta tècnica a
l’entrenador B. L’àrbitre reprèn el joc amb un tir lliure per B6 sense rebot,
seguit d’ un tir lliure sense rebot per el jugador que designi l’entrenador A
i un servei per l’equip A des de la línia de servei de la seva pista
davantera.
No. Primer qualsevol jugador de l’equip A tirarà un tir lliure sense jugadors alineats,
posteriorment B6 tirarà el seu tir lliure sense jugadors alineats i l’equip B disposarà d’un
servei de banda des de la línia de servei de la seva pista davantera.
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42-10 B7 llança a cistella. Quan la pilota està enlaire es produeix una
doble falta. La pilota colpeja a l’anella, puja i quan està baixant cap a
cistella, es escombrada per A8. L’àrbitre concedeix la cistella i, després
de senyalitzar ambdues faltes a la taula, reprèn el joc amb una situació de
salt.
No. A8 va cometre una violació. S’anotaran les faltes, es concediran els punts a B7 i l’equip
A servirà de fons com després de qualsevol cistella rebuda.

42-11 A5 controla la pilota a la seva pista del davant quan es produeix una
baralla entre els jugadors de tots dos equips. Es compensen les faltes i es
reinicia el joc amb una situació de salt entre dos. La pilota serà donada de
banda per a l’equip A, a qui corresponia la possessió alterna.
No. Si després de compensar-se les faltes no queda pendent cap penalització per
administrar, es concedirà la pilota a l’equip que la tenia amb el temps de possessió que li
restava abans de produir-se les faltes.

42-12 Al mateix temps que sona el senyal del rellotge de partit indicant el
final del primer quart, es sanciona una falta antiesportiva d’A6 sobre B4.
El segon quart s’iniciarà amb dos tirs lliures de B4 i servei de banda per B
des de la línia de servei de la seva pista davantera?
Els àrbitres decidiran si la falta va ser dins del 1r quart o a l’interval, en cap cas es podrà
obviar en ser antiesportiva. Si decideixen que va passar al 1r quart corregiran el rellotge de
joc indicant el temps que restava i procediran amb la penalització de la falta antiesportiva. Si
decideixen que la falta va passar a l’interval, el segon període s’iniciarà amb dos tirs lliures
per B4 i amb pilota per l’equip B des de la línia de servei de la seva pista davantera amb 14
segons en el rellotge de llançament.

42-13 L’últim o únic llançament de tir lliure d'A1 ha tocat l'anella i la pilota
està rebotant sobre ella quan, durant el rebot, A2 rep una falta de B2 (3a
falta d’equip). La pilota encara té la possibilitat d'entrar i és tocada per A3.
Això és una violació per interferència. No es concedirà cap punt. Les dues penalitzacions
de servei es cancel·len entre elles. El partit serà reprès amb un servei de possessió alterna.
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42-14 L’últim o únic llançament de tir lliure d'A1 ha tocat l'anella i la pilota
està rebotant sobre ella quan, durant el rebot, A2 rep una falta de B2 (3a
falta d’equip). La pilota encara té la possibilitat d'entrar i és tocada per B3.
Això és una violació per interferència. Es concedirà un punt a A1. El joc s'ha de reprendre
amb un servei per l’equip des de la línia de fons més propera a on s'ha produït la falta,
excepte directament darrere del tauler.

42-15 L’últim o únic llançament de tir lliure d'A1 ha tocat l'anella i la pilota
està rebotant sobre ella quan, durant el rebot, A2 rep una falta de B2 (5a
falta d’equip). La pilota encara té la possibilitat d'entrar i és tocada per A3.
Això és una violació per interferència. 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.

42-16 L’últim o únic llançament de tir lliure d'A1 ha tocat l'anella i la pilota
està rebotant sobre ella quan, durant el rebot, A2 rep una falta de B2 (5a
falta d’equip). La pilota encara té la possibilitat d'entrar i és tocada per B3.
Això és una violació per interferència. Es concedirà 1 punt a A1. A2 tindrà 2 tirs lliures. El
joc es reprendrà com després de qualsevol tir lliure normal.

42-17 A7 rep una falta en acció de tir, la qual aconsegueix. Immediatament
A7 és penalitzat amb una falta tècnica. Com procediran es àrbitres?
Les penalitzacions es compensen al ser iguals (1 tir lliure). L’equip B servirà de fons
com després de qualsevol cistella rebuda.
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ARTICLE 43: Tirs lliures
43-1 L’últim tir lliure d’A2 no toca l'anella i no entra a la cistella. Haurà
reprendre’s el joc amb un servei de banda per l'equip B a l’alçada de la
prolongació imaginària de la línia de tirs lliures?
Sí. Això és una violació del llançador. La pilota serà atorgada als oponents per a un servei de
banda a l’alçada de la prolongació imaginària de la línia de tirs lliures.

43-2 B3 comet una falta antiesportiva contra A3 que es lesiona i és
substituït per A6. Podrà tirar els tirs lliures qualsevol jugador de l'equip A
que fos al terreny de joc en el moment de la falta?
No. A6, qui va substituir a A3 lesionat, ha d'intentar els tirs lliures.

43-3 En l’ últim tir lliure, si el llançador comet una violació, tindrà, aquesta
violació comesa per part del llançador, prioritat sobre violacions dels
oponents?
Sí.

43-4 Cap jugador de l'equip B està ocupant l'espai de rebot en darrer tir
lliure d’A1. A1 falla el tir lliure. Caldrà donar un llançament extra a A1?
No. No hi ha cap obligació per qualsevol dels equips que poden ocupar els llocs de rebot de
fer-ho.

43-5 Durant un tir lliure d’A1, A2 entra a l’àrea restringida des del seu lloc
de rebot al passadís, abans de que la pilota surti de les mans d’A1. El tir
lliure d’A1 és convertit. S’haurà de cancel·lar el tir lliure?
No. Si un tir lliure és convertit i el tirador no va cometre cap violació, el tir lliure comptarà i les
altres violacions no seran tingudes en compte.

43-6 A1 està sostenint la pilota durant l’últim tir lliure. El seu company A2
entra abans de que ell hagi deixat anar la pilota. El tir lliure no entra.
Haurem de donar la pilota de banda per a l’equip B a l’alçada de la
prolongació imaginària de la línia de tirs lliures?
Sí.
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43-7 A4 té la pilota en l’últim tir lliure. B4 que ocupa l'espai de rebot en
primer lloc, finta que entra a l’àrea restringida abans que la pilota hagi
sortit de les mans del tirador. Això provoca que A5 entri a l’àrea
restringida abans que A4 llanci el tir lliure. A4 completa el tir lliure que no
entra. És correcte que l’àrbitre concedeixi un nou tir lliure a A4?
No. Fintar per un jugador que ocupa un lloc de rebot no és una violació. La violació és d’A5
per entrar abans d'hora. S’atorgarà un servei a l'equip B en la línia de tir lliure estesa.

ARTICLE 44: Errors rectificables
44-1 Es concedeix a l'equip A un servei de banda en lloc dels 2 tirs lliures
als que A1 tenia dret. L’equip A efectua el servei i anota una cistella.
Abans que la pilota esdevingui viva de nou, l'anotador notifica als àrbitres
l'error. És un error corregible?
No. Si l'equip anota després d'haver estat erròniament concedida la possessió de la pilota
per a un servei en lloc dels tirs lliures merescuts, l'error no es tindrà en compte.

44-2 Es concedeixen 2 tirs lliures a A4. És A5 qui va a la línia a intentar els
tirs lliures. El primer tir lliure entra. L'error es descobreix llavors. L’àrbitre
cancel·la el tir lliure, no concedeix els tirs lliures a A4, i concedeix la
pilota a l'equip B per un servei des de la línia de tirs lliures estesa. Actua
correctament l’àrbitre?
Sí. Aquest és el procediment que es descriu en la regla per permetre a un jugador equivocat
intentar un tir lliure (s).

44-3 Els àrbitres erròniament no concedeixen a A4 2 tirs lliures i li
atorguen la pilota de banda. L'Equip A completa el servei de banda. B1
intercepta una passada d’A1 a A2, dribla el llarg de la pista i anota una
cistella. L'error es descobreix en aquest moment. És un error corregible?
Sí. A4 tirarà dos tirs lliures sense jugadors alineats. Després dels tirs lliures, reprendrem el
joc amb un servei des de la línia de fons per a l’equip A a la seva pista del darrere a
conseqüència de la cistella anotada per B1 just abans que l'error fos descobert i corregit.
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44-4 Durant el descans entre el 2n i 3r quart, es descobreix que la cistella
de 3 punts de l'Equip A en el primer quart es va registrar erròniament com
una cistella de dos punts. És correcte que l'àrbitre indiqui a l'anotador la
correcció de l'error en aquest moment?
Sí. Això no és un error corregible com es defineix en l'article 44 per al qual hi ha un límit de
temps perquè l'error sigui corregible. Es tracta d'un error de transcripció que es pot esmenar
en qualsevol moment abans de que l'àrbitre hagi signat l'acta.

44-5 B7 comet falta, tercera d’equip. Per error es concedeixen a A4 dos
tirs lliures. Encistella el primer i falla el segon. Captura el rebot l’equip B.
Després de diversos segons es descobreix l’errada. L’àrbitre decideix
anul·lar el tir lliure encistellat i continuarà el joc amb un salt entre dos, es
a dir, atorgant la pilota segons indiqui la fletxa de possessió alterna.
Sí. El rellotge del partit s’ha engegat i en descobrir-se l’error l’equip que controla la pilota (o
té dret a aquesta) és l’equip contrari al que tenia el control de la pilota quan s’ha produït
l’error. Es cancel·larà el tir lliure llançat com a resultat d’un error i el partit es reprendrà amb
una situació de salt.

44-6 Sempre que l’àrbitre descobreixi qualsevol errada que pugui ser
rectificada, s’haurà d’aturar el joc de manera immediata.
No. Un àrbitre pot aturar el joc tan bon punt descobreixi un error rectificable, a condició que
això no posi un dels equips en situació de desavantatge.

44-7 B1 realitza una falta antiesportiva sobre A5 però A2 fa el llançament
dels dos tirs lliures i l’error és descobert després que el segon llançament
lliure sigui transformat. Es cancel·len els dos llançaments lliures i es
reinicia el joc amb un servei de banda des de la línia central enfront de la
taula dels auxiliars, per l’equip A.
No. Aquesta és una interpretació oficial de la FIBA, es cancel·laran els tirs lliures i es donarà
la pilota a l’equip B a l’alçada de la línia de tirs lliures a la seva pista del darrere.
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44-8 A6 realitza falta sobre B5 que és la cinquena falta d’equip. Per error,
es concedeix un servei de banda en lloc de tirs lliures per a B5. Després
del servei, B6 realitza una cistella i abans de que la pilota passi a estar
viva, els àrbitres se n’adonen de l’error. Aquest s’ignora i el joc continua
després de la cistella.
Sí. L’equip perjudicat per l’error ha aconseguit una cistella, l’error no es podrà rectificar.

44-9 B1 comet una falta sobre A1 que es troba en acció de tir. Després es
sanciona una falta tècnica contra l'entrenador B. En comptes d'A1, que és
qui ha de llençar els 2 tirs de la falta de B1, és A2 qui intenta tots els 3 tirs
lliures. L'error es descobreix abans quan A2 ha deixat anar la pilota en el
darrer tir lliure. Tots 3 tirs lliures són reeixits.
S’ anul·len els 2 darrers tirs lliures que han estat llençats per A2 i que hauria d’haver
realitzat A1. El primer tir lliure, corresponent a la falta tècnica, s’ha llençat
correctament i per aquest motiu no es cancel·larà, el joc continuarà mitjançant un servei
del equip B des de la prolongació de la línia de tirs lliures a la pista del darrere.

ARTICLE 45: Àrbitres, auxiliars de taula i comissari
45-1 Si un comissari és present a la taula, té l’ autoritat per anul·lar una
decisió presa per l'àrbitre?
No. L'àrbitre té la decisió final en tot el que passa durant el partit.

ARTICLE 46: Àrbitre principal: Drets i deures
46-1 Segons les regles, està l'àrbitre autoritzat a utilitzar l'equip tècnic
aprovat per determinar si l'últim tir a cistella al final d'un quart va ser
durant el temps de joc?
Sí.

46-2 Hauria de fer-se servir una pilota utilitzada com a pilota de joc?
Sí.
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46-3 Un partit finalitza 70 – 71. L’àrbitre repassa l’acta i el resultat és
correcte. Abans de signar l’acta, l’equip local demana que es revisi un
vídeo on es demostra que manca un triple. Els àrbitres s’hi avenen.
No. Els àrbitres només poden utilitzar l’equip tècnic aprovat (IRS) per determinar si un últim
llançament s’ha realitzat dins el temps de joc al final de cada quart o pròrroga i/o si aquest
llançament compte dos o tres punts.

46-4 Sempre que l’esperit de la norma ho permeti, es reconeix l’autoritat
de l'àrbitre principal per introduir canvis en les regles.
No. Els àrbitres no poden introduir canvis en les regles, només tenen autoritat per prendre
decisions sobre qualsevol aspecte que no es contempli expressament en les regla.

46-5 L’àrbitre principal d’un partit serà el responsable de fer el salt entre
dos inicial. Si els dos àrbitres estan d’acord poden intercanviar les seves
posicions i fer que sigui l’àrbitre auxiliar qui l’administri.
No, aquest és un article de les regles de joc. L’àrbitre principal administrarà el salt entre dos
inicial del primer quart i el servei a l’inici de la resta de quarts.
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ARTICLE 47: Àrbitres: Drets i deures
47-1 Segons les regles, quins són els principis bàsics que han de ser
considerades pels àrbitres en la presa de les seves decisions sobre el
contacte personal i les violacions?
Els principis fonamentals que han de ser considerats són:


esperit i la intenció de les regles i la necessitat de mantenir la integritat del joc.



coherència en l'aplicació del concepte d'avantatge / desavantatge i de no
interrompre el flux del joc innecessàriament.



sentit comú en el manteniment del control de joc i el flux de joc.

47-2 La pilota surt per la línia de fons i l’àrbitre de cap sanciona fora de
banda que afavoreix a l’equip A. L’àrbitre de cua, que és el principal, crida
l’atenció del seu company indicant-li que el fora hauria d’afavorir a l’equip
B. Finalment decideixen reunir-se, i tot i no posar-se d’acord, és l’àrbitre
principal qui decideix atorgar la pilota a l’equip B, doncs en cas de dubte
ell té la potestat reglamentària per prendre la darrera decisió.
No. Cap àrbitre té el poder de revocar la decisió d’un altre àrbitre. Si els àrbitres no es posen
d’acord en la direcció del joc es produeix una situació de salt (possessió alterna).

47-3 Un àrbitre es lesiona, i quan passen 5 minuts de la seva lesió, en
veure que no es recupera, l’altre àrbitre decideix continuar sol. L’equip
visitant demana esperar 5 minuts addicionals, però l’àrbitre no ho
considera. Actua correctament l’àrbitre no lesionat?
Sí. Només s’esperaran 5 minuts per veure si un àrbitre lesionat es recupera.

47-4 A1, irrespectuosament, aborda els àrbitres després que el senyal ha
sonat al final del 4t quart amb el marcador 76-70 a favor de l'equip B. Es
pot sancionar A1 amb una falta tècnica?
No, el partit ha acabat. L'àrbitre pot fer un informe al dors de l’acta sobre la conducta
antiesportiva de A1.
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ARTICLE 48: Anotador i assistent: Deures
48-1 És l’anotador el responsable de la fletxa d'alternança a la taula?
Sí.

48-2 Hi ha un temps límit per corregir un error de registre de l'anotador?
Qualsevol error de registre de l’anotador pot ser corregit abans que l'àrbitre signi l'acta al
final del partit.

48-3 Segons les regles oficials de la FIBA, la persona encarregada
d’aixecar les tauletes indicadores del número de faltes personals dels
jugadors, és l’anotador.
No, ho és el cronometrador.

48-3 Haurà d’advertir l’anotador a l’àrbitre quan un entrenador o jugador
quedi desqualificat d’acord a les regles del joc per acumulació de faltes
tècniques o antiesportives?
Sí.

ARTICLE 49: Cronometrador: Deures
49-1 L’equip A anota una cistella quan resta 2:02 per finalitzar el 4t quart.
Amb la pilota rodant per terra, haurà el cronometrador d’aturar el rellotge
de partit quan el rellotge mostri 2:00?
No, el rellotge de joc serà detingut si s'anota una cistella en els últims dos minuts del quart
quart o pròrroga.

49-2 B1 comet una violació de 3 segons. A1 treu des de darrere de la línia
de fons, i la pilota colpeja directament l'àrbitre de cua que està dins de la
pista. Es posarà en marxa el rellotge del partit en aquest moment?
No. La pilota no ha tocat o ha estat tocada per un jugador en el terreny de joc.
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49-3 El cronometrador atura el rellotge de joc quan A4 sosté la pilota i
sona el senyal del rellotge de llançament, tot i que l’àrbitre no hagi fet
sonar el seu xiulet.
Sí. L’equip A té el control de la pilota i sona el senyal del rellotge de llançament, el
cronometrador ha d’aturar el rellotge del partit independentment de que l’àrbitre faci sonar el
seu xiulet o no.

ARTICLE 50: Operador del rellotge de llançament
50-1 A3 llança a cistella. La pilota no toca l'anella, després de la qual cosa
es produeix una falta doble A4 i B4, abans que qualsevol dels equips hagi
establert el control de la pilota. La fletxa d'alternança és per a l'equip A.
Es concedirà un nou compte?
No. En aquesta situació es concedirà un servei de banda a l’equip A degut a la fletxa
d’alternança, i disposarà del temps restant al rellotge de llançament al moment en que es va
sancionar la falta.

50-2 Mentre que l'equip A té el control en la seva pista del darrere, B4 està
lesionat i el joc s'interromp. Quan es reprengui el joc, el rellotge de
llançament es restablirà a 24 segons?
Sí.

50-3 Mentre que l'equip A té el control de la pilota en la seva pista
davantera, B4 està lesionat i el joc s'interromp. Quan es reprengui el joc,
el rellotge de llançament es restablirà a 24 segons?
No. Si hi ha 14 segons o més en el rellotge de llançament, aquest no ha de ser reiniciat. Si
es mostra 13 segons o menys, el rellotge de llançament es restableix a 14 segons.

50-4 Els jugadors A4 i B4 cometen una doble falta, mentre que l'equip B
està en control de la pilota. Es reiniciarà el rellotge de llançament?
No, el rellotge de llançament no es reinicia quan es concedeix, al mateix equip que
prèviament tenia el control de la pilota, un servei de banda, com a resultat d'una falta doble.
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50-5 L’equip A està en control de la pilota a la pista davantera amb 3
segons restants en el rellotge de llançament. Es sanciona una falta
tècnica contra l'entrenador B seguit per una falta tècnica contra A3. El joc
es reprendrà amb un servei per l'equip A. El rellotge de llançament es
mantindrà en 3 segons?
Sí. El rellotge de llançament no es reinicia quan es concedeix, al mateix equip que
prèviament tenia el control de la pilota, un servei de banda, com a resultat de la cancel·lació
de penalitzacions iguals contra ambdós equips.

50-6 A prop de la cistella de l'equip B, A2 intenta una passada a A4, però
la pilota és desviada per B1. La pilota toca l'anella de la cistella de l'equip
B, i és capturada de nou per A2. Es reiniciarà el rellotge de llançament?
Sí. El rellotge de llançament es reiniciarà quan la pilota toqui l'anella de la cistella dels
oponents. En aquest cas, indicarà 14 segons.

50-7 En els últims 2 minuts del 4t quart, A1 està driblant a la pista del
darrere quan B2 desvia la pilota fora del camp. L'equip A sol·licita un
temps mort i demana efectuar el servei a la línia de servei de la seva pista
davantera. El rellotge de llançament indica 20 segons. L’àrbitre indica a
l'operador del rellotge de llançament que porti el rellotge a 14. Actua
correctament l’àrbitre?
Sí, si l’equip A hagués efectuat el servei a la pista del darrere comptaria amb 20 segons, al
decidir efectuar el servei a la pista davantera i el rellotge de llançament indicar 14 o més,
aquest s’haurà de reiniciar a 14.

50-8 A1 acaba de rebre una passada i sosté la pilota quan el senyal del
rellotge de llançament sona per error. La pilota segueix viva?
Sí. Un àrbitre ha de fer sonar el xiulet perquè la pilota esdevingui morta quan el senyal del
rellotge de llançament sona per error.

50-9 Amb 18 segons en el rellotge de llançament, B1, en pista del darrere
de l'equip A, intencionadament toca amb el peu una passada dirigida a
A2. L’àrbitre indica a l'operador que deixi el rellotge de possessió amb 18
segons. Actua correctament?
No. Quan un equip que tenia el control de la pilota i té dret a un servei des de la seva pista
del darrere a causa d'una violació per part dels adversaris, el rellotge de llançament haurà de
ser reiniciat a 24 segons.

115

Llibre de Casos FCBQ
Zona de regles
2020-21

50-10 Amb 15 segons en el rellotge de llançament, A5 intenta una cistella.
La pilota queda retinguda entre el tauler i la cistella. La fletxa de
possessió és per a l'equip B. L’àrbitre indica a l'operador que reiniciï el
rellotge a 24 segons. Actua correctament?
Sí. Aquesta és una situació de salt. Per l'Equip B és un nou control de la pilota. (Vegeu
també l'article 12)

50-11 Amb menys de 2 minuts restants en el 4t quart, A4 ha driblat durant
6 segons en pista del darrere de l'equip A quan B4 colpeja la pilota fora
del terreny de joc. A continuació, es concedeix un temps mort a l’equip A i
el seu entrenador demana continuar servint a la pista del darrere. L’àrbitre
indica a l'operador del rellotge de llançament que el reiniciï a 14 segons.
Actua correctament?
No. El rellotge de possessió no es reinicia quan es concedeix, al mateix equip que
prèviament tenia el control de la pilota, un servei de banda com a conseqüència de que la
pilota que surti fora de límits. En aquesta situació el rellotge de llançament s’hauria de
reiniciar a 14 només si l’entrenador de l’equip A hagués decidit efectuar el servei a la pista
davantera.

50-12 A4 controla la pilota a la seva pista del darrere quan és sancionat
amb una falta per carregar contra B5. La pilota s’atorga per un servei de
banda a l’equip B a la seva pista davantera. Haurà de concedir-se 24
segons a l’equip B?
No, els àrbitres atorguen la pilota de banda en un nou control per a l’equip B a la seva pista
davantera. Només 14 segons s’hauran de concedir a aquest equip en el rellotge de
llançament.

50-13 Durant un servei per l'equip A, amb 3 segons en el rellotge de
llançament, la pilota és tocada per B4. El rellotge de joc es posa en marxa
i quan la pilota rebota lliurement sobre el terra, el rellotge de llançament
compta enrere fins a 0 segons i sona el senyal. Ha comès l'equip A una
violació de 24 segons?
Sí. En un servei de banda, el rellotge de llançament s'iniciarà tan bon punt la pilota toca o és
tocada per un jugador.
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50-14 Mentre que l'equip A té el control de la pilota en la seva pista
davantera, B1 deliberadament trepitja la pilota. El rellotge de llançament
indica 13 segons. Actua correctament l’àrbitre si sol · licita a l'operador
reiniciar el dispositiu a 14 segons?
Sí. (Vegeu també les interpretacions, l'article 29, Situació 4, Exemple 6)

50-15 En un intent de cistella per A5, la pilota queda retinguda entre el
tauler i el cèrcol. La fletxa d'alternança és per a l'equip A. El rellotge de
llançament es reiniciarà?
Sí, s’ha produït una situació de salt. La pilota s’atorgarà a l’equip A per possessió alterna
amb 14 segons de possessió.

50-16 Mentre A1 està botant a la seva pista del darrere, l'entrenador B és
sancionat amb una falta tècnica. Després del tir lliure, s’efectuarà el servei
de l'equip A indicant el rellotge de llançament 24 segons?
Sí.

50-17 Mentre que l'equip A té el control de la pilota a la seva pista del
darrere, quan B5 talla una passada i obté un no control pel seu equip a la
seva pista davantera. S’hauran de concedir només 14 segons?
No, el rellotge de possessió haurà de reiniciar-se a 24 segons, doncs el nou control es
produeix mentre s’està jugant a la pista, no durant un servei de banda.

50-18 L’equip A anota una cistella amb 12 segons restants en el rellotge
de llançament. Equip B efectua el servei i (a) la pilota encara està a la
pista de defensa (b) s'ha passat la pilota a la zona d'atac quan els àrbitres
s'adonen que el rellotge de llançament no es va reiniciar i ara mostra 3
segons. L’àrbitre fa sonar el xiulet. Com es reprendrà el joc?
En (a), servei de banda per l'Equip B amb un nou compte de 24 segons. En (b), els àrbitres
poden determinar que han transcorregut 9 segons. Com que la pilota està a la pista d'atac,
es configura el dispositiu de 24 segons a 15 (que és el que el rellotge de possessió havia
d'haver mostrat si s’hagués reiniciat correctament).
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50-19 A4 realitza un servei de banda en direcció a la cistella quan resten 5
segons en el rellotge de llançament. Durant aquesta acció, la pilota és
tocada lleument per A5 i a continuació aquesta toca la cistella i és
recuperada per A7, moment en el que l’operador torna el compte a 14.
Sí. La pilota va ser tocada legalment per A5 abans de tocar la cistella i el rellotge de joc
estava en marxa.

50-20 Sempre que restin menys de 24 segons pel final del joc de
qualsevol quart en un partit, l’aparell de 24” haurà de romandre apagat.
No. El rellotge de possessió s’apagarà quan s’hagi de fer un nou compte i quedin menys de
24 (o depenent de la situació 14) segons per al final del qualsevol quart.

50-21 L’equip A controla la pilota a la seva pista del davant quan resten
10 segons del compte de llançament. La pilota surt fora del terreny de joc,
però els àrbitres no es posen d’acord en qui va ser l’últim jugador en
tocar-la. Es senyalitza una situació de salt i es concedeix el servei per
possessió d’alternança a l’equip A a la seva pista del davant, el qual
disposarà de 14 segons per a realitzar un tir a cistella.
No. La possessió alterna afavoreix a l’equip que controlava la pilota prèviament. Aquest
equip disposarà d’un servei de banda amb el temps de possessió que li restava.

50-26 En el salt inicial, A6 palmeja la pilota i aquesta surt directament fora
del terreny de joc. El cronòmetre de partit indica 9:58, però el rellotge de
llançament continua a 24. L’àrbitre es dirigeix a la taula i els indica que el
s’ha de baixar l’aparell de 24 segons a 22 segons. Decisió correcta.
No. Quan la pilota és tocada per A6 el rellotge de joc es posa en marxa, no així el rellotge de
llançament, doncs cap equip ha obtingut el control de la pilota viva en el terreny de joc. Si la
pilota surt a la pista del darrere de B, es concediran 24 segons, si surt a la davantera només
14 segons.
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Annex Reglament FIBA,
Preguntes per Annexos
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ANNEX 1: Senyals dels àrbitres
A1-1 El senyal d’empentar és el mateix que el de carregar sense pilota.
Sí.

ANNEX 2: Acta del partit
A2-1 A les competicions de l'FCBQ, una falta antiesportiva s’assenyala a
l’acta de joc indicant a la casella de faltes de jugador el minut en el qual el
jugador va cometre la falta i encerclant-lo.
No. S’assenyalarà indicant el minut, un índex U i un subíndex indicant els tirs lliures (1,2 o 3)

A2-2 A les competicions de l'FCBQ els temps morts es marcaran amb una
x a les caselles designades per a tal funció.
No. S’assenyalaran indicant el minut.

A2-3 Al model d'acta de l'FCBQ, un llançament de tir lliure que no entra,
es farà constar en l’acta amb un guionet a la casella de la puntuació.
Sí.
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Reglament FCBQ,
Preguntes Minibàsquet i
Passarel·la
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ANNEX 3: Reglament Mini i Passarel·la de l’FCBQ
Totes les preguntes marcades amb * no són d’aplicació en el context de pandèmia per COVID19

A3-1 El model d’acta d’un partit de minibàsquet serà la de color taronja.
Sí.

A3-2 Els partits de minibàsquet tenen un descans entre el quart i el cinquè
quart de 5 minuts.
No. El descans serà de 3 minuts.

A3-3 A un partit de minibàsquet A4 tira enlairat des de més enllà de l’àrea
restringida i cau trepitjant fora d'aquesta. L’àrbitre concedeix 3 punts.
Sí.

A3-4 A un partit de minibàsquet A1 tira enlairat des de més enllà de l’àrea
restringida i cau trepitjant la línia d'aquesta àrea, però cap part de la seva
sabatilla toca l’interior de l’àrea. L’àrbitre concedeix 3 punts.
No. Les línies de l’àrea restringida formen part de l’àrea restringida.

A3-5 Un cop finalitzat un partit de minibàsquet, el resultat total del partit
registra un 35 – 95. L’àrbitre fa constar a l’acta un 35 – 85.
Sí. El resultat final d’un partit de minibàsquet mai registrarà una diferència superior a 50
punts. Si després de sumar els quarts la diferència fos superior a 50 punts, s’anotarà el
resultat de l’equip perdedor i a l’equip guanyador se li anotarà el resultat de l’equip perdedor
més 50 punts.

A3-6* B7 substitueix B5 per lesió i juga els tres últims minuts del primer
quart d’un partit de minibàsquet. Encara ha de jugar, com a mínim, tres
quarts més des de l’inici
Sí. Els jugadors de minibàsquet han de jugar tres quarts, des de l’inici, dels set primers.

A3-7 A un partit de minibàsquet no es poden fer substitucions als 7
primers quarts, i per tant, si ho vol, un entrenador pot fer que el seu equip
jugui amb quatre jugadors per lesió d’un altre.
No. Cap equip de minibàsquet o passarel·la pot jugar amb quatre jugadors si en té de
disponibles a la banqueta.
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A3-8 En un partit de minibàsquet, a partir del 8è quart, un cop un equip
hagi comès 4 faltes de jugador, totes les faltes posteriors es penalitzaran
amb tirs lliures, excepte aquelles que cometi aquest equip amb el control
de la pilota.
Sí.

A3-9 En un partit de minibàsquet o passarel·la els salts entre dos es
realitzaran sempre al cercle central.
Sí.

A3-10 En un partit de minibàsquet, un entrenador serà castigat amb falta
desqualificant en el supòsit que el seu equip jugui amb menys de cinc
jugadors, sempre que tingui jugadors disponibles per jugar i no faci cas
del requeriment de l’àrbitre per jugar el partit amb aquells cinc jugadors.
Sí. Article 42.3 de les regles de minibàsquet.

A3-11 Partit de minibàsquet, la pilota queda encaixada a la cistella.
L’àrbitre sanciona salt entre dos i dóna la pilota a l’equip que es trobava
a la seva pista del darrere.
No. Els salts entre dos s’han d’administrar com a tals a les regles Mini i Passarel·la. Només
s’atorgarà la pilota a l’equip defensor en el cas de retenció de la pilota entre adversaris.

A3-12 La categoria Infantil preferent es regirà per les regles de joc de la
FIBA, sense cap norma d’alineacions.
Sí.

A3-13 En un partit de reglamentació passarel·la, quan la diferència sigui
de 50 punts el partit es continuarà fins a la fi del temps reglamentari de
joc aplicant la normativa d’aturada de rellotge del reglament de
minibàsquet.
Sí.

A3-14 En els partits de passarel·la on hi hagi taula federada s’aplicarà la
normativa de 24”
No.
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A3-15 A la categoria pre-infantil existeix la cistella de 3 punts quan el tir
es llença des de més enllà de la línia de 6’25.
Sí.

A3-16 A les categories d’aplicació de les regles de passarel·la, només hi
ha penalització per faltes d’equip en el darrer quart.
No. La penalització de faltes d’equip a les regles passarel·la s’aplica en quarts agrupats de 2
en 2 (1r i 2n, 3r i 4t, 5è i 6è, i 7è i 8è).

A3-17 A un partit pre-infantil femení cal jugar amb pilota de mida
minibàsquet.
Sí. Tant a masculí com a femení.

A3-18* En el reglament de passarel·la tots els jugadors han de jugar un
mínim de dos quarts i un màxim de quatre quarts dels sis primers.
L'alineació al setè i vuitè quart és lliure.
Sí.

A3-19 A les categories que es juguen amb reglament de minibàsquet els
entrenadors podran demanar dos temps morts durant el partit sense cap
limitació.
No. Un equip no pot demanar dos temps morts durant el mateix quart.

A3-20 Al reglament passarel·la es consideren llançaments de tres punts
tots aquells en que el jugador realitzi el tir des de més enllà de la línia de
tres punts i caigui amb els dos peus fora d'aquesta línia.
Sí, tot i que no és necessari caure més enllà. Normativa FIBA.

A3-21 En el reglament mini s'aplica la regla de joc passiu i no existeix la
regla de vuit segons per passar a pista d'atac.
Sí.

A3-22 En els partits de minibàsquet no es poden sancionar tècniques.
No.
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A3-23 En cas de lesió en els partits amb reglaments de mini o passarel·la,
no caldrà canviar al jugador lesionat immediatament, tot i que hagi rebut
assistència. En aquests casos, si el jugador es recupera en un breu quart
de temps, es permetrà que continuï jugant.
Sí.

A3-24 Al reglament de minibàsquet només s'aturarà el temps quan
l'àrbitre sancioni una falta amb tirs lliures.
No. Existeixen altres situacions on els àrbitres poden aturar el temps.

A3-25 La regla del 8" per passar de pista s'aplica al reglament de
passarel·la. En canvi al reglament de minibàsquet aquesta regla no
s'aplica.
Sí.

A3-26 Tots els quarts d'un partit de categoria minibàsquet o passarel·la
s'iniciaran amb un servei d'alternança.
No. S’iniciaran amb un salt entre dos.
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