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Us presentem un document amb les darreres novetats en les interpretacions oficials a les regles
del joc de FIBA. El que aquí trobareu seran, únicament, les noves interpretacions. El recull de
totes les interpretacions vigents s’inclourà properament en l’edició en català del Reglament.
Article 8. Temps de joc, tempteig, empatat i períodes extres
8-1 Situació́ . Un interval de joc comença:
•

20 minuts abans de l’hora programada per l’inici de partit.

•

Quan el senyal del rellotge de partit sona indicant el final del període.

•

En cas d'una revisió de l'IRS al final d'un període o període extra, després que l’àrbitre
principal hagi comunicat la decisió final.

8-2 Exemple: A1 en acció de tir rep una falta de B1 al mateix temps que el senyal del rellotge del
joc sona per indicar la finalització del període. Es concedeixen 2 tirs lliures a A1.
Interpretació: Els tirs lliures s’administraran immediatament. El cronometrador ha d'iniciar el
rellotge per mesurar l’ interval del joc en el moment que els tirs lliures s'hagin completat.
Article 12. Salt entre dos i alternança de possessió
12-6 Exemple: Poc després que el rellotge del joc soni indicant el final del tercer període, B1 fa
una falta antiesportiva a A1. L'equip A té dret al servei de possessió alterna per començar el quart
període.
Interpretació: A1 intentarà 2 tirs lliures abans de començar el quart període, sense cap
jugador alineat en els passadissos de tirs lliures. El quart període començarà amb un
llançament de l'equip A a la línia central estesa, al davant de la taula d'anotadors. L'equip A
no perdrà el dret al proper servei de possessió alterna.
Degut a la presència d’aquesta nova interpretació, les antigues
interpretacions 12-6 a 12-16 passen a ser 12-7 a 12-17.

Article 16. Encistellada: quan es marca i el seu valor
16-11 Exemple: A1 fa un tir a cistella. B1 toca la pilota mentre aquesta està dins de la cistella
però encara no ha travessat completament la cistella.
Interpretació: Això és una violació per interferència.
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Article 18. Temps mort
18/19-15 Situació. Cada temps mort tindrà̀ una durada d’1 minut. Els equips han de tornar sense
perdre temps al terreny de joc després que l’àrbitre faci sonar el seu xiulet i els faci reincorporarse a la pista. A vegades un equip fa que el temps mort tingui una durada de més del minut
assignat, obtenint una avantatge per tenir més temps i fent que hi hagi una aturada en la represa
del joc. L’àrbitre ha d’advertir a aquest equip. Si l’equip no reacciona a l’avís, es carregarà̀ un altre
temps mort a l’equip infractor. En cas que no disposi de més temps morts, podrà̀ sancionar-se a
l’entrenador amb una falta tècnica de tipus ‘B’ per retardar el joc. Si un equip no torna a la pista de
joc immediatament després de l'interval de joc de la mitja part, es carregarà un temps mort a
l'equip infractor.
18/19-17 Exemple: Després de l'interval de joc de la mitja part, l'equip A encara està al seu
vestidor i a causa d’això es retarda l’inici del 3r període.
Interpretació: Quan l'equip A finalment torni a la pista de joc, es carregarà, sense cap avís
previ, un temps mort a l'equip A.
Degut a la presència d’aquesta nova interpretació, les antigues
interpretacions 18/19-17 a 18/19-19 passen a ser 18/19-18 a 18/19-20.

Article 29/50. Violació de 24 segons
29/50-18 Exemple. Amb:
a) 16 segons
b) 12 segons
restants en el rellotge de llançament, B1 en la seva pista davantera deliberadament dóna una
puntada de peu a la pilota o la colpeja amb el puny.
Interpretació: Es tracta d’una violació́ de l'equip B. Després del servei a la pista davantera
l’equip A tindrà̀
a) 16 segons,
b) 14 segons
restants en el rellotge de llançament.

Article 30. Camp enrere
30-9 Exemple. A1 i A2 estan a la seva pista davantera amb els dos peus prop de la línia central
quan A1 intenta passar la pilota a A2. Al passar-la, aquesta toca la pista del darrere i després toca
la pista davantera, després de la qual és tocada per A2.
Interpretació: L’equip A ha comés una violació per retornar la pilota il·legalment a la pista
del darrere.
Degut a la presència d’aquesta nova interpretació, les antigues
interpretacions 30-9 a 30-17 passen a ser 30-10 a 30-18.
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Article 31. Interposició i interferència
31-6 Exemple. La pilota toca l’anella en l’últim o únic tir lliure d’A1 i està botant sobre aquesta
quan B1 intenta tocar-la cap a fora, però la pilota acaba entrant a cistella.
Interpretació: B1 ha tocat legalment la pilota. El tir lliure ha canviat d’estat i es concedeixen
2 punts al capità a la pista de l’equip A.
31-8 Exemple. 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
a) A3
b) B3
Interpretació: Això és una violació per interferència.
a) 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 des de la línia de
fons, en el lloc més proper on va passar la falta, excepte directament a sota del
tauler.
b) 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.

Article 36. Falta tècnica
36-8 Exemple. Amb el rellotge en marxa, els àrbitres s'adonen que l’equip A està jugant amb 6
jugadors en el terreny de joc. El joc s’atura després de:
a) Falta en atac del jugador A1 .
b) Cistella reeixida per A1.
c) Falta de B1 sobre A1 que es trobava en acció de tir que no encistella.
d) El 6è jugador abandona el terreny de joc
Interpretació:
a) La falta d'A1 és una falta de jugador i es farà constar en l'acta en l'espai darrere de
la seva cinquena falta.
b) S’anotarà la cistella d’A1 a l’acta.
c) A1 haurà de llançar 2/3 tirs lliures.
A (a), (b) i (c) el 6è jugador de l’equip haurà de deixar la pista de joc i, a més, en tots els
casos es carregarà una falta tècnica a l'entrenador A, de tipus 'B'.
d) Es carregarà una falta tècnica a l'entrenador A, de tipus 'B'.
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36-31 Situació. Un jugador-entrenador serà desqualificat quan sigui sancionat amb les següents
faltes:


2 faltes tècniques com a jugador



2 faltes antiesportives com a jugador



1 falta antiesportiva i 1 falta tècnica com a jugador



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



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



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



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



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



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

Article 38. Falta desqualificant
38-7 Situació. Una falta desqualificant és qualsevol acció flagrant antiesportiva d'un jugador,
entrenador o membre de la banqueta d’equip. Pot ser:
a) Contra una persona de l'equip contrari, àrbitres, auxiliars de taula i comissari.
b) Contra qualsevol membre del seu propi equip.
c) Contra qualsevol altra persona present a les instal·lacions, inclosos els
espectadors.
d) Per qualsevol acció física intencionada que perjudiqui l’equipament de joc.
38-8 Exemple. Es produeixen les següents accions flagrants antiesportiva:
a) En el tercer període A1 en el terreny de joc empenta el seu company A2.
b) A1 surt del terreny de joc i colpeja a un espectador.
c) A6 a la zona de banqueta d'equip colpeja el seu company d'equip A7.
d) A6 colpeja la taula d'anotadors i danya el rellotge de llançament.
Interpretació: A (a) i (b) A1 i en (c) i (d) A6 quedaran desqualificats i hauran d'anar i
romandre al vestidor del seu equip durant el que resti del partit o, si ho desitgen,
abandonaran les instal·lacions. La penalització serà de 2 tirs lliures per a l'equip B seguit
d'un llançament a la línia central estesa, enfront de la taula d'anotadors.
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Article 44. Error rectificable
44-3 Exemple. A1 rep una falta de B1 i disposa de 2 tirs lliures. Després d’encistellar el primer, B2
erròniament agafa la pilota i serveix de fons. Quan B3 està driblant a la seva pista davantera i amb
18 segons restant en el rellotge de llançament, l'error de no haver concedir el segon tir lliure a
A1es descobreix.
Interpretació: El joc s'aturarà immediatament. A1 disposarà del seu segon llançament de tir
lliure sense cap jugador als passadissos del tirs lliures. El joc s'ha de reprendre amb un
servei per l'equip B al lloc on es va aturar el partit amb 18 segons en el rellotge de
llançament.
Degut a la presència d’aquesta nova interpretació, les antigues
interpretacions 44-3 a 44-9 passen a ser 44-4 a 44-10.

Article 46. Àrbitre principal: deures i obligacions

46-5 Exemple. Amb 1:37 restant en el rellotge del partit en el quart període el senyal del rellotge
de llançament sona. Al mateix temps, A1 encistella i B1 rep una falta sota la cistella per part de
A2. Els àrbitres no estan segurs sobre si la pilota encara estava en mans d'A1 quan el compte
rellotge de llançament va acabar.
Interpretació: La revisió de l'IRS sempre es pot utilitzar per decidir si es tracta d'una cistella
vàlida tot comprovant si la pilota va sortir de les mans del tirador abans de que sonés el
senyal de rellotge de llançament.
Si la revisió de l'IRS estableix que la pilota havia sortit de les mans del tirador abans que el
rellotge de llançament hagués finalitzat el compte, s’hauria de concedir la cistella i penalitzar
la falta de A2.
Si la revisió de l 'IRS estableix que la pilota havia sortit de les mans del tirador després que
el rellotge de llançament hagués finalitzat el compte, la cistella no seria vàlida i la falta de A2
s'hauria d'ignorar.
46-6 Exemple: Amb 1:37 restant en el rellotge del partit en el quart període el senyal del rellotge
de llançament sona. Al mateix temps, A1 encistella i A2 rep una falta sota la cistella per part de
B1. Els àrbitres no estan segurs sobre si la pilota encara estava en mans d'A1 quan el compte
rellotge de llançament va acabar.
Interpretació: La revisió de l'IRS sempre es pot utilitzar per decidir si es tracta d'una cistella
vàlida tot comprovant si la pilota va sortir de les mans del tirador abans de que sonés el
senyal de rellotge de llançament.
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Si la revisió de l'IRS estableix que la pilota havia sortit de les mans del tirador abans que el
rellotge de llançament hagués finalitzat el compte, s’hauria de concedir la cistella i penalitzar
la falta de B1.
Si la revisió de l 'IRS estableix que la pilota havia sortit de les mans del tirador després que
el rellotge de llançament hagués finalitzat el compte, la cistella no seria vàlida i la falta de B1
s'hauria d'ignorar.
Degut a la presència d’aquestes noves interpretacions, les antigues interpretacions 46-5 a
46-18 passen a ser 44-7 a 44-20.
Degut a la presència d’aquestes noves interpretacions, les antigues
interpretacions 46-5 a 46-18 passen a ser 44-7 a 44-20.
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