CONSELL ESPORTIU D’OSONA – CIRCULAR 001
ACTES COMPETICIONS BÀSQUET ESCOLAR:
L’acta consta d’un original i varies còpies en funció de la competició. L’acta s’ha d’omplir amb lletra MAJÚSCULA i en
dos colors diferents: un per al primer, tercer, cinquè i setè període (vermell), i un altre per al segon, quart, sisè i vuitè
període (negre o blau). Els períodes extres s’escriuran en negre o blau, a l’igual que el quart període, ja que es considera
que en són una continuació.
L’Anotador/a ha d’arribar al terreny de joc amb el temps suficient per emplenar l’acta amb tranquil·litat. Llavors, sol·licitarà les
llicències als delegats d’equip o a l’entrenador principal i com a mínim 15 minuts abans de l’hora assenyalada per al començament
del partit, prepararà l’acta del partit tal com s’indica als següents apartats.
Alineació
- El cinc inicial de cada període es marca amb una barra diagonal en el color corresponent a aquell període. Les entrades dels 2
primers períodes s’anotaran a la 1a columna, el 3r i 4t a la 2a columna, el 5è i 6è a la 3a columna i el 7è i 8è a la 4a columna. Els
períodes imparells es marcaran i els períodes imparells
- Quan es produeix una substitució, el jugador substituït no rep cap marca, i el jugador substitut s’assenyala amb una creu envoltada
d’un cercle.
- Els entrenadors han de donar i confirmar sortides amb la seva signatura abans de cada període. El color de la signatura és
indiferent.
Tempteig i arrossegament de punts
- Cada període s’inicia amb el resultat de 0-0.
- Els períodes es fan a la mateixa columna on ha finalitzat el període anterior. Cal fer una capçalera per indicar l’inici de cada
període.
- El minutatge del partit va des del 1 fins al 48.

Número Carnet

Jugador Vidal,T disputa el primer període del partit,
el seu company Arnaus, E el segon període i el
jugador Coll, C repeteix del primer al segon período
del partit.

