Normativa Tècnica de Bàsquet Lleure
Temporada 2017 - 2018
1. Introducció: El Comitè Tècnic de Bàsquet Lleure organitza la lliga comarcal de bàsquet. Les
oficines estan ubicades al Mas Osona (C/ de la Fura, zona esportiva municipal de Vic). El
telèfon és el 93 881 47 42 i el fax és el 93 889 51 32. L’horari d’atenció al públic és de dilluns
a divendres de 9:00h a 13:30h hores del matí, i de dilluns a dijous de 16:00h a 19:00h.
2. Participants i inscripció: Pot participar-hi qualsevol equip que hagi fet la seva inscripció i la
dels seus components sempre que hagi presentat la documentació següent:
- Una fotografia recent mida carnet i una fotocòpia del DNI els jugadors que no
van participar la temporada 2016 - 2017.
- Ingressar la quantitat de 25€ en concepte d’assegurança obligatòria esportiva.
3. Composició dels equips: Aconsellem que els equips estiguin formats per un mínim de deu
(10) jugadors/es.
3.1. Número de jugadors/es inscrits a l’acta:
S’estableix un màxim de 14 jugadors/es que es poden inscriure a l’acta.
3.2 Jugador/a federat.
S’estableix que els equips poden inscriure únicament un jugador/a federat.
4. Sistema de competició: Aquesta temporada es portaran a terme dues competicions tant en
categoria femenina com masculina, donant la opció als equips a participar a una de les
competicions i si ho prefereixen a les dues.
5. Durada dels partits: Es jugaran 4 períodes de 10 minuts, parant el cronòmetre quan
escaigui, amb un descans de 5 minuts entre parts i 2 minuts entre períodes (1r i 2n – 3r i 4t).
En cas d’empat caldrà fer tantes pròrrogues de 5 minuts com calgui, fins a desfer-lo. En cada
període extra es podrà demanar 1 temps mort per equip. El partit es jugarà a rellotge
corregut parant només als tirs lliures i els últims dos minuts de període, a no ser que els dos
equips acordin abans de l’inici jugar-lo a rellotge parat.
5.1. Temps mort:
- Tots els temps morts registrats tindran una durada d’un minut.
- Es podrà demanar dos temps mort al llarg de la primera part del partit, i tres temps
morts a la segona part. Només un temps mort a cada període extra.
- Una possibilitat de temps mort comença quan l’equip que el vol demanar ha rebut una
cistella.
- Sempre que un àrbitre aturi el joc, hi ha una possibilitat de temps mort per
ambdós equips
5.2. Substitucions:
-Es poden produir substitucions durant tot el partit i els dos últims minuts del 4t. període
al rebre cistella, l’equip que ha rebut la cistella en contra pot efectuar una substitució
sempre i quan la petició es faci abans que la pilota estigui a disposició del jugador que fa
el servei. Si aquests substitueixen, l’altre equip també pot fer-ho.
-Sempre que l àrbitre aturi el joc, hi ha possibilitat de fer substitucions per ambdós
equips.

5.3. Regla dels 8 segons:
-El temps límit per creuar la pista de defensa a pista d’atac és de vuit segons.
-És l’àrbitre el responsable de fer el seguiment d’aquesta normativa.
5.4. Regla dels 24 segons:
No s’aplica.
L’àrbitre farà de manera visible un compte de 10 segons davant d’una situació de renúncia a
fer bàsquet.
6. Alternança: Únicament hi haurà “salt inicial” al primer període. La resta de la normativa és la
que estableix el reglament de la Federació Catalana de Bàsquet.
7. Temps mort als dos últims minuts del quart període i després de cistella per l’equip
que ho demana. Si un equip demana temps mort quan el facin cistella, i durant els dos
últims minuts del 4t. període, aquest iniciarà el joc des del mig camp.
8. Incompareixences: Quan un equip no es presenti se l’esperarà durant 15 minuts. Un cop
finalitzat aquest temps l’àrbitre tancarà l’acta anotant l’hora de tancament i els jugadors/es de
l’equip presentat, notificant el fet al comitè de competició el qual decidirà el resultat del partit.
9. Ajornaments: els equips podran ajornar el partits com a màxim fins a dos dies abans del dia
del partit, previ consentiment de l’equip contrari. No s’admetrà cap sol·licitud d’ajornament el
mateix dia del partit (excepte causes de força major)..
10. Equipatge: els jugadors/es hauran d’anar degudament uniformats, amb samarreta d’iguals
característiques i colors per a tot l’equip, la samarreta haurà d’estar numerada. En cas de
coincidir el color de l’equipatge dels dos equips es canviarà l’equip visitant.
11. Banquetes: La zona de banquetes està reservada única i exclusivament als jugadors/es,
entrenadors i delegats amb fitxa. El públic haurà de situar-se fora d’aquesta zona.
12. Taula: És responsabilitat de l’equip de casa d’encarregar-se de fer la taula (cronòmetre i
acta). L’equip visitant podrà demanar estar present a la taula ocupant el lloc de cronòmetre o
l’acta.
13. Reclamacions: Les reclamacions hauran de fer-se per escrit al Comitè de Competició del
Consell Esportiu d’Osona fins a 72 hores després de finalitzat el partit..
14. Drets i deures: La inscripció a la lliga comarcal de bàsquet inclou els arbitratges amb
àrbitres del Consell Esportiu d’Osona, a més d’un trofeu per a tots els equips participants.
Són deures dels participants respectar i fer respectar les presents normes, respectar els
pavellons i llurs instal·lacions complementàries.
15. En tot allò no previst en aquest reglament s’aplicarà el reglament de la Federació Catalana
de Bàsquet.
16. La participació a les competicions del Consell Esportiu d’Osona implica automàticament
l’acceptació d’aquesta normativa en la seva totalitat.

Vic, setembre de 2017

