TROBADES D’ESCOLES DE BÀSQUET
TEMPORADA 2018 - 2019
FILOSOFIA
Les trobades d’escoles de bàsquet van dirigides a nens i nenes de 5 a 8 anys, sense llicència per
competir, però amb tríptic per participar a les Trobades que el Consell Esportiu d’Osona
organitza amb una periodicitat mensual. Per això considerem l’escola de Bàsquet com la primera
categoria del jugador/a que s’inicia en la pràctica d’aquest esport, una etapa en la que volem que
el nen/a trobi un al·licient al treball que porta a terme durant als entrenaments de la setmana,
sense tractar-se del compromís d’una competició setmanal. L’escola de Bàsquet té com a
objectiu l’ensenyament del joc del basquetbol com a pràctica activa, introduïda per jocs
reglamentats amb similituds al joc real del bàsquet, i motivada amb incentius de tipus educatiu i
formatiu. A l’hora de definir els objectius de l’escola, caldrà tenir com a prioritat la formació i
educació, tant esportiva com humana.
COMPETICIÓ
La idea de les trobades d’escoles és d’organitzar concentracions mensuals de mig dia, en les
que cada equip participant disputi 2 partits. Aquests partits tindran un reglament especial, i no es
portarà a terme cap acta ja que en aquestes trobades volem fomentar la vessant lúdica-esportiva
per sobre la vessant competitiva.
PROGRAMA DE TROBADES
A partir del mes de desembre s’organitzen Trobades d’Escoles amb una freqüència mensual.
Aquestes Trobades són totalment lúdiques i no competitives. També es podran organitzar altres
Trobades en dates proposades per els Clubs.
Data: 25/11/2018

Seu: Santa Eugènia de Berga

Data: 17/12/2018

Seu: L’Esquirol

Data: 20/01/2019

Seu: Tona

Data: 17/02/2019

Seu: Centelles

Data: XX/03/2019

Seu: Vic (Femení Osona)

Data: XX/04/2019

Seu: Torelló

Data: XX/05/2019

Seu:

ORGANITZACIÓ
El Club organitzador de cada trobada és el responsables de les següents tasques:
- Que les instal·lacions estiguin a punt per la pràctica.
- Un marcador comú per portar el temps conjunt a ambdues pistes.
- No es faran actes dels partits.
- Els àrbitres els posa el Club Organitzador.
- El Club Organitzador pot realitzar les activitats complementàries que cregui, com també
si vol oferir algun refrigeri als esportistes.
- El Consell Esportiu d’Osona dissenyarà el quadre d’horaris.

REGLAMENT
ASPECTE TÈCNIC

ESCOLES DE BÀSQUET
25 metres x 15 metres
Terreny de joc
Amb una variació de - 4 m de llargada i 2 m
d’amplada
-Diàmetre: 45 cm.
Cistella
-Alçada: 260 cm.
Pilota
Minibàsquet
Participació
dels Tots els jugadors hauran de jugar un mínim de 2
jugadors
períodes i un màxim de 4.
- 6 períodes de 5 minuts.
Durada
- El descans entre períodes serà d’1 minut,
sense haver-hi descans extra a la mitja part.
-Durant els 5 primers períodes no se’n poden
realitzar.
Substitucions
-Només es permeten les substitucions al 6è
període, sempre que es respecti la participació
dels jugadors en el partit.
Temps mort
No n’hi ha
Cistella de 3 punts S’aplica des de fora l’ampolla.
Regla 8 segons
No s’aplica.
Regla 24 segons
No s’aplica.
Diferència màxima No hi ha resultat.
Lluita per retenció
Possessió de pilota per l’equip defensor.
de pilota
Inici dels períodes Salt inicial en tots els períodes
Reglament
Minibàsquet adaptat.

