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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

 

 Aspecte tècnic  Requeriments i observacions 
Terreny de joc 28 metres x 15 metres 

Amb una variació de - 2 m. de llargada i – 1 m. d’amplada 

Cistella - Diàmetre: 45 cm. 
- Alçada: 305 cm.  

Pilota - Competició femenina: Pilota de bàsquet núm. 6 
- Competició masculina: Pilota de bàsquet núm. 7 

Jugadors - Màxim inscrits a l’acta: 12 jugadors 
- Mínim inscrits a l’acta: 5 jugadors 
- Màxim en pista per començar el partit: 5 jugadors 
- Mínim en pista: 4 jugadors 
- Suspensió del partit: 3 jugadors 

Durada - 6 períodes de 8 minuts amb 3’ minuts de descans entre el 3r 
i el 4t període 
- Entre la resta de períodes el temps de descans serà de 1’.  
- Els equips canviaran de camp entre el 3r i el 4t període 

Participació dels jugadors Abans d’iniciar el 6è període, tots/es els/les jugadors/es 
hauran d’haver jugat com a mínim 2 període complert i seguit 
de joc. Sense màxim. 

Substitucions - Durant els 5 primers períodes no es podran realitzar 
- Només es permeten les substitucions al 6è període, excepte 
casos de lesió o cinquena falta. 

Temps morts 1 minut per part (un pel primer,  segon i tercer període i l’altre 
pel quart, cinquè i sisè període) i equip no acumulables 

Aturada del rellotge - Quan s’assenyali una falta penalitzada amb tirs lliures 
- Durant els temps morts i les substitucions 
- Quan un jugador faci la cinquena falta 
- Quan el dinamitzador de joc ho indiqui 
- Quan finalitzi cada període 

Tirs lliures Es penalitzaran amb tirs lliures totes les faltes comeses a 
partir de la 4a falta en cadascun dels períodes 

Cistella de 3 punts S’aplica, fora de la zona de 3 punts. 

Regla dels 8 segons No s’aplica 

Regla d’antipassivitat - No s’aplicarà als 24 segons 
- El dinamitzador de joc farà de manera visible un compte de 
10 segons davant d’una situació de renúncia a fer bàsquet 

Lluita per retenció de pilota S’aplicarà la norma d’alternança 

Defensa No està permès la defensa en zona en el mig camp defensiu 

Tempteig Arrastrat durant les sis parts. 

REGLAMENT BÀSQUET 

INFANTIL 
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JUGA VERD PLAY 

DINAMITZADOR DE JOC 
Recorda que has de votar. 
El vostre paper educatiu al terreny de 
joc ajuda als esportistes a millorar el seu 
comportament al terreny de joc. 
Fes servir la targeta verda sempre que 
vegis comportaments positius. 
 

TÈCNIC 
Recorda que has de votar. 
Tu ets el referent dels teus jugadors.  
Col·labora amb el dinamitzador de joc 
perquè els jugadors gaudeixin del seu 
esport. 
 

PÚBLIC 
Recorda que has de votar. 
El bon comportament de la grada ajuda 
a crear un ambient esportiu i agradable 
al terreny de joc. 
 

TUTOR DE GRADA 
Recorda que has de votar. 
La teva tasca ajuda a crear un clima 
positiu a les grades. 
 

DOCUMENTACIÓ 

Tots els esportistes, entrenadors i delegats participants en competició comarcal hauran de portar 
degudament tramitat el nou carnet d’esportista i un llistat dels integrants del equips dels JEEC, 
actualitzat directament del la pàgina web del Consell Esportiu del Baix Llobregat i segellat pel seu 
municipi corresponent i amb la seva fotografia corresponent. En cas de ser necessari, hauran de 
disposar de l’autorització per a participar en categoria superior. 

UNIFORME DE JOC 

Només es podran utilitzar els números del 4 al 24. En cas de conflicte pel que fa al color de les 
samarretes, l'equip local haurà de canviar de color. 

TEMPTEIG 

El Tempteig es farà de forma arrastrada durant les 6 parts.  
El marcador es tancarà quan un equip guanyi per més de 50 punts.  

FALTA TÈCNICA 

Existeix per al jugador i si s’aplica la desqualificació del preparador per la tercera falta tècnica a la 
banqueta o a la segona d’ell personalment, no implica retirada de fitxa.  
Tots els tirs lliures es llançaran de la línia normal de tir lliure.  

DEFENSA IL·LEGAL  

No està permesa la defensa en zona en el mig camp de darrera. La primera vegada el dinamitzador de 
joc avisarà als jugadors i a l’entrenador, les restants vegades es sancionarà amb un tir lliure per l’equip 
atacant i possessió de la pilota. 

TEMPS MORTS 

Cada equip disposarà solament d’un temps mort d’1 minut per cada període. És a dir sis temps morts en 
tot el partit i aquests no són acumulatius. Es concedirà quan la pilota estigui morta a conseqüència de la 
xiulada d’un dels dinamitzadors de joc. En aquest moment s’ha d’aturar el rellotge. 
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RETENCIÓ DE LA PILOTA 

En cas de que és produeixi lluita entre jugadors, s’aplicarà la norma d’alternança.  

EXCLUSIÓ 

Si un jugador fa 5 faltes personals serà exclòs del partit, no podrà tornar a jugar, però si que podrà ser 
substituït per un altre jugador.  

VIOLACIONS DEL JOC 

1. Córrer amb la pilota sense fer-la botar 
2. Tocar la pilota amb el peu intencionadament 
3. Picar-la amb el puny 
4. Moure el peu de pivot 
5. Fer botar la pilota amb les dues mans al mateix temps 
6. Deixar que la pilota descans a la mà i a continuació fer un dribbling.  
7. Si es torna a la pista del darrere un cop sobre passada.  
8. Contacte personal amb un adversari o un comportament antiesportiu.  

FALTES  

1. Una falta personal és la que implica contacte amb un adversari  
2. Si hi ha contacte i el causant n’obté avantatge, s’assenyalarà falta personal  
3. Si la falta es comet sobre un jugador que llençava s’atorgaran dos o tres tirs lliures.  
4. Falta antiesportiva, una falta personal que ha estat comesa deliberadament per un jugador. Es 

concediran dos tirs lliure més possessió. 
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