
 Normes de competició: 
 ●  L’organització es reserva el dret a modificar l'horari en funció del nombre final d'inscrits. 
 ●  El  sistema  de  joc  serà  el  de  lligueta  prèvia  +  eliminatòries  ,  sempre  i  quan  el  nombre 

 d’equips de cada categoria ho permeti. 
 ●  Cada equip jugarà un  mínim de 3 partits  , depenent  sempre del nombre d’inscrits. 
 ●  Cada partit tindrà una durada d’un mínim de  8 minuts  . 
 ●  Quan un equip perd un partit a les eliminatòries, ja no podrà jugar cap més partit. 
 ●  L’organització  es  reserva  el  dret  de  modificar  el  sistema  de  competició  en  funció  de  les 

 inscripcions. 

 Reglament de joc: 
 ●  El  partit  comença  amb  un  llançament  de  moneda  a  cara  o  creu  ,  on  el  guanyador  tria  si 

 comença atacant o si comença atacant a la possible pròrroga. 
 ●  Els  bàsquets  anotats  des  de  dins  la  línia  de  triple,  inclosos  els  tirs  lliures,  valen  1  punt.  Els 

 triples valen 2 punts. En el cas de minibàsquet, la línia de 2 punts és la zona de tres segons. 
 ●  Qualsevol  falta  que  no  sigui  de  tir  ,  es  converteix  en  possessió  per  l’equip  atacant,  sacant 

 aquest des del centre de la pista. 
 ●  Qualsevol  falta  de  tir  ,  es  converteix  en  un  llançament  de  tir  lliure  i  possessió  pel  mateix 

 equip.  Si  es  tracta  d’un  llançament  de  tres  punts,  es  llancen  dos  tirs  lliures  i  saca  el  mateix 
 equip. 

 ●  Si  és  una  acció  de  bàsquet  i  falta  ,  es  llença  un  tir  lliure  addicional  i  saca  l’equip  que  comet  la 
 falta. 

 ●  A  partir  de  la  6a  falta,  es  llençarà  sempre  1  tir  lliure.  A  partir  de  la  10a,  se’n  llençaran  dos.  Les 
 faltes s'anoten al paper que fa la funció d’acta del partit, per tal de dur-ne el control. 

 ●  Qualsevol situació de  lluita entre dos  es converteix  en possessió per l’equip que defensava. 
 ●  Quan  es  canvia  de  possessió  sense  que  hi  hagi  hagut  cistella,  la  pilota  ha  de  sortir  més 

 amunt  de  tir  lliure  abans  de  poder  intentar  fer  bàsquet  (minibàsquet)  o  fora  de  la  línia  de  tres 
 punts (FIBA). 

 ●  Qualsevol fora de banda o fons es  saca des del centre  de la pista. 
 ●  En  cas  de  ser  un  equip  de  4  jugadors,  les  substitucions  es  realitzaran  amb  la  pilota  aturada  i 

 sempre que l’equip tingui possessió de la pilota. 
 ●  Qualsevol  protesta  o  conducta  antiesportiva  es  sancionarà  amb  una  tècnica  .  Cada  tècnica 

 significa  1  tir  lliure  i  possessió  per  l’equip  que  llença.  La  segona  tècnica  significa  la 
 desqualificació  automàtica  de  l’equip  d’aquell  partit.  L’organització  pot  decidir  sancionar  a 
 l’equip desqualificat amb l’expulsió del torneig. 

 ●  En  cas  d’empat,  es  jugarà  una  pròrroga  a  bàsquet  d’or,  on  tindrà  la  primera  possessió  l’equip 
 que no hagi sacat a l’inici del partit. 

 ●  Tots els partits seran arbitrats per  àrbitres  de l’organització. 
 ●  Un cop acabat el partit, s’ha de  donar la mà  a l’equip rival. 


