	
  
	
  

	
  

	
  
	
  

REGLAMENT 20 TORNEIG VILA D’HORTA

1. Els equips hauran de tenir un mínim de 8 jugadors, en cas contrari el partit es
pot jugar però se li donarà per perdut, i un màxim de 12.
2. Es jugaran 6 períodes de 8 minuts amb 1 minut de descans entre cada període.
En cas d’empat es jugarà un període extra de 3 minuts, en cas de persistir
l’empat, es jugarà un altre període extra de 3 minuts. Si amb aquests dos
períodes extres persistís l’empat es llençarien 3 tirs lliures per banda. En cas
d’empat s’anirien tirant tirs lliures fins que algun dels dos equips erri el seu tir.
3. Tots els jugadors i jugadores han de jugar un mínim de 2 períodes sencers (en
cas de jugar el segon en l’últim període, aquest jugador no pot ser substituït) i
un màxim de 4 períodes. En cas d’incompliment de la norma es donarà el partit
per perdut.
4. No es concediran substitucions en els 5 primers períodes, excepte en cas de
lesió o que el jugador o jugadora faci la seva cinquena falta personal.
5. Es concediran un màxim de 2 temps morts durant tot el partit repartits de forma
lliure. També es disposarà d’un temps mort pels períodes extra. Aquests es
concediran quan la pilota estigui aturada per la xiulada de l’àrbitre.
6. Només s’aturarà el rellotge:
- Al final de cada període.
- Quan s’assenyali una falta penalitzada amb tirs lliures.
- Quan s’assenyala temps mort o substitució.
- Sempre que l’àrbitre ho indiqui.
- Sempre que un jugador cometi la seva cinquena falta o sigui
desqualificat.
- Es farà arbitratge senzill, l’àrbitre només tocarà la pilota quan sigui
necessari.
7. Tots els llançaments que s’iniciïn i finalitzin amb els dos peus del jugador fora
de l’ampolla, valdran tres punts.
8. Només es permès la defensa individual, en cas de defensa en zona es
sancionarà amb 1 tir lliure i pilota per l’equip atacant.
9. En el 6è període es sancionaran amb 2 tirs lliures totes les faltes a partir de la
quarta. Els períodes extres es consideren una continuació del 6è període.
10. Es farà el salt inicial en cada període.
11. En cas de lluita la pilota serà per l’equip defensor. En cas de dubte per l’equip
que es trobava en pista defensiva.
12. Els resultats dels períodes son acumulatius i es tancarà l’acta quan la
diferència arribi a 50 punts.
Totes les regles de joc no especificades es resoldran d’acord amb les previsions
del reglament FIBA.
	
  

	
  

