NORMATIVA TÈCNICA DE BÀSQUET ESCOLAR
TEMPORADA 2020 - 2021
1. Categories convocades
Babybasket (2015 i 2016)
Escola de Bàsquet (2013 i 2014)
Benjamí (2011 i 2012)
Sènior Masculí i Femení
2. Condicions de participació
Aquesta competició és de participació lliure i està oberta als esportistes federats i als no federats, tenint
en compte però, que l’esportista federat només podrà participar si ho fa, representant al centre
d’ensenyament en el qual està matriculat el present curs 2018-2019.
3. Inscripcions
Els equips hauran de fer la seva inscripció al Consell Esportiu d’Osona dins del termini d'inscripció
abans del 18 de setembre de 2020, iniciant la competició el cap de setmana del 17 d'octubre de
2020.
4. Classificacions
S’establirà una classificació per a cada categoria en funció dels resultats dels partits i el resultat “Tots
juguem”. La classificació serà la suma de la puntuació del partit i de la puntuació “Tots Juguem”.
5. Renúncies
Si un equip renuncia a la seva inscripció per participar a la final territorial ho haurà de comunicar al
comitè tècnic de bàsquet un cop acabada la competició de lliga, el qual ho farà saber al comitè
organitzador de la Unió de Consells Esportius de Catalunya.
6. Aspectes tècnics
Sistema de competició
El sistema de competició, lliga, lliga i copa, eliminatòries,..., es determinarà en funció del número
definitiu d’equips participants.
En les categories de BabyBasket i Escola de Bàsquet no hi haurà competició, però si trobades
lúdiques de iniciació en les que els partits es jugaran en un format diferent i no hi haurà resultats ni
classificació (No es fa acta del partit).
En la competició de bàsquet escolar de categoriaBenjamí, a l’inici de cada període, el marcador i acta
s’inicien des de 0, essent al final del partit quan es fa el recompte de parcials per conèixer el resultat
final de l’encontre.

El partit pot finalitzar amb empat ja que el resultat final no només depèn del resultat esportiu,
sinó que influeix també el resultat del Tots Juguem.
Sistema de desempat
Si al finalitzar el campionat resultés un empat entre dos equips, es resoldrà aplicant els següents
sistemes de desempat per llur ordre i caràcter excloent:
- A favor de l’equip que tingui una puntuació més alta “Tots Juguem”.
- Per la diferència de punts (cistelles) a favor i en contra dels partits jugats entre ells.
- Per la diferència més gran de punts (cistelles) a favor tenint en compte però tots els altres
resultats obtinguts en el decurs de la competició.
Si al finalitzar el campionat resultés un empat entre més de dos equips, es resoldrà aplicant els
següents sistemes de desempat per llur ordre i caràcter excloent:
- A favor de l’equip que tingui una puntuació més alta “Tots Juguem”.
- Per la millor puntuació de la que correspongui a cadascun dels equips segons els resultats
obtinguts entre ells, com si els altres no hi haguessin participat.
- Per la diferència més gran de punts (cistelles) a favor i en contra, considerant només els partits
jugats entre ells.
- Per la diferència més gran de punts (cistelles) obtinguts i rebuts.
Característiques tècniques
Aspecte tècnic
Benjamí
25 metres x 15 metres
Terreny de joc Amb una variació de 4 m de llargada i 2 m
d’ample
Cistella
-Diàmetre: 45 cm // Alçada: 260 cm.
Pilota
Minibàsquet: “5”
-Màxim inscrits a l’acta:
14 jugadors
-Mínim inscrits a l’acta:
Jugadors
6 jugadors
-Mínim en pista per iniciar el partit:
4 jugadors
-8 períodes de 6 minuts amb 3 minuts de
descans entre el 1a i 2a part (4t i 5è
Durada
període).
-Entre la resta de períodes, el descans
serà d’1 minut.
Tots els jugadors hauran de jugar un
Participació
mínim de 3 períodes i un màxim de 5
dels jugadors (mínim de 2 en cas que es disputi el
format en 4x4).
- Durant els 7 primers períodes no es
podran realitzar.
Substitucions -Només es permeten les substitucions al
8è període, sempre que es respecti la
participació dels jugadors en el partit.

Escoles de Bàsquet
25 metres x 15 metres
Amb una variació de 4 m de llargada i 2 m
d’ample
-Diàmetre: 45 cm // Alçada: 260 cm.
Minibàsquet: “5”
-Màxim inscrits a l’acta:
15 jugadors
-Mínim inscrits a l’acta:
6 jugadors
-Mínim en pista per iniciar el partit:
4 jugadors
- 6 períodes de 5 minuts amb 1 minut de
descans entre el 1a i 2a part (4t i 5è
període).
-Entre la resta de períodes, el descans
serà d’1 minut.
Tots els jugadors hauran de jugar un
màxim de 4.

- Es permeten les substitucions sempre
que es respecti la participació dels
jugadors en el partit.

Cada equip disposarà d’un total de 3
temps morts al llarg del partit.
Cistella 3 punts S’aplica de fora l’ampolla.
Regla 8 segons No s’aplica.
No s’aplica. L’àrbitre farà de manera
Regla dels 24
visible un compte de 10 segons davant
segons
d’una situació de joc passiu.
Diferència
S’aplica. En cada període el marcador es
màxima 50
posa a 0 i els parcials es sumen al final
punts
del partit.
Lluita de pilota Possessió de pilota per l’equip defensor.
Inici períodes Salt inicial a l’inici de cada període.
Reglament
Minibàsquet
Temps mort

No n’hi ha.
No s’aplica.
No s’aplica.
No s’aplica.

No hi ha marcador.
Possessió de pilota per l’equip defensor.
Salt inicial a l’inici de cada període.
Consell Esportiu d’Osona

Composició del equips
Els equips estaran formats per un mínim de 7 jugadors i un màxim de 15, i un mínim d’1 entrenador i 1
delegat.En les categories Escola de Bàsquet i Benjamí, els equips poden inscriure un màxim de 2
esportistes d’un any superior, que es sol·licitarà per escrit, prèvia autorització del Comitè de
Competició del Consell Esportiu d’Osona sempre i quan l’entitat no formi un equip corresponent a la
categoria immediatament superior.
Els esportistes que siguin d’un any superior a la categoria corresponent, només podran jugar un màxim
de quatre períodes i, els jugadors/es en qüestió, no podran coincidir en un mateix període.
Reglament
S’utilitzarà la normativa tècnica comarcal de bàsquet, normativa general d'Osona i el reglament oficial
de la Unió de Consells Esportius de Catalunya.
7. Reglament esportiu
Incompareixences
Si un cop transcorreguts quinze minuts després de l’hora prevista per l’inici del partit, un dels equips no
s’ha presentat, l’àrbitre haurà d’advertir d’aquesta circumstància al delegat de l’equip contrari i farà
constar en acta l’hora de tancament i la relació de jugadors/es presents. L’equip que no es presenti
rebrà una puntuació 0 en valors i en el partit.
Quan un dels dos equips s’ha presentat amb el nombre insuficient de jugadors/es, mínim de 6 a les
categories de benjamí i aleví, tot i fer-ho constar a l’acta del partit, aquest es jugarà encara que no es
doni coma vàlid el resultat de l’encontre. En lacategoria benjamí es podrà reduir el número de
períodes a 4 períodes de 8 minuts, amb el temps de descans entre 2n i el 3r període. En aquest cas
l’equip que no compleixi el mínim d’inscrits rebrà 0 punts del resultat del partit però podrà ser puntuat
amb valors.
Partits ajornats
Quan un equip proposi l’ajornament d’un partit i l’equip contrari ho accepti, l’equip que ha proposat
l’ajornament serà el responsable de comunicar-lo al Comitè Tècnic de Bàsquet del CEO, així mateix
serà el responsable de que el partit tingui nova data en el termini de 15 dies. Transcorregut aquest
termini, el Comitè Tècnic de Bàsquet acordarà el dia i l’hora del partit.

Equip que renuncia a jugar un partit i cedeix els punts
Un equip pot renunciar a jugar un partit ajornat però això comportarà donar el partit per perdut cedint
els punts del partit i valors a l’altre equip i només rebrà la puntuació de la derrota del partit.
Ajornament d’un partit per inclemències meteorològiques i/o per altres causes no previstes en
aquest Reglament Esportiu:
Quan un partit es suspengui per causes imprevistes en aquest Reglament Tècnic (pluja, neu,
incompareixença de l’àrbitre, etc.), serà l’equip de casa el responsable de posar la data en el termini
de 15 dies.
No assignació d’àrbitre pel Comitè Tècnic de Bàsquet del Consell Esportiu d’Osona
Quan el Comitè Tècnic de Bàsquet del CEO no disposi d’àrbitre per a la celebració d’un partit:
a.- Ho comunicarà als dos equips abans del divendres.
b.- L’equip de casa es responsabilitzarà de l’arbitratge.
Retirada de la competició
Si un equip es retira a mitja temporada, els resultats dels partits realitzats fins al moment quedaran
anul·lats i no es tindrà en compte a la classificació.
Dels equips A i B
Els clubs o col·legis que tinguin dos o més equips en la mateixa categoria, podrà passar un jugador
d’un equip a un altre durant la mateixa competició sempre que sigui pujar del “B” al “A” (No del “A” anar
amb el “B”).
Equipatge
Quan s’enfrontin dos equips els uniformes dels quals siguin iguals o tan semblants que provoquin
confusió, canviarà el seu l’equipament que jugui en camp contrari. Si el partit es celebrés en camp
neutral, ho farà l’equip que figuri en segon lloc en el programa oficial.
Taules
La composició de la taula (anotador i cronometrador) és responsabilitat de l’equip local, però amb
l’obligació de cedir una de les dues funcions a l’equip visitant si aquest ho sol·licita. De no complir-se
aquesta norma, l’àrbitre podrà suspendre el partit, passant aquest al Comitè de Competició amb la
possible pèrdua del partit per part de l’equip local.
L’anotador, i no l’àrbitre, ha de formalitzar la inscripció dels jugadors.
L’únic component de l’equip que pot dirigir-se a la taula d’anotadors per sol·licitar temps mort, canvi o
qualsevol informació, és l’entrenador.
Banquetes
La zona de banquetes i taula d’anotadors està reservada únicament als jugadors, entrenadors i
delegats amb fitxa. El públic haurà de situar-se a la banda contrària quan no hi hagi tanca al voltant de
la pista.
Defensa individual
En totes les categories, és obligatòria la DEFENSA INDIVIDUAL.
Qualsevol dels dos entrenadors o els membres integrants de la taula d’anotadors tenen l’autorització
per dirigir-se a l’àrbitre per informar-los de que s’ha superat aquest avantatge.

Si l’equip no compleix la normativa, l’advertirà que està fent una defensa il·legal sense sancionar-lo; a
la segona i tercera advertència, el sancionarà amb una falta tècnica a l’entrenador; a la quarta vegada
sancionarà a l’entrenador amb una falta tècnica i es donarà com a perdedor a l’equip infractor amb el
resultat de 2 a 0. El partit continuarà o no per mutu acord entre l’àrbitre i els entrenadors.
A totes les categories està permesa la defensa individual tot el camp. L’objectiu d’aquesta defensa és el
de crear més avantatges a nivell ofensiu per part de l’atac, i aprofitant per treballar a nivell defensiu
l’assignació d’un atacant. En partits amb avantatges molt grans, serà responsabilitat de l’entrenador (en
primer terme) i l’àrbitre (per recordar-li) que la defensa segueixi sent individual tot el camp per seguir
treballant l’assignació defensiva sense la necessitat de prendre la pilota amb les mans, sinó amb la
lectura de millorar la defensa provocant en tot cas un error per part de l’atacant.
Període extra
A les categories Escola de Bàsquet iBenjamí no hi haurà un període extra en cas d’empat.
Reclamacions
Les reclamacions hauran de fer-se per escrit al Comitè de Competició del Consell Esportiu d’Osona fins
a 72 hores després que s’hagi fet el partit.
8. Participants
CATEGORIES: Babybasket, Escola de Bàsquet, Benjamí iAleví
Nombre mínim de 6 jugadors/es: Per tal d’afavorir la composició d’equips i la participació de
jugadors/es, s’accepta com a mínim 6 jugadors/es. En aquest cas s’estableix:
-Que tots els equips que es presentin en un encontre amb 8 o menys jugadors tindran la
possibilitat de disputar el partit en format 4x4. D’aquesta manera el número màxim de períodes
que pot disputar el jugador/a serà de 6 i el mínim de 4.
- En cas que un equip es presenti amb 8 o menys jugadors, també pot escollir disputar el partit
amb el format 5x5, però sempre que no es posin d’acord els dos conjunts el partit es disputarà
amb format 4x4.
-La resta de la normativa és la que s’estableix al reglament oficial.
9. Arbitratges per partits no organitzats pel CEO
Per aquells partits que no estiguin organitzats pel CEO i en els que es demana l’arbitratge per part dels
àrbitres del Consell, s’estableixen els següents preus:
De prebenjamins a alevins:
Sènior:

20€ més desplaçament
30€ més desplaçament

10. Aspectes jurídic-esportius
El fet d’inscriure’s a les competicions del Consell Esportiu d’Osona implica automàticament l’acceptació
d’aquesta normativa en la seva totalitat.

Vic, setembre de 2020
Consell Esportiu d’Osona

