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 • Inscripció d’equips a la competició: mínim de 8 jugadors/es i màxim de 15.

 • Inscripció de jugadors/es per jugar partits : cada equip ha d’inscriure un mínim de 9 jugadors/es i un màxim de 12 
a cada partit, tant en categoria especial com preferent, amb l'excepció de les finals dels Campionats Insulars i dels 
Campionats de Balears en què obligatòriament caldrà inscriure un mínim de 10 i un màxim de 12 jugadors/es.

 • En cas de no presentar el nombre mínim de jugadors/es, el partit es jugarà amb normalitat respectant en la mesura de 
lo possible la normativa d’alineacions. L’àrbitre indicarà al revers de l’acte aquesta infracció. 

 • Cada equip ha d’anar acompanyat obligatòriament d’un/a entrenador/a i d’un/a delegat/delegada d’equip. El/la 
delegat/delegada d’equip podrà ser substituït/substituïda per una altra persona que tingui  llicència d’entrenador/a 
al mateix club. 

 • S’autoritza la inscripció de 4 jugadores  a la categoria mini masculí encara que,  en cas d’haver de participar al 
Campionat de Espanya, l'equip haurà de ser íntegrament masculí.

EQUIPS
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 • Temps de joc:

 -  El partit es dividirà en dues parts de tres períodes cadascuna. Cada període serà de 8 minuts, en els quals:

a.  En els primers cinc períodes es jugaran a rellotge corregut els set primers minuts i el darrer minut a rellotge aturat.

b.  A l'últim període (sisè) es jugaran els 5 primers minuts a rellotge corregut i els 3 minuts finals a rellotge aturat. 

c.  En els períodes extres es jugaran els 3 primers minuts a rellotge corregut i els dos minuts finals a rellotge 
aturat.

Durant el partit, el temps de joc s’aturarà a les faltes que requereixin tirs lliures, en els temps morts i en les 
substitucions.

Els/les àrbitres controlaran el temps de joc (situacions anormals durant tot el període).

L'àrbitre no tocarà la pilota als serveis de banda i fons, excepte després de falta, substitució i temps mort.

 -  En cas d’empat es jugarà tant períodes extres de 5 minuts com siguin necessaris.

 -  Entre els períodes 1er, 2on i 3r, i 4r, 5è i 6è, hi haurà 1 minut de descans.

 -  Entre els períodes 3r i 4r, hi haurà 5 minuts de descans.

 • Temps morts:

 -  Cada equip disposarà de dos temps morts per part, és a dir: dos temps morts que es podran sol·licitar al llarg dels 
tres primers períodes i dos més que es podran utilitzar en els tres últims.

 - Cada equip disposarà d’un temps mort registrat durant cada període extra.

 - Els temps morts registrats no utilitzats no podran traslladar-se a la segona part o període extra.

 - L'equip que rep cistella podrà sol·licitar temps mort.

TEMPS DE JOC I TEMPS MORTS
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• Del 1er al 5è període, cada jugador haurà de jugar un mínim de 2 períodes complets i descansar 2 períodes complets, 
entenent-se període complet des que s'inicia el període fins que finalitza, excepte les següents excepcions:

a). Un jugador que no finalitzi un període per lesió, es considera que ja ha jugat un període complet. 

b). A un jugador lesionat no hi ha obligació de substituir-lo si rep assistència, sempre i quan el joc no s'aturi per més 
de dos minuts. Si ha de ser substituït, no podrà tornar a jugar en aquest mateix període, però si en els restants, 
mentre no incompleixi la norma de períodes màxims jugats. Si el jugador necessita canvi, li contarà com a període 
complet jugat.

c). Un jugador que no finalitzi un període perquè ha estat desqualificat es considera que la seva alineació és vàlida, 
encara que no hagi jugat els dos períodes complets.

d). Un jugador que cometi 5 faltes personals es considera que la seva alineació és vàlida, encara que no hagi jugat els 
dos períodes complets.

e). El jugador que substitueix el jugador lesionat, desqualificat o eliminat per 5 faltes personals, el període jugat no li 
compta com a complet. De la mateixa manera tampoc li compta com a període descansat complet.

* No està permès fer substitucions durant els cinc primers períodes excepte als següents casos:

a). Substitució d'un jugador lesionat. El jugador lesionat que hagi disputat un sol quart dels cinc primers i es recuperi 
podrà jugar el sisè període.

b). Substitució d'un jugador desqualificat.

c). Substitució d'un jugador que hagi comès 5 faltes personals.

En el cas que, pel nombre de jugadors/es inscrits/es a l'acta del partit, no es pogués donar compliment a la norma 
que estableix el descans obligatori de dos períodes complets (dins dels cinc primers) per part del/de la substitut/a, es 
permetrà jugar la resta del període amb menys de 5 jugadors. Si per aquest motiu l'equip es quedés amb menys de dos 
jugadors a la pista perdrà el partit per inferioritat. En aquest cas la penalització serà:

a). Si l'equip a què se li adjudica el partit va per davant al marcador, es donarà per vàlid el tempteig del moment de la 
interrupció. 

b). Si l'equip a qui se li adjudica el partit no va per davant, es registrarà un tempteig de dos a zero (2 a 0) el seu favor. 
L'equip que hagi perdut per inferioritat rebrà un (1) punt a la classificació.

Per a les sèries de dos partits (anada i tornada) en que es tingui en compte el tempteig total, l'equip que quedi en 
inferioritat al primer o segon partit perdrà la sèrie per inferioritat.

ALINEACIONS
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 · S’aplicaran les regles de 24 segons de possessió, 5 segons de treta de banda i de fons i 8 segons per passar a pista 
davantera.

 · Cistella de 3 punts  
La zona de cistella de 3 punts és tot el terreny de joc, excepte l’espai proper a la cistella i delimitat per una línia des de 
la prolongació del tir lliure de 4 metres a cada costat, per la unió fins a la línia de fons.

 · Tirs lliures  
Es llançaran dos tirs lliures quan se sobrepassi la 4a falta per Equip en cada període, el que indica que a cada nou 
període s'iniciarà el compte de faltes d'equip des de zero. Només seran acumulatives les del sisè període per als 
períodes extres.

 · Defensa il·legal.
 - Es considera defensa il·legal quan un/a jugador/a roman més de 5 segons a l'àrea restringida (la zona) sense la 

presència del/de la jugador/a a qui defensa.
 - La defensa il·legal se sancionarà amb dos tirs lliures i possessió (s’anotarà amb una “Z” a la casella de l'equip 

infractor).

 · Salutació.  
És obligatori que els dos equips es saludin abans i després del partit juntament amb el cos tècnic arbitral per fomentar 
i millorar la relació entre tots i totes.

NORMES ESPECÍFIQUES
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A categoria preferent el tanteig visible serà no arrossegat. El marcador es reiniciarà a cada període. A l’acta del partit es 
seguirà contant.

A categoria especial el tanteig visible serà arrossegat.

Es tancarà l’acta als 50 punts de diferència tant a Especial com a Preferent, essent el resultat final el que figurava en 
aquests moments. El partit continuarà sense aturar el temps de joc anotant les faltes possibles i els incidents. Només 
s’aturarà el temps en cas de lesió.

TANTEIG I TANCAMENT D’ACTA
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