
- La durada dels partits serà de 6 períodes de 8 minuts cadascun a temps corregut, 

solament aturant el temps quan l'àrbitre ho indiqui i en el llançament de tirs lliures.  

- Tots els jugadors inscrits al torneig hauran de jugar com a mínim en 2 dels 5 

primers períodes de cada partit que disputi el seu equip. El màxim de períodes 

jugats serà de 4. 

- L'entrenador haurà de confirmar a la taula el 5 inicial en cada període. En cas que 

els jugadors de camp no coincideixin amb el 5donat i l'error es descobreixi un cop 

inicial el període, l'entrenador serà sancionat amb falta tècnica. El jugador  que 

actua indegudament, haurà de ser substituït i contarà el període jugat als 2 

jugadors.  

- Cada equip disposa d'un temps morts per part ( 3 períodes ) i un temps mort per 

pròrroga.  Els temps morts no gastats no s'acumulen.  

- No està permès fer substitucions durant els 5 primers períodes excepte: 

 Jugador lesionat. 

 Jugador desqualificat. 

 Jugador amb 5 faltes. 

- Cada Jugador haurà de jugar almenys dos períodes complets durant els 5 primers 

períodes, entenent període complet des que s'inicia el període fins que finalitza, 

llevat de les següents excepcions: 

 Un jugador que no finalitzi un període per lesió, es considera que ja ha jugat 

un període complet.  

 A un jugador lesionat no existeix obligació de substituir si rep assistència, 

sempre que el joc no s'aturi per més de dos minuts. 

 Un jugador que no finalitzi un període per que ha estat desqualificat es 

considera que la seva alineació és vàlida, encara que no hagi jugat els dos 

períodes complets. 



 Un jugador que cometi 5 faltes personals es considera que la seva alineació 

és vàlida, encara que no hagi jugat els dos períodes complets. 

 El jugador que substitueix al jugador lesionat desqualificat o eliminat per 5 

faltes personals, el període jugat no li explica com complet. 

- Cada jugador haurà de romandre al banc de substituts durant dos períodes 

complets durant els 5 primers períodes, entenent-se període complet des que 

s'inicia el període fins que finalitza, SENSE EXCEPCIONS. 

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

- Només seran acumulatives les faltes del sisè període. Si la falta es de tir, solament 

és llençarà 1 tir lliure i aquest tindrà el valor de la puntuació del tir que estava 

realitzant en el moment de la falta.   

- Si en la disputa d'un partit, un equip supera en el marcador a un altre per una 

diferència de 50 punts, el partit es donarà per finalitzat, i el resultat el qual marqui 

en aquell moment l'Acta oficial. Amb els minuts restants es jugarà un altre a 

rellotge corregut sense incidències ni en l'Acta ni a efectes classificatoris. 

- Si cal jugar pròrroga, aquesta tindrà una durada de 3 minuts. 

- L'àrbitre no tocarà la pilota als serveis de banda i fons, excepte després de falta, 

substitució i temps mort. 

- S'utilitzarà la línia de 3 punts vigent als Campionats d' Espanya de  minibàsquet. 

- La resta de normativa que s'aplicarà vindrà  marcada per la FCBQ.  

 


