Regras Oficiais de Minibasket e
PreMinibasket 2020
Federación Galega de Baloncesto

Tes nas túas mans a edición 1.0 das Regras Oficiais de Minibasket 2020
da Federación Galega de Baloncesto, publicada o 30/07/2020. Por
favor, comproba que dispós da actualización correspondente.

Adaptación realizada sobre as Regras Oficiais da FIBA do 16 de xuño de 2018, e inclúe
cambios FIBA 2020. Esta adaptación aportouna Jorge López Mosquera á FGB e foi
revisada, corrixida e editada polo CGAB.
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Calquera referencia que se faga nestas Regras Oficiais de Baloncesto a un
xogador, adestrador, árbitro, etc. en xénero masculino tamén fai mención ao
xénero feminino. Este feito debe entenderse unicamente por razóns prácticas.

REGRA UN – O XOGO
Art. 1

Definicións

1.1

O xogo do baloncesto
O baloncesto xógano 2 equipos de 5 xogadores en categoría
Minibasket e 4 xogadores en categoría PreMinibasket, cada un. O
obxectivo de cada equipo é encestar na canastra do adversario e
impedir que o equipo contrario enceste.
O partido diríxeno os árbitros, oficiais de mesa e un comisario, se o
houbese.

1.2

Canastra: contraria / propia
A canastra na que ataca un equipo é a canastra dos seus adversarios e
a canastra que defende é a súa propia canastra.

1.3

Vencedor dun partido
O vencedor será o equipo que logre máis puntos ao final do tempo de
xogo.

REGRA DOUS – TERREO DE XOGO E EQUIPAMENTO
Art. 2

Terreo de xogo

2.1

Terreo de xogo
O terreo de xogo será unha superficie plana e dura, libre de obstáculos
(Diagrama 1), cunhas dimensións de 28 metros de longo e 15 metros
de ancho, medidas desde o bordo interior das liñas limítrofes. Pode ser
reducida a escala en tamaño, a condición de que as variacións estean
nas mesmas proporción de 26x14, 24x13 ou 22x12.

2.2

Pista traseira
A pista traseira dun equipo comprende a súa propia canastra, a parte
do taboleiro que dá ao terreo de xogo e aquela parte do terreo de xogo
delimitada pola liña de fondo que se atopa detrás da súa propia
canastra, as liñas laterais e a liña central.

2.3

Pista dianteira
A pista dianteira dun equipo comprende a canastra dos adversarios, a
parte do taboleiro que dá ao terreo de xogo e aquela parte do terreo
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de xogo delimitada pola liña de fondo que se atopa detrás da canastra
dos adversarios, as liñas laterais e o borde da liña central máis próxima
a canastra dos adversarios.
2.4

Liñas
Todas as liñas trazaranse preferentemente en cor branca ou outra cor
que contraste, de 5 centímetros de ancho e claramente visibles.

2.4.1

Liñas limítrofes
O terreo de xogo estará delimitado polas liñas limítrofes, que
consisten nas liñas de fondo e as liñas laterais. Estas liñas non forman
parte do terreo de xogo.
Calquera obstáculo, incluídos os adestradores, axudantes de
adestrador, substitutos, xogadores excluídos e membros de
delegación acompañantes sentados, estará como mínimo a 0,50
metros do terreo de xogo na perpendicular das liñas de fondo e polo
menos a 0,40 metros das liñas de fondo e polo menos a 0,40 metros
das liñas laterais. Admitiranse obstáculos puntuais, sempre que se
atopen debidamente almofadado para previr posibles lesións de
contacto.
Calquera obstáculo potencialmente perigoso para a integridade física
dos participantes, lease esquina ou sobresaído e non paredes lisas,
situado a menos de 1,50 metros do terreo de xogo deberá de
protexerse mediante acolchado.

2.4.2

Liña central, círculo central e semicírculos de tiro libre
A liña central trazarase paralela as liñas de fondo desde o punto medio
das liñas laterais. Prolongarase 0,15 metros pola parte exterior de cada
unha delas. A liña central forma parte da pista traseira.
O círculo central trazarase no centro do terreo de xogo e terá un radio
de 1,80 metros, medido até o bordo exterior da circunferencia.
Os semicírculos de tiros libres trazaranse sobre o terreo de xogo cun
radio de 1,80 metros, medido até o bordo exterior da circunferencia e
os seus centros estarán situados no punto medio de cada liña de tiros
libres. (Diagrama 2), no caso de coexistir a pista de Minibasket coa de
baloncesto FIBA, se poderá utilizar o semicírculo existente como
referencia para a cancha de Minibasket facendo unha prolongación
imaxinaria da liña do semicírculo existente ata a liña de tiros libres de
Minibasket.
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Dimensións do terreo de xogo: 28x15 m, 26x14 m, 24x13 m, 22x12 m

Diagrama 1 Terreo de xogo de tamaño completo
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2.4.3

Liñas de tiros libres, zonas restrinxidas e posicións de rebote para tiros
libres
A liña de tiros libres trazarase paralela a cada liña de fondo. O seu
bordo máis afastado distará 4 metros do taboleiro e súa lonxitude será
de 3,60 metros. O seu punto central estará situado sobre a liña
imaxinaria que une o punto medio de ambas as liñas de fondo.
As zonas restrinxidas son os espazos rectangulares marcados no
terreo de xogo, delimitados polas liñas de fondo, a prolongación das
liñas de tiros libres e as liñas que parten das liñas de fondo, cos seus
bordos exteriores a 2,45 metros do punto medio das mesmas e que
terminan no bordo exterior da prolongación das liñas de tiros libres.
Excepto as liñas de fondo, estas liñas forman parte da zona restrinxida.
As posicións de rebote para tiros libres marcadas ao longo das zonas
restrinxidas, reservadas para os xogadores nos tiros libres,
marcaranse como se mostra no Diagrama 2.

2.4.4

Zona de canastra de 3 puntos
A zona de canastra de 3 puntos dun equipo (Diagrama 1 e Diagrama 3)
é todo o terreo de xogo excepto o espazo próximo a canastra dos
opoñentes, que inclúe e está delimitada por:
•
As 2 liñas paralelas que parten da liña de fondo e perpendiculares
a esta, co seu bordo máis afastado a 4 metros do punto central do
taboleiro.
•
Unha liña paralela a liña de fondo, de 8 metros de ancho e situada
a unha distancia de 4metros dende o taboleiro até o bordo
exterior da liña. Esta liña únese coas liñas paralelas.
A liña de 3 puntos non forma parte da zona de canastra de 3 puntos.

2.4.5

Zonas de banco de equipo
As zonas de banco de equipo marcaranse fóra do terreo de xogo
delimitadas por 2 liñas, como no Diagrama 1.
Debe haber 16asentos dispoñibles en cada zona de banco de equipo
para o adestrador, o adestrador axudante, os substitutos, os xogadores
excluídos e os membros da delegación acompañante. Calquera outra
persoa situarase polo menos 2 metros detrás do banco de equipo.

2.4.6.

Liñas de saque
As 2 liñas de 0,15 metros de lonxitude trazaranse fóra do terreo de
xogo, na liña lateral en fronte da mesa de oficiais, co seu bordo exterior
a unha distancia de 8,325 metros do bordo interior da liña de fondo
máis próxima

2.4.7

Zonas de semicírculo de non-carga non terán efecto para categoría
Minibasket e Preminibasket.
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Diagrama 2Zona restrinxida

Diagrama 3 Zona de canastra de 2/3 puntos
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2.5

Posición da mesa de oficiais e das cadeiras dos substitutos (Diagrama
4)

Diagrama 4

Art. 3

Mesa de oficiais e cadeiras de substitutos

Equipamento

Será necesario o seguinte equipamento:
•
Unidades de contención, que consisten en:
– Taboleiros
– Canastras compostas por aros (preferiblemente abatibles) e
redes
– A altura do aro, medida dende o chan, debe ser de 2.60 metros.
– Soportes do taboleiro que inclúan proteccións
•
Balóns de baloncesto
•
Reloxo de partido
•
Marcador (So cando se especifique nas bases de competición)
•
Reloxo de lanzamento (So cando se especifique nas bases de
competición)
•
Cronómetro ou dispositivo (visible) adecuado, que non sexa o
reloxo de partido, para cronometrar os tempos mortos
•
2 sinais independentes, potentes e claramente diferentes, para:
– o operador do reloxo de lanzamento,
– o anotador/cronometrador.
•
Acta
•
Indicadores de faltas de xogadores
•
Indicadores de faltas de equipo
•
Frecha de posesión alterna
•
Pista de xogo
•
Terreo de xogo
•
Iluminación adecuada.
Para unha descrición máis detallada do equipamento de baloncesto,
ver o Apéndice de Equipamento de Baloncesto.

REGLATRES – OS EQUIPOS
Art. 4 Equipos
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4.1

Definición

4.1.1

Un membro de equipo é apto para xogar cando se lle autorizou para
xogar cun equipo de acordo as normativas, incluíndo as que regulan
os límites de idade, do organizador da competición.

4.1.2

Un membro de equipo está facultado para xogar cando foi inscrito na
acta antes do comezo do encontro e mentres non sexa descualificado
nin cometa 5 faltas.

4.1.3

Durante o tempo de xogo, un membro de equipo é:
•
•

4.1.4

Xogador cando está no terreo de xogo e está facultado para xogar.
Substituto cando non está no terreo de xogo pero está facultado
para xogar.
•
Xogador excluído cando cometeu 5 faltas e xa non está facultado
para xogar.
Durante un intervalo de xogo, todos os membros de equipo facultados
para xogar considéranse xogadores.

4.2

Regra

4.2.1

Cada equipo componse de:
•

4.2.2

4.2.3

Un máximo de 12 (10 en categoría PreMinibasket) e un mínimo
de 10 (7 en categoría PreMinibasket)membros de equipo
facultados para xogar, incluído un capitán, salvo que se recolla
outro mínimo nas Normas Específicas da Competición (nas fases
zonais permitirase un mínimo de 9 xogadores para categoría
Minibasket).O partido disputarase igualmente se os equipos
presentan polo menos o mínimo de xogadores necesarios, 5 en
categoría Minibasket e 4 en categoría PreMinibasket.
•
Un adestrador e, se o equipo quere, un adestrador axudante.
•
Un máximo de 7 acompañantes membros da delegación, que
poden sentar no banco de equipo e desempeñar
responsabilidades
especiais,
como
delegado,
médico,
fisioterapeuta, estatístico, intérprete, etc.
Durante o tempo de xogo 5 membros na categoría Minibasket e 4 na
categoría PreMinibasket do equipo de cada equipo estarán no terreo
de xogo.
Un substituto convértese en xogador e un xogador convértese en
substituto cando:
•
•

O árbitro fai o sinal ao substituto para que entre ao terreo de xogo.
Un substituto solicita a substitución ao anotador durante un
tempo morto ou un intervalo de xogo.

4.3

Uniformes

4.3.1

O uniforme de todos os membros do equipo constará de:
•

Camisetas da mesma cor dominante na parte dianteira e traseira
como os pantalóns. Se as camisetas teñen mangas, deberán
finalizar por encima do cóbado. Non se permiten camisetas de
manga longa.
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4.3.2

Todos os xogadores deben levar a camiseta por dentro do
pantalón. Permítense os uniformes de unha soa peza.
•
Non se permite levar camisetas con manga, independentemente
do estilo, debaixo das camisetas de xogo.
•
Pantalóns curtos da mesma cor dominante na parte dianteira e
traseira como as camisetas. Os pantalóns deben acabar por riba
do xeonllo.
•
Calcetíns da mesma cor dominante para todos os membros do
equipo. Os calcetíns han de ser visibles.
Cada membro de equipo levará unha camiseta numerada na súa parte
dianteira e traseira con números lisos e dunha cor que contraste coa
cor da camiseta.
Os números serán claramente visibles e:
•
•
•
•
•
•

4.3.3

Os das costas terán, como mínimo, 20 centímetros de altura.
Os da fronte terán, como mínimo, 10 centímetros de altura.
Terán unha anchura, como mínimo, de 2 centímetros.
Os equipos poden usar soamente os números 0 e 00 e do 1 ao 99.
Os xogadores do mesmo equipo non levarán o mesmo número.
Calquera publicidade ou logotipo estará, como mínimo, a 5
centímetros do número.
Os equipos deben dispor dun mínimo de 2 xogos de camisetas e:
•

4.4

O equipo citado en primeiro lugar no calendario (local) utilizará
camisetas de cor clara (preferiblemente brancas).
•
O equipo citado en segundo lugar no calendario (visitante)
utilizará camisetas de cor escura.
•
No entanto, se os 2 equipos están de acordo, poden intercambiar
a cor das súas camisetas.
Outra indumentaria

4.4.1

Toda a indumentaria que utilicen os xogadores debe ser adecuada
para o baloncesto. Non se permitirá utilizar nada deseñado para
aumentar a altura ou a capacidade de salto dun xogador, ou para darlle
unha vantaxe inxusta de calquera outra maneira.

4.4.2

Os xogadores non poderán usar indumentaria (obxectos) que poidan
lesionar a outros xogadores.
•

•

Non se permite utilizar os seguintes:
– Protección en dedos, mans, bonecas, cóbados ou antebrazos,
cascos, escaiola ou reforzos feitos de coiro, plástico, plástico
flexible (brando), metal nin ningún outro material duro, aínda
que estean cubertos por un acolchado brando.
– Obxectos que poidan causar cortes ou abrasións (as uñas
deben levarse curtas).
– Accesorios para o pelo ou xoias.
Permítese utilizar os seguintes:
– Proteccións de ombro, brazos, coxas ou pernas, sempre que
o material estea suficientemente acolchado.
– Mangas de compresión de brazos e pernas.
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Recubrimento para a cabeza. Non cubrirá ningunha parte da
cara enteira ou parcialmente (ollos, nariz, beizos, etc.) e non
será perigoso para a persoa que o leva e/ou para outras
persoas. Tampouco pode conter elementos que se abran ou
pechen ao redor da cara e/ou pescozo nin ningunha parte que
prema desde a súa superficie.
– Xeonlleiras, si están adecuadamente cubertas.
– Máscaras faciais de protección para lesión no nariz, aínda que
sexan de material duro.
– Protectores bucais transparentes incoloros.
– Lentes, sempre que non representen un perigo para os demais
xogadores.
– Correa do pulso e cintas para a cabeza, cunha anchura
máxima de 10 centímetros, de material téxtil.
– Vendaxe (taping) nos brazos, ombreiros, pernas, etc.
– Protectores do Nocello.
Todos os xogadores do mesmo equipo deben levar todas as súas
mangas de compresión de brazos e pernas, ou recubrimento para
a cabeza, as correas do pulso, as cintas para a cabeza e os
vendaxes da mesma cor sólida.
Durante o partido un xogador pode levar zapatillas de calquera
combinación de cores, pero as zapatillas esquerda e dereita deben
coincidir. Non se permiten luces intermitentes, material reflectante ou
outros adornos.
–

4.4.3

4.4.4

Durante o partido, un xogador non poderá exhibir ningún nome,
marca, logotipo ou calquera outra identificación comercial,
promocional ou benéfica no seu corpo, pelo ou calquera outra parte.

4.4.5

Calquera outra indumentaria non mencionada de maneira explícita
neste artigo deberá ser aprobada pola Comisión Técnica da FEGABA.

Art. 5

Xogadores: lesión e asistencia

5.1

Os árbitros poden deter o xogo no caso de lesión dun ou varios
xogadores.

5.2

Se o balón está vivo cando se produce unha lesión, o árbitro non farán
soar o seu chifre ata que o equipo con control do balón lance a
canastra, perda o control do balón, abstéñase de xogalo ou o balón
quede morto. Se é necesario protexer a un xogador lesionado, os
árbitros poden deter o xogo inmediatamente.

5.3

Se o xogador lesionado non pode continuar xogando inmediatamente
pode recibir asistencia e se, en aproximadamente 2 minutos, non pode
continuar xogando debe ser substituído.

5.4

Os adestradores, axudantes de adestrador, substitutos, xogadores
excluídos e membros da delegación acompañante poden entrar no
terreo de xogo, só co permiso dun árbitro, para atender a un xogador
lesionado antes de que sexa substituído.
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5.5

Un médico pode entrar ao terreo de xogo, sen o permiso dun árbitro
se, na súa opinión, o xogador lesionado precisa atención médica
inmediata.

5.6

Calquera xogador que sangue ou presente unha ferida aberta durante
o partido pode recibir asistencia durante, aproximadamente 2 minutos,
para poder seguir participando no xogo unha vez se a detido a
hemorraxia e a área afectada ou ferida sexan cubertas por completo e
de xeito seguro, no caso de que non se conseguirá o xogador pode ser
substituído.

5.7

Se o xogador lesionado ou calquera xogador que sangue ou presente
unha ferida aberta recupérase durante un tempo morto concedido a
calquera dos equipos, antes de que soe o sinal do cronometrador
comunicando a substitución, devandito xogador poderá continuar
xogando.

5.8

Calquera xogador que sexa designado polo adestrador para comezar
o partido ou que sexa atendido entre tiros libres pode ser substituído
no caso de lesión.

5.9

Art. 6

Capitán: Obrigas e dereitos

6.1

O capitán (CAP) é un xogador designado polo seu adestrador para
representar ao seu equipo no terreo de xogo. Pode dirixirse aos
árbitros de maneira educada durante o partido para obter información
só cando o balón estea morto e o reloxo de partido estea parado.

6.2

O capitán informará o árbitro principal (crewchief), como máximo 15
minutos despois do final do partido, si o seu equipo protesta o
resultado do partido, e asinará a acta no espazo que indica "Firma do
capitán en caso de protesta".

Art. 7

Adestradores: Obrigas e dereitos

7.1

Polo menos 40 minutos antes da hora programada para o inicio do
partido, cada adestrador ou o seu representante proporcionará ao
anotador unha lista cos nomes e números correspondentes dos
membros do seu equipo aptos para xogar, así como o nome do capitán
do equipo, do adestrador e do axudante do adestrador. Todos os
membros dun equipo cuxos nomes estean inscritos na acta están
facultados para xogar, mesmo si chegan despois de que o partido
comece.

7.2

Polo menos 10 minutos antes da hora de inicio programada do partido,
cada adestrador dará a súa aprobación a os nomes e números dos
membros do seu equipo e aos nomes dos adestradores, asinando a
acta. Ao mesmo tempo indicará os 5 xogadores na categoría
Minibasket e 4 na categoría PreMinibasket que comezan o partido. Así
mesmo, facilitará os nomes e números dos membros do seu equipo
que participarán en cada período, un minuto antes do inicio de cada
un deles.
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O adestrador deberá confirmar na mesa o cinco inicial (en cada
período. No caso de que os xogadores no campo non coincidan co
cinco dado e o erro se descubrise logo de iniciarse o período, o
adestrador será sancionado con falta técnico "B" no momento no que
este se descubra. O xogador que actúa indebidamente debe ser
substituído, contando o período como xogado para os dous
xogadores. O adestrador do equipo A será o primeiro que facilite esta
información.
7.3

Os adestradores, axudantes de adestrador, substitutos, xogadores
excluídos e membros da delegación acompañante son as únicas
persoas autorizadas a sentarse nos bancos de equipo e a permanecer
nas zonas de banco do equipo. Durante o tempo de xogo todos os
substitutos, xogadores excluídos e membros da delegación
acompañante permanecerán sentados.

7.4

O adestrador ou o adestrador axudante poden ir a mesa de oficiais
durante o partido para obter información estatística, só cando o balón
quede morto e o reloxo do partido estea parado.

7.5

O adestrador pode dirixirse os árbitros de maneira educada durante o
partido para obter información só cando o balón estea morto e o reloxo
do partido estea parado.

7.6

Tanto o adestrador como o adestrador axudante, pero só un deles ao
mesmo tempo, están autorizados a permanecer de pé durante o
partido. Poderán dirixirse verbalmente a os seus xogadores durante o
partido sempre que permanezan dentro das súas zonas de banco de
equipo. O adestrador axudante non se comunicará cos árbitros.

7.7

Se hai un adestrador axudante, o seu nome debe inscribirse na acta
antes do inicio do partido (non é necesario que firme). Asumirá todas
as obrigacións e dereitos do adestrador si, por calquera razón, este non
pode continuar exercéndoas.

7.8

Se o capitán abandona o terreo de xogo, o adestrador informará a un
dos árbitros do número do xogador que actuará como capitán no
terreo de xogo.

7.9

O capitán actuará como xogador adestrador si non hai adestrador ou
si o adestrador non pode continuar e non hai adestrador axudante
inscrito na acta (ou este non pode continuar). Se o capitán ten que
abandonar o terreo de xogo, pode continuar exercendo de adestrador.
Se debe abandonar o terreo de xogo por mor dunha falta
descualificante, ou non pode actuar como adestrador debido a unha
lesión, o seu substituto como capitán poderá substituílo como
adestrador.

7.10

O adestrador designará ao lanzador de tiros libres do seu equipo en
tódolos casos en que as regras non o determinen.

REGRA CATRO – REGULAMENTACIÓN DO XOGO
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Art. 8 Tempo de xogo, puntuación empatada e prórroga
8.1

O

partido

constará

de6períodos

de

8minutos

cada

un.

a. O tempo de xogo nos cinco primeiros períodos será de 7 minutos a
tempo corrido e 1 minuto final a tempo normal de baloncesto FIBA.
b. O sexto período xogarase a 5 primeiros minutos a tempo corrido e
3 minutos finais a tempo normal de baloncesto FIBA.
c. Os períodos extra xogaranse os tres primeiros minutos a tempo
corrido e 2 minutos finais a tempo normal de baloncesto FIBA.
d. O cronometrador controlará o tempo de xogo sen parar o reloxo
nos minutos a tempo corrido, salvo que o árbitro faga soar o seu
chifre, nos casos seguintes:
- Unha falta con penalización de tiro (párase cando o árbitro se

dirixe

aos oficiais de mesa e sinaliza a penalización).
- Ao finalizar un tempo dun período.
- Un tempo morto
- Cando se concede unha substitución no sexto período ou períodos
extras.
- Cando un xogador comete a súa quinta falta ou unha falta
descualificante.
- Cando un xogador está lesionado.
- Cando o árbitro indique facelo ao cronometrador noutras situacións
particulares.
8.2

Haberá un intervalo de xogo de 20 minutos antes da hora programada
para o inicio do partido.

8.3

Haberá intervalos de xogo de 1 minuto entre o primeiro e segundo
período, segundo e terceiro (primeira parte), entre o cuarto e quinto,
quinto e sexto(segunda parte), e de 2 minutos antes de cada período
extra.

8.4

Haberá un intervalo de xogo na metade do partido de 5 minutos, é dicir,
entre o terceiro e o cuarto período.

8.5

Un intervalo de xogo comeza:
•
•

8.6

20 minutos antes da hora programada para o inicio do partido.
Cando soa o sinal do reloxo de partido indicando o final do
período ou da prórroga.
Un intervalo de xogo finaliza:
•
•

Ao comezo do primeiro período, cando o balón salga da(s) man(s)
do árbitro principal (crewchief) no lanzamento do salto entre
dous.
Ao comezo de todos os demais períodos e prórrogas, cando o
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balón estea a disposición do xogador que vai efectuar o saque.
8.7

Se a puntuación está empatada ao final do sexto período, o partido
continuará con tantas prórrogas de 5 minutos de duración cada unha
como sexan necesarias para desfacer o empate.
Se a puntuación global dun sistema de competición de series de
partidos de ida e volta está empatada ao final do segundo partido, este
partido continuará con tantas prórrogas de 5 minutos de duración cada
unha como sexan necesarias para desfacer o empate.

8.8

Se cométese unha falta ao mesmo tempo ou xusto antes de que soe o
sinal do reloxo de partido indicando o final dun período ou unha
prórroga, o consecuente tiro ou tiros libres deberán administrarse
despois do final do período ou da prórroga.
Se a consecuencia de este tiro ou tiros libres é necesario disputar unha
prórroga, considerarase que todas as faltas que se cometan despois
do período ou da prórroga ocorreron durante un intervalo de xogo e
os tiros libres administraranse antes do inicio da seguinte prórroga.

8.9

Se durante a disputa dun encontro, un equipo supera no marcador ao
seu rival por unha diferencia de 50 puntos, o partido darase por
finalizado, sendo o resultado o recollido nese momento pola acta
oficial. O encontro séguese disputando pero cos minutos restantes sen
parar o reloxo, salvo tempos mortos rexistrados. Na acta seguirase
anotando todas as incidencias, salvo os puntos, e o equipo que
superou esa diferenza non poderá facer defensas presionantes a toda
pista no que resta do mesmo.
Neste sentido, entenderanse como defensas presionantes a toda a pita
aquelas que se realicen máis aló da pista traseira do equipo defensor,
isto é, mías aló da liña central da pista de xogo.
O incumprimento desta norma non terá ningún tipo de sanción
regulamentaria durante o tempo de xogo. Os árbitros advertirán, por
unha soa vez, desta circunstancia ao equipo que a estea incumprindo
e se persistise este tipo de defensa informará ao dorso do acta ao
finalizar o encontro de tal circunstancia e o Comité de Competición
decidirá respecto diso e podería consideralo como conduta
antideportiva.

Art. 9

Comezo e final dun período, unha prórroga ou do partido

9.1

O primeiro período comeza cando o balón salga da(s) man(s) do árbitro
principal (crewchief) no lanzamento do salto entre dous.

9.2

Os demais períodos ou prórrogas comezan cando o balón está a
disposición do xogador que vai efectuar o saque.

9.3

O partido non pode comezar si un dos equipos non está no terreo de
xogo con 5 xogadores en categoría Minibasket e 4 xogadores en
categoría PreMinibasket preparados para xogar.

9.4

En todos os partidos, o equipo citado no primeiro lugar no calendario
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(equipo local) terá o banco de equipo e a súa propia canastra á
esquerda da mesa de oficiais, de cara ao terreo de xogo.
Con todo, se os dous equipos están de acordo, poderán intercambiar
os bancos de equipo e/ou as canastras.
9.5

Antes do primeiro e cuarto período, os equipos teñen dereito a quentar
na metade do terreo de xogo na que estea situada a canastra dos seus
opoñentes.

9.6

Os equipos intercambiarán as canastras para a segunda metade.

9.7

En todas as prórrogas, os equipos continuarán xogando cara ás
mesmas canastras que no sexto período.

9.8

Un período, unha prórroga ou un partido finalizarán cando soe o sinal
do reloxo de partido indicando o final do cuarto ou da prórroga. Cando
o taboleiro estea equipado coa iluminación vermella ao redor do seu
perímetro, a iluminación ten prioridade sobre o sinal sonoro do reloxo
de partido.

Art.10

Estado do balón

10.1

O balón pode estar vivo ou morto.

10.2

O balón pasa a estar vivo cando:
•

10.3

Durante o salto entre dous, o balón abandona as mans do árbitro
principal (crewchief) no devandito lanzamento.
•
Durante un tiro libre, o balón está a disposición do lanzador.
•
Durante un saque, o balón está a disposición do xogador que o
efectúa.
O balón queda morto cando:
•
•
•

10.4

Convértese calquera tiro de campo ou tiro libre.
Un árbitro fai soar o seu chifre estando o balón vivo.
Resulta evidente que o balón non entrará no cesto durante un tiro
libre que debe ser seguido por:
– Outro(s) tiro(s) libre(s).
– Outra penalización (tiro(s) libre(s) e/ou posesión do balón)
•
Soa o sinal do reloxo de partido indicando o final dun cuarto ou
dunha prórroga.
•
Soa o sinal do reloxo de lanzamento mentres un equipo ten o
control do balón.
•
Un xogador de calquera equipo toca o balón mentres está no aire
nun lanzamento a canastra despois de que:
– Un árbitro faga soar o seu chifre.
– O sinal do reloxo de partido soe indicando o final do cuarto
ou de a prórroga.
– Soe o sinal do reloxo de lanzamento.
O balón non queda morto e concédese a canastra si convértese cando:
•
O balón está no aire nun lanzamento a canastra e:
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Un árbitro fai soar o seu chifre.
Soa o sinal do reloxo de partido indicando o final do cuarto
ou da prórroga.
– Soa o sinal do reloxo de lanzamento.
•
O balón está no aire nun tiro libre e un árbitro fai soar o seu chifre
para indicar calquera infracción que non cometa o lanzador.
•
O balón está baixo o control dun xogador na súa acción de tiro
para unha canastra de campo que finaliza o seu lanzamento cun
movemento continuo que comezou antes de que se sancionase
unha falta sobre calquera xogador opoñente ou sobre calquera
outra persoa con permiso para sentar no banco do equipo
opoñente.
Esta disposición non se aplica, e a canastra non é válida se:
– Despois de que un árbitro faga soar o seu chifre, realízase
unha acción de tiro completamente nova.
– Durante o movemento continuo do xogador en acción de tiro,
soa o sinal do reloxo de partido indicando o final do cuarto
ou da prórroga ou soa o sinal do reloxo de lanzamento.
–
–

Art.11

Posición dun xogador e dun árbitro

11.1

A posición dun xogador determínase polo lugar onde está tocando o
chan.
Cando se atopa no aire, mantén a mesma posición que tiña cando
tocou o chan por última vez. Isto inclúe as liñas limítrofes, a liña central,
a liña de 3 puntos, a liña de tiros libres, e as liñas que delimitan as
zonas restrinxidas.

11.2

A posición dun árbitro determínase da mesma maneira que a de un
xogador. Cando o balón toca a un árbitro é coma se tocase o chan na
posición na que se atopa o árbitro.

Art.12

Salto entre dous e posesión alterna

12.1

Definición de salto entre dous

12.1.1

Ten lugar un salto entre dous cando un árbitro lanza o balón no círculo
central entre 2 adversarios calquera ao comezo do primeiro período.

12.1.2

Prodúcese un balón retido cando un ou máis xogadores de equipos
contrarios teñen unha ou ambas as mans firmemente sobre o balón,
de modo que ningún pode obter o control do mesmo sen empregar
unha brusquidade excesiva.

12.2

Procedemento do salto entre dous

12.2.1

Cada saltador terá ambos os pés dentro do semicírculo máis próximo
a súa propia canastra e cun pé preto da liña central.

12.2.2

Os xogadores dun mesmo equipo non poden ocupar posicións
contiguas ao redor do círculo se un opoñente desexa ocupar unha
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desas posicións.
12.2.3

O árbitro lanzará o balón cara arriba en vertical entre os 2 opoñentes,
máis alto do que calquera deles poida alcanzar saltando.

12.2.4

O balón debe ser palmeado coa(s) man(s) de, polo menos, un dos
saltadores despois de que alcance a altura máxima.

12.2.5

Ningún dos saltadores abandonará a súa posición ata que o balón sexa
palmeado legalmente.

12.2.6

Ningún dos saltadores pode coller o balón nin palmealo máis de dúas
veces ata que toque a un dos xogadores que non saltou ou toque o
chan.

12.2.7

Se o balón non é palmeado polo menos por un dos saltadores,
repetirase o salto entre dous.

12.2.8

Os xogadores que non salten non poden ter ningunha parte do seu
corpo sobre ou riba da liña do círculo (cilindro) antes de que o balón
sexa tocado.
Unha infracción dos Art. 12.2.1., 12.2.4., 12.2.5., 12.2.6. e 12.2.8. é unha
violación.

12.3

Situacións de salto
Prodúcese unha situación de salto cando:
•
•
•
•

•
•

•

Sinálase un balón retido.
O balón salga fora dos límites do terreo de xogo e os árbitros
dubidan ou non están de acordo sobre o equipo ao que pertence
o último xogador en tocar o balón.
Ambos os equipos cometen violación durante o último tiro libre
non convertido.
Un balón vivo encáixase entre o aro e o taboleiro excepto:
– Entre tiros libres,
– Despois do último tiro libre seguido dun saque desde a liña
de saque na pista dianteira do equipo.
O balón queda morto cando ningún dos equipos ten o control do
balón nin dereito ao mesmo.
Despois de cancelar penalizacións iguais en contra de ambos
equipos, se non queda ningunha penalización de faltas por
administrarse e ningún equipo tiña o control do balón ou dereito
ao mesmo antes da primeira falta ou violación.
Ao comezo de calquera período que non sexa o primeiro e de todas
as prórrogas.

12.4

Definición de posesión alterna

12.4.1

A posesión alterna é un método para que o balón pase a estar vivo
mediante un saque en lugar dun salto entre dous.

12.4.2

O saque de posesión alterna:
•

Comeza cando o balón está a disposición do xogador que efectúa
o saque.
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•

12.5

Finaliza cando:
– o balón toca ou é tocado legalmente por un xogador no terreo
de xogo.
– o equipo que realiza o saque comete unha violación.
– un balón vivo encáixase entre o aro e o taboleiro durante un
saque.
Procedemento de posesión alterna

12.5.1

En todas as situacións de salto, os equipos alternarán a posesión do
balón para efectuar un saque desde o punto máis próximo onde
produciuse a situación de salto.

12.5.2

O equipo que non obteña o control do balón vivo no terreo de xogo
despois do salto entre dous terá dereito a primeira posesión alterna.

12.5.3

O equipo que teña dereito a seguinte posesión alterna ao final de
calquera período ou prórroga comezará o seguinte período ou
prórroga mediante un saque desde a prolongación da liña central, en
fronte da mesa de oficiais, a menos que deba administrarse unha
penalización de tiros libres e saque.
O equipo que ten dereito ao saque de posesión alterna indicarase
mediante a frecha de posesión alterna apuntando a canastra dos
opoñentes. A dirección da frecha de posesión alterna cambiarase
en canto finaliza o saque de posesión alterna.
Unha violación cometida por un equipo durante o seu saque de
posesión alterna provoca que devandito equipo perda o saque de
posesión alterna. Cambiarase a dirección da frecha de posesión alterna
inmediatamente, indicando que o equipo contrario ao que cometeu a
violación terá dereito ao saque de posesión alterna na seguinte
situación de salto. O xogo renovarase concedendo o balón aos
opoñentes do equipo que cometeu a violación para que efectúen un
saque desde o punto do saque orixinal.

12.5.4

12.5.5

12.5.6

Unha falta cometida por calquera equipo:
•
•

Antes do comezo dun período que non sexa o primeiro ou dunha
prórroga; ou
Durante o saque de posesión alterna, non provoca que o equipo
que realiza o saque perda esa posesión alterna.

Art.13

Como se xoga o balón

13.1

Definición
Durante o partido, o balón só xógase coa(s) man(s) e pode pasarse,
lanzarse, palmearse, rodarse ou botarse en calquera dirección, suxeito
as restricións destas regras.

13.2

Regra
Un xogador non correrá co balón, nin o golpeará co pé nin o bloqueará
con calquera parte da perna intencionadamente, e tampouco o
golpeará co puño.
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Non obstante, contactar ou tocar o balón con calquera parte da perna
de maneira accidental non é unha violación.
Unha infracción do Art. 13.2 é unha violación.

Art.14

Control do balón

14.1

Definición

14.1.1

O control por parte dun equipo comeza cando un xogador dese equipo
ten o control dun balón vivo sosténdoo ou botándoo ou ten un balón
vivo a súa disposición.

14.1.2

O control por parte dese equipo continúa cando:

14.1.3

•
Un xogador dese equipo ten o control dun balón vivo.
•
Membros dese equipo están a pasarse o balón.
O control por parte dese equipo finaliza cando:
•
•
•

Un opoñente obtén o control.
O balón queda morto.
O balón abandonou a(s) man(s) do xogador nun lanzamento a
canastra ou un tiro libre.

Art.15

Xogador en acción de tiro

15.1

Definición

15.1.1

Prodúcese un lanzamento a canastra ou un tiro libre cando un xogador
sostén o balón na súa(s) man(s) e logo lánzao polo aire cara ao cesto
dos seus opoñentes.
Prodúcese un palmeo para un tiro cando se dirixe o balón coa(s)
man(s) cara á canastra dos opoñentes.
Prodúcese un mate para un tiro cando se introduce o balón cara abaixo
na canastra dos opoñentes cunha ou ambas as mans.
Un movemento continuo durante unha penetración a canastra ou
outros tiros en movemento é unha acción dun xogador que atrapa o
balón mentres progresa ou despois de rematar o caneo e despois
continúa co movemento de tiro, normalmente cara arriba.

15.1.2

A acción de tiro nun lanzamento:
•
•

Comeza cando o xogador inicia, a xuízo do árbitro, a mover o
balón cara arriba en dirección a canastra dos opoñentes.
Finaliza cando o balón abandonou a(s) man(s) do xogador e, si
trátase dun tiro en suspensión, ambos os pés regresaron ao chan.

Durante a súa acción de tiro o xogador podería ter os seus brazos
agarrados por un opoñente, impedíndolle desta forma encestar. Neste
caso non é imprescindible que o balón abandone a(s) man(s) do
xogador.
Cando un xogador estea na súa acción de tiro e pase o balón despois
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de recibir unha falta, xa non se considera que estea na súa acción de
tiro.
Non existe relación entre o número de pasos legais realizados e a acción
de tiro.
15.1.3

A acción de tiro durante un movemento continuo na penetración a
canastra ou outros tiros en movemento:
•

15.1.4
15.1.5

15.1.6

Comeza cando o balón chega a descansar na(s) man(s) do
xogador, despois de rematar o caneo ou de atrapalo no aire e o
xogador comeza, a xuízo do árbitro, o movemento de tiro previo
o lanzamento do balón para un tiro de campo.
•
Finaliza cando o balón abandonou a(s) man(s) do xogador ou se
realiza unha acción de tiro completamente nova.
Non existe relación entre o número de pasos legais realizados e a
acción de tiro.
Durante a acción de tiro o xogador podería ter os seus brazos
agarrados por un opoñente, impedíndolle de esta forma encestar.
Neste caso non é imprescindible que o balón abandone a(as) man(s)
do xogador.
Cando o xogador estea na súa acción de tiro e pase o balón despois de
recibir unha falta, xa non se considera que estivera na súa acción de
tiro.

Art.16

Canastra: Cando se marca e o seu valor

16.1

Definición

16.1.1

Convértese unha canastra cando un balón vivo entra no cesto por
arriba e permanece nel ou o atravesa por completo.

16.1.2

Considérase que o balón está dentro do cesto cando a parte máis
insignificante do mesmo está dentro da canastra e por baixo do nivel
do aro.

16.2

Regra

16.2.1

Concédese unha canastra ao equipo que ataca o cesto dos opoñentes
no que entrou o balón da seguinte maneira:
•
•

16.2.2

16.2.3

Unha canastra lanzada desde o tiro libre vale 1 punto.
Unha canastra lanzada desde a zona de tiro de 2 puntos vale 2
puntos.
•
Unha canastra lanzada desde a zona de tiro de 3 puntos vale 3
puntos.
•
Se despois de que o balón toque o aro tras un último tiro libre, un
xogador atacante ou defensor toca o balón legalmente antes de
que entre no cesto, a canastra será de 2 puntos.
Se un xogador converte accidentalmente un lanzamento na súa propia
canastra, a canastra valerá 2 puntos e anotarase coma se fosen
logrados polo capitán en pista do equipo opoñente.
Se un xogador converte intencionadamente un lanzamento na súa
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propia canastra, é unha violación e a canastra non é válida.
16.2.4

Se un xogador provoca que o balón se introduza completamente por
baixo da canastra é unha violación.

16.2.5

O reloxo de partido debe reflectir polo menos 0:00,3 (3 décimas de
segundo) para que un xogador poida obter o control do balón tras un
saque ou un rebote despois do último tiro libre e lanzar a canastra. Se
o reloxo de partido reflicte 0:00,2 ou 0:00,1, o único lanzamento de
campo válido deberá ser un palmeo ou un mate directo do balón.

Art.17

Saque

17.1

Definición

17.1.1

Prodúcese un saque cando o xogador que o efectúa, situado fóra das
liñas de demarcación, pasa o balón ao terreo de xogo.

17.2

Procedemento

17.2.1

O árbitro debe entregar ou pór o balón a disposición do xogador que
vai efectuar o saque. Tamén poderá lanzar ou botar o balón cara ao
xogador a condición de que:
•
•

O árbitro non estea a máis de 4 metros do xogador que realiza o
saque.
O xogador que realiza o saque atópese no lugar correcto
designado polo árbitro.

Os árbitros non tocarán o balón nin en pista dianteira nin en pista
traseira para o saque de banda, salvo en faltas, tempos mortos e
substitucións.
17.2.2

O xogador realizará o saque desde o lugar máis próximo ao que se
cometeu a infracción ou onde o árbitro detivo o xogo, excepto
directamente detrás do taboleiro.

17.2.3

Ao comezo de todos os períodos, a excepción do primeiro e de todas
as prórrogas, o saque administrarase desde a prolongación da liña
central, en fronte da mesa de oficiais.
O xogador que efectúa o saque colocará un pé a cada lado da
prolongación da liña central, en fronte da mesa de oficiais, e terá
dereito a pasar o balón a un compañeiro situado en calquera lugar do
terreo de xogo.

17.2.4

Cando o reloxo de partido mostre 2:00 minutos ou menos no sexto
período ou prórroga, despois dun tempo morto concedido ao equipo
que ten dereito a posesión do balón na súa pista traseira, o adestrador
dese equipo ten o dereito de decidir se o partido renovarase cun saque
de banda dende a liña de saque na pista dianteira do equipo ou dende
a pista traseira do equipo no lugar máis próximo onde se atopaba o
balón cando se detivo o partido.
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17.2.5

A continuación dunha falta persoal cometida por un xogador do
equipo con control dun balón vivo, ou do equipo con dereito ao balón,
o partido renovarase cun saque de banda desde o lugar máis próximo
onde cometeuse a infracción.

17.2.6

Despois dunha falta técnica, o partido renovarase cun saque de banda
dende o lugar onde se atopaba o balón cando se sancionou a falta
técnica, a menos que se estableza o contrario nestas regras.

17.2.7

Despois dunha falta antideportiva ou descualificante, o partido
renovarase cun saque de banda dende a liña de saque na pista
dianteira do equipo, a menos que se estableza o contrario nestas
regras.

17.2.8

Despois dun enfrontamento, o partido renovarase segundo o
establecido no Art. 39.

17.2.9

Sempre que o balón entre na canastra, pero o tiro ou tiro libre non sexa
válido, o partido renovarase cun saque de banda dende a altura da
prolongación da liña de tiros libres.

17.2.10

Despois dunha canastra convertida ou dun último tiro libre convertido:
•

•

Calquera xogador do equipo que recibiu a canastra efectuará o
saque desde calquera lugar detrás da súa liña de fondo. Isto
tamén é aplicable cando un árbitro entregue o balón a un xogador
ou o poña a súa disposición para o saque despois dun tempo
morto ou calquera outra interrupción do xogo posterior a unha
canastra ou un último tiro libre convertido.
O xogador que realiza o saque pode moverse lateralmente e/ou
cara atrás e o balón pode pasarse entre os membros do equipo
que estean sobre ou detrás da liña de fondo, pero a conta de 5
segundos comeza cando o balón está a disposición do primeiro
xogador situado fóra das liñas limítrofes.

17.3

Regra

17.3.1

O xogador que realiza o saque:
•
•
•

17.3.2

Non tardará máis de 5 segundos en lanzar o balón.
Non pisará o terreo de xogo mentres teña o balón na súa(s) man(s).
Non provocará que o balón toque fora dos límites do terreo de
xogo tras ser lanzado no saque.
•
Non tocará o balón dentro do terreo de xogo antes de que toque
a outro xogador.
•
Non provocará que o balón entre directamente na canastra.
•
Non se moverá do lugar designado para o saque máis aló das
liñas limítrofes, lateralmente nunha ou ambas as direccións, unha
distancia total de máis de 1 metro antes de soltar o balón. Con
todo, permíteselle moverse directamente cara atrás, dende a liña
de banda, tanto como as circunstancias permítano.
Durante o saque, o resto de xogadores:
•
•

Non terán ningunha parte do seu corpo por encima da liña
limítrofe antes de que o balón atravese esa liña.
Non estarán a menos de 1 metro do xogador que efectúa o saque
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17.3.3

cando non exista unha distancia mínima de 2 metros entre a liña
limítrofe e calquera obstáculo.
Cando o reloxo de partido mostre 2:00 minutos ou menos no sexto
período e en cada prórroga, e hai un saque, o árbitro usará un sinal de
cruzamento ilegal de liña de banda como unha advertencia mentres
administra o saque de banda.
Se un xogador defensivo:
•

Move calquera parte do seu corpo sobre a liña limítrofe para
interferir nun saque de banda, ou

•

Está a menos de 1 m do xogador que realiza o saque cando o
lugar para o saque ten menos de 2 m de distancia, é unha
violación e dará lugar a unha falta técnica.

Unha infracción do Art. 17.3 é unha violación.
17.4

Penalización
Concédese o balón a os opoñentes para un saque desde o mesmo
lugar que o saque orixinal.

Art.18 Tempo morto
18.1

Definición
Un tempo morto é unha interrupción do partido solicitada por o
adestrador ou o adestrador axudante.

18.2.

Regra

18.2.1

Cada tempo morto durará 1 minuto.

18.2.2

Pódese conceder un tempo morto durante unha oportunidade de tempo
morto.

18.2.3

Unha oportunidade de tempo morto comeza cando:
•
Para ambos os equipos, o balón queda morto, o reloxo de partido
está parado e o árbitro finalizou a súa comunicación coa mesa de
oficiais.
•
Para ambos os equipos, o balón queda morto despois dun último
tiro libre convertido.
•
Para o equipo que recibe unha canastra, convértese un tiro de
campo.
Unha oportunidade de tempo morto finaliza cando o balón está a
disposición dun xogador para efectuar un saque ou para o primeiro
tiro libre.
Pódese conceder a cada equipo:
•
2 tempos mortos durante a primeira parte.
•
3 tempos mortos durante a segunda parte, cun máximo de 2
deses tempos mortos cando o reloxo do partido mostre 2:00
minutos ou menos no sexto período.
•
1 tempo morto durante cada prórroga.
Os tempos mortos non utilizados non poderán utilizarse na seguinte

18.2.4
18.2.5

18.2.6
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metade ou prórroga.
18.2.7

18.2.8

18.3

O tempo morto concédese ao equipo cuxo adestrador o solicitou
primeiro, a menos que se conceda a continuación dunha canastra
convertida polos adversarios e sen que se sinalase ningunha
infracción.
Non se concederá tempo morto ao equipo que converteu unha
canastra ao deterse o reloxo de partido cando mostre 2:00 minutos ou
menos no sexto período e en cada prórroga, a menos que un árbitro
interrompa o partido.
Procedemento

18.3.1

Só un adestrador ou adestrador axudante teñen dereito a solicitar un
tempo morto. Farao establecendo contacto visual co anotador ou
acudindo a mesa de oficiais, solicitando claramente un tempo morto e
realizando coas mans o sinal convencional correspondente.

18.3.2

Unha solicitude de tempo morto só pode anularse antes de que soe o
sinal do anotador comunicando dita solicitude.

18.3.3

O período de tempo morto:
•
Comeza cando o árbitro fai soar o seu chifre e realiza o sinal de
tempo morto.
•
Finaliza cando un árbitro fai soar o seu chifre e indica a os equipos
que volvan ao terreo de xogo.

18.3.4

Tan pronto como comece unha oportunidade de tempo morto, o
anotador fará soar o seu sinal para comunicar a os árbitros que un
equipo solicitou un tempo morto.
Se convértese unha canastra contra o equipo que solicitou un tempo
morto, o cronometrador deterá o reloxo de partido inmediatamente e
fará soar o seu sinal.

18.3.5

Durante o tempo morto e durante un intervalo de xogo antes do inicio
do segundo, terceiro, cuarto, quinto, sexto ou calquera período extra,
os xogadores poden abandonar o terreo de xogo e sentar no seu banco
de equipo e as persoas autorizadas a estar na zona de banco poden
entrar ao terreo de xogo sempre que permanezan preto da zona de
banco de equipo.

18.3.6

Se calquera dos dous equipos solicita un tempo morto despois de que
o balón estea a disposición do lanzador para o primeiro tiro libre, o
tempo morto concederase se:
•
Convértese o último tiro libre.
•
O último tiro libre, se non se converte, é seguido por un saque.
•
Sanciónase unha falta entre os tiros libres. Neste
caso,
completarase(n) o/ o tiro(s) libre(s) e concederase o tempo morto
antes de administrarse a nova penalización, a menos que se
estableza o contrario nestas regras.
•
Sanciónase unha falta antes de que o balón estea vivo despois do
último tiro libre. Neste caso, concederase o tempo morto antes de
que se administre a nova penalización.
•
Sanciónase unha violación antes de que o balón estea vivo
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despois do último tiro libre. Neste caso, concederase o tempo
morto antes de administrarse o saque.
No caso de series consecutivas de tiros libres e/ou posesión de balón
orixinados por máis de 1 falta, cada serie debe considerarse por
separado.

Art.19

Substitucións

19.1

Definición
Unha substitución é unha interrupción do partido solicitada polo
substituto para converterse en xogador.

19.2

Regra

19.2.1

Un equipo pode substituír a un ou varios xogadores durante unha
oportunidade de substitución

19.2.1.1 .Non está permitido facer substitucións durante os cinco primeiros
períodos salvo:
- Substituír ao xogador lesionado. O xogador lesionado que se
recupere
poderá
xogar
soamente
no
sexto
período,
independentemente do número de períodos completos xogados.
- Substituír ao xogador descualificado.
- Substituír ao xogador que cometa 5 faltas persoais.
- Substituír ao xogador que cometa 2 faltas antideportivas.
19.2.1.2 Cada xogador debe xogar polo menos 2 períodos completos durante
os cinco primeiros períodos, entendéndose período completo desde
que se inicia o período ata que finaliza, salvo as seguintes excepcións:
- Un xogador que non finalice un período por lesión, considérase que
xa xogou un período completo, e se non pode incorporarse de novo ao
xogo, considerarase que a súa alienación é válida. Toda lesión debe vir
certificada por un médico da organización, ben sexa nunha substitución
nun período, ben sexa por non poder seguir xogando o resto do partido.
En caso de non existir médico, o criterio dos árbitros prevalecerá.
- A un xogador lesionado non existe obrigación de substituílo se recibe
asistencia, sempre cando o xogo non se deteña por un período
aproximado de máis de 2 minutos.
- Un xogador que non finalice un período por que sexa descualificado,
cometa dúas faltas antideportivas ou cometa cinco faltas persoais,
considérase que a súa aliñación é válida, aínda que non xogue dous
períodos completos.
- O xogador que substitúe ao xogador lesionado, descualificado ou
eliminado por cinco faltas persoais ou dúas antideportivas, o período
xogado non lle cota como completo (nin xogado nin descansado).
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19.2.1.3 Cada xogador deberá permanecer no banco de substitutos durante dous
período completos nos 5 primeiros período, entendéndose período
completo desde que se inicia o período ata que finaliza, sen excepcións.
19.2.1.4 Se nos 5 primeiros períodos chega o caso de que un equipo non dispón
de xogadores suficientes para efectuar a substitución dun xogador
lesionado, descualificado, eliminado por cinco faltas persoais ou dúas
antideportivas, de maneira que todos os xogadores poidan descansar
dous períodos completos, o partido continuarase xogando e efectuarase
calquera substitución a fin de que haxa sempre cinco xogadores no
terreo de xogo. O árbitro fará constar dita circunstancia no dorso da acta.
19.2.1.5 No sexto período e períodos extra un equipo pode substituír a un ou
varios xogadores durante unha oportunidade de substitución.
19.2.2

19.2.3

19.2.4

19.2.5

Unha oportunidade de substitución comeza cando:
•
Para ambos os equipos, o balón queda morto, o reloxo de partido
está parado (3 últimos minutos sexto período e 2 últimos minutos
dos períodos extra) e o árbitro finalizou a súa comunicación coa
mesa de oficiais.
•
Para ambos os equipos, o balón queda morto, o reloxo de partido
segue en marcha (5 primeiros minutos do sexto período e 3
primeiros minutos dos períodos extra) agás despois de canastra.
•
Para ambos os equipos, o balón queda morto despois dun último
tiro libre convertido.
•
Para o equipo que recibe a canastra, convértese unha canastra de
campo cando o reloxo de partido mostre 2:00 minutos ou menos
no cuarto período e en cada prórroga.
Unha oportunidade de substitución finaliza cando o balón está a
disposición dun xogador para efectuar un saque ou para o primeiro
tiro libre.
Un xogador que foi substituído e un substituto que se converteu en
xogador non poden volver incorporarse ao partido nin abandonalo,
respectivamente, até que o balón volva quedar morto despois dunha
fase de partido co reloxo en marcha, a menos que:
•
O equipo quede reducido a menos de 5 xogadores no terreo de
xogo.
•
O xogador que ten dereito a lanzar tiros libres como consecuencia
de a corrección dun erro estea no banco despois de ser
substituído legalmente.
Non se concederá ningunha substitución ao equipo que converteu
unha canastra cando o reloxo se deteña a continuación dun
lanzamento de campo convertido durante os 2 últimos minutos ou
menos no sexto período ou de calquera período extra a menos que un
árbitro interrompa o partido.

19.3

Procedemento

19.3.1

Só un substituto ten dereito a solicitar unha substitución. El (nin o
adestrador nin o adestrador axudante) acudirá a mesa de oficiais e
solicitando claramente unha substitución, realizando o sinal
convencional correcta coas mans, ou sentándose na cadeira de

REGRASOFICIAISDEBALONCESTO MINIBASKET E PREMINIBASKET 2020

Páxina29de85

substitutos. Debe estar preparado para xogar de inmediato.
19.3.2

Unha solicitude de substitución só pode anularse antes de que soe o
sinal do anotador comunicando dita solicitude.

19.3.3

Tan pronto como comece unha oportunidade de substitución, o
anotador fará soar o seu sinal para comunicar aos árbitros que se
efectuou unha solicitude de substitución.

19.3.4

O substituto permanecerá fóra das liñas limítrofes ata que o árbitro
faga soar o seu chifre, efectúe o sinal de substitución e indíquelle que
entre ao terreo de xogo.

19.3.5

O xogador substituído pode ir directamente a o seu banco sen informar
o anotador ou ao árbitro.

19.3.6

As substitucións efectuaranse tan rápido como sexa posible. Un
xogador que cometa 5 faltas ou sexa descualificado debe ser
substituído de inmediato (como máximo en 30 segundos). Se a xuízo
do árbitro prodúcese un atraso inxustificado cargaráselle un tempo
morto ao equipo infractor. Se o equipo non dispón de tempos mortos,
pódese sancionar ao adestrador unha falta técnica, rexistrada como
'B', por atrasar o xogo.

19.3.7

Se solicítase unha substitución durante un tempo morto ou un
intervalo de xogo que non sexa o intervalo entre a primeira e a
segunda parte, o substituto debe informar o anotador antes de
incorporarse ao partido.

19.3.8

Se o lanzador de tiros libres debe ser substituído porque:
•
Está lesionado, ou
•
Cometeu 5 faltas, ou
•
Foi descualificado,

19.3.9

o/os tiro(s) libre(s) debe lanzalo(s) o seu substituto, quen non pode
volver ser substituído ata que xogue na seguinte fase de partido co
reloxo en marcha.
Se calquera equipo solicita unha substitución despois de que o balón
estea a disposición do lanzador para o primeiro tiro libre, concederase
se:
•
Convértese o último tiro libre.
•
O último tiro libre, se non se converte, é seguido por un saque.
•
Sanciónase unha falta entre os tiros libres. Neste caso, o/os tiro(s)
libre(s) completarase(n) e concederase a substitución antes de
administrarse a nova penalización, a menos que se estableza o
contrario nestas regras.
•
Sanciónase unha falta antes de que o balón estea vivo despois do
último tiro libre. Neste caso, concederase a substitución antes de
que se administre a nova penalización.
•
Sanciónase unha violación antes de que o balón estea vivo
despois do último tiro libre. Neste caso, concederase a
substitución antes de administrarse o saque.
No caso de series consecutivas de tiros libres e/ou posesión de balón
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orixinados por máis de 1 falta, cada serie debe considerarse por
separado.

Art.20

Partido perdido por comparecencia.

20.1

Regra

20.2

Un equipo perderá o partido por comparecencia se:
•
O equipo non se presentou ou non pode presentar 5 xogadores
en categoría Minibasket ou 4 en categoría PreMinibasket
preparados para xogar 15 minutos despois da hora programada
para o inicio do partido.
•
As súas accións impiden que se xogue o partido.
•
Négase a xogar despois de recibir do árbitro principal (crewchief)
a orde de facelo.
Penalización

20.2.1

Adxudícase o partido ao equipo contrario e o resultado será de 50 a 0.
Ademais, o equipo que non compareza recibirá 0 puntos de
clasificación.

20.2.2

Para as series de 2 partidos (ida e volta) en que se sumen os puntos
(puntuación total) e para os Play-Offs (ao mellor de 3 partidos), o
equipo que non compareza no primeiro, segundo ou terceiro partido
perderá a serie ou os Play-Offs por “incomparecencia”. Isto non se
aplica nos Play-Offs (ao mellor de 5 partidos e ao mellor de 7 partidos).

20.2.3

Se un equipo perde un segundo partido por incomparecencia nun
torneo, o equipo será descualificado e anularanse os resultados dos
partidos en que participe .

Art.21

Partido perdido por inferioridade.

21.1

Regra
Un equipo perderá un partido por inferioridade se, durante o mesmo,
o número de xogadores dese equipo preparados para xogar sobre o
terreo de xogo é inferior a 2.

21.2

Penalización

21.2.1

Se o equipo ao que se lle adxudica o partido vai por diante no
marcador, darase por válido a puntuación do momento da
interrupción. Se o equipo ao que se lle adxudica o partido non vai por
diante, rexistrarase unha puntuación de 2 a 0 o seu favor. O equipo
que perda por inferioridade recibirá 1 punto de clasificación.
Para as series de 2 partidos (ida e volta) en que se sumen os puntos
(puntuación total), o equipo que quede en inferioridade no primeiro ou
segundo partido perderá a serie por “inferioridade”.

21.2.2

REGRA CINCO – VIOLACIÓNS
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Art.22

Violacións

22.1

Definición
Unha violación é unha infracción das regras.

22.2

Penalización
O balón concederase a os adversarios para un saque desde o punto
máis próximo ao da infracción, excepto directamente detrás do
taboleiro, a menos que se especifique o contrario nestas regras.

Art.23
xogo

Xogador fóra do terreo de xogo e balón fora do terreo de

23.1

Definición

23.1.1

Un xogador está fóra do terreo de xogo cando calquera parte do seu
corpo está en contacto co chan ou con calquera obxecto, que non sexa
un xogador, que estea sobre, encima ou fóra das liñas limítrofes.

23.1.2

O balón está fóra do terreo de xogo cando toca:
•
A un xogador ou outra persoa que estea fora do terreo de xogo.
•
O chan ou calquera obxecto que estea sobre, encima ou fóra da
liña limítrofe.
•
Os soportes do taboleiro, a parte posterior dos taboleiros ou
calquera obxecto situado encima do terreo de xogo.
Regra

23.2
23.2.1

O responsable de que o balón salga fóra do terreo de xogo é o último
xogador en tocalo ou ser tocado polo balón antes de que este salga
fóra do terreo de xogo, mesmo aínda que o balón saia por tocar algo
que non sexa un xogador.

23.2.2

Se o balón sae fora do terreo de xogo por tocar ou ser tocado por un
xogador que está sobre ou fóra da liña limítrofe, ese xogador é o
responsable de que o balón salga fóra do terreo de xogo.

23.2.3

Se un xogador sae fora do terreo de xogo ou pasa a súa pista traseira
durante un balón retido, prodúcese unha situación de salto.

Art.24

Caneo

24.1

Definición

24.1.1

Un caneo é o movemento de un balón vivo causado por un xogador
con control dese balón e que o lanza, palmea, roda ou o bota no chan.

24.1.2

Un caneo comeza cando un xogador, tras obter o control dun balón
vivo sobre o terreo de xogo, lánzao, palmea, roda ou o bota no chan e
vólveo a tocar antes de que toque a outro xogador.
Un caneo finaliza cando o xogador toca o balón con ambas as mans á
vez ou permite que descanse nunha ou ambas as mans.
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Durante un caneo pódese lanzar o balón ao aire a condición de que
toque o chan ou a outro xogador antes de que o xogador que o lanzou
volva tocalo coa súa man. Non existe límite ao número de pasos que
pode dar un xogador mentres o balón non está en contacto coa súa
man.
24.1.3

Considérase un fumable ou manexo defectuoso do balón o feito de que
un xogador perda accidentalmente o control dun balón vivo no terreo
de xogo e vólvao a recuperar.

24.1.4

As seguintes accións non son caneos:
•
Lanzamentos sucesivos a canastra.
•
Cometer un fumable ao comezo ou ao final de un caneo.
•
Os intentos de obter o control do balón mediante palméeos para
afastalo doutros xogadores.
•
Arrebatar o balón a outro xogador con un palmeo.
•
Interceptar un pase e establecer o control do balón.
•
Pasarse o balón dunha man a outra e permitir que descanse
nunha ou ambas as mans antes de tocar o chan, sempre que non
se cometa unha violación do avance.
•
Lanzar o balón contra o taboleiro e recuperar o control do balón.

24.2

Regra
Un xogador non debe realizar un segundo caneo despois de concluír o
primeiro a menos que perda o control dun balón vivo no terreo de xogo
entre ambos os caneos a consecuencia de:
•
Un lanzamento a canastra.
•
Un toque do balón por parte dun adversario.
•
Un pase ou un 'fumable' no que o balón toque ou sexa tocado por
outro xogador.

Art.25 Avance ilegal
25.1

Definición

25.1.1

Avance ilegal é o movemento ilegal dun ou ambos os pés en calquera
dirección mentres se sostén un balón vivo no terreo de xogo, máis aló
dos límites definidos neste artigo.

25.1.2

Un pivote é o movemento legal no que un xogador que sostén un
balón vivo no terreo de xogo dá un ou máis pasos en calquera
dirección co mesmo pé, mentres que o outro, chamado pé de pivote,
permanece no mesmo punto de contacto co chan.

25.2

Regra

25.2.1

Establecemento do pé de pivote dun xogador que colle un balón vivo
no terreo de xogo:
•

Un xogador que controla o balón mentres está de pé con ambos
os pés no chan:
– No momento no que se levanta un pé, o outro pé convértese
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–
–

•

25.2.2

no pé de pivote.
Para iniciar un caneo, o pé de pivote non se pode levantar
antes de que o balón salga da(s) man(s).
Para pasar ou lanzar a canastra, o xogador pode saltar desde
o pé de pivote, pero ningún dos pés pode volver ao chan
antes de que o balón saia da(s) man(s).

Un xogador que controla o balón mentres progresa ou tras
terminar un caneo pode dar dous pasos para deterse, pasar ou
lanzar a canastra:.
– Despois de recibir o balón, o xogador desprenderase del para
comezar o seu caneo, antes do seu segundo paso.
– O primeiro paso ten lugar cando un pé ou ambos os pés tocan
o chan despois de obter o control do balón.
– O segundo paso prodúcese despois do primeiro paso cando
o outro pé toca o chan ou ambos os pés tocan o chan
simultaneamente.
– Se o xogador que se detén no seu primeiro paso ten ambos
os pés no chan ou tocan o chan simultaneamente, pode
pivotar usando calquera dos pés como o seu pé pivote. Se
logo salta con ambos os pés, ningún pé pode tocar o chan
antes de que o balón salga da(s) man(s).
– Se un xogador cae sobre un pé, só pode pivotar usando ese
pé.
– Se un xogador salta desde un pé no primeiro paso, pode caer
con ambos os pés simultaneamente para o segundo paso.
Nesta situación, o xogador non pode pivotar con ningún pé.
Se despois un ou ambos os pés abandonan o chan, ningún
pé pode volver ao chan antes de que o balón salga da(s)
man(s).
– Se ambos os pés están no aire e o xogador cae con ambos os
pés simultaneamente, no momento en que se levanta un pé
o outro pé convértese no pé de pivote.
– Un xogador non pode tocar o chan consecutivamente co
mesmo pé ou ambos os pés despois de terminar o seu caneo
ou obter o control do balón.

Xogador caído, tombado ou sentado no chan
•
•

É legal que un xogador, mentres sostén o balón, caia ao chan e
escorregue ou que, mentres estea tombado ou sentado no chan,
obteña o control do balón.
É unha violación se o xogador despois roda ou tenta levantarse
mentres sostén o balón.

Art.26

3 segundos

26.1

Regra

26.1.1

Un xogador non permanecerá máis de 3 segundos consecutivos na
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zona restrinxida dos adversarios mentres o seu equipo teña o control
dun balón vivo na súa pista dianteira e o reloxo de partido estea en
marcha.
26.1.2

Permitirase que un xogador:
•
•
•

tente abandonar a zona restrinxida.
estea na zona restrinxida cando el ou un compañeiro está en
acción de tiro e o balón salga ou acaba de saír da(s) man(s) do
xogador nun lanzamento a canastra.
realice un caneo para lanzar a canastra dentro da zona restrinxida
despois de permanecer nela durante menos de 3 segundos
consecutivos.

26.1.3

Para que un xogador estea fora da zona restrinxida ambos os pés
deben estar sobre a pista fóra da mesma.

Art.27

Xogador estreitamente marcado

27.1

Definición
Un xogador que sostén un balón vivo no terreo de xogo está
estreitamente marcado cando un adversario establece unha posición
legal de defensa activa a unha distancia inferior a 1 metro.

27.2

Regra
Un xogador estreitamente marcado debe pasar, lanzar ou botar o
balón en menos de 5 segundos.

Art.28

8 segundos

28.1

Regra

28.1.1

Cando:
•
Un xogador na súa pista traseira obtén o control dun balón vivo,
ou
•
Nun saque, o balón toca ou é legalmente tocado por calquera
xogador en pista traseira e o equipo do xogador que realiza o
saque segue co control do balón na súa pista traseira, ese equipo
debe facer que o balón pase a súa pista dianteira en menos de 8
segundos.

28.1.2

O equipo pasou o balón a pista dianteira cando:
•
O balón, que non está a ser controlado por ningún xogador, toca
a pista dianteira.
•
O balón toca ou é legalmente tocado por un atacante que ten
ambos os pés completamente en contacto coa súa pista dianteira.
•
O balón toca ou é legalmente tocado por un defensor que ten
parte do seu corpo en contacto coa súa pista traseira.
•
O balón toca a un árbitro que ten parte do seu corpo en contacto
coa pista dianteira do equipo con control do balón.
•
Durante un caneo desde pista traseira cara a pista dianteira, o
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balón e ambos os pés do xogador que efectúa o caneo están
completamente en contacto coa pista dianteira.
28.1.3

A conta de 8 segundos continuará co tempo que restaba cando o
equipo que tiña control do balón deba efectuar un saque desde a súa
pista traseira a consecuencia de:
•
Un balón que salgue fose do terreo de xogo.
•
Un xogador do mesmo equipo que se lesiona.
•
Unha falta técnica cometida por ese equipo.
•
Unha situación de salto.
•
Unha dobre falta.
•
Unha cancelación de penalizacións iguais en contra de ambos os
equipos.

Art.29

24 segundos

29.1

Regra

29.1.1

Cando:
•
un xogador obtén o control dun balón vivo no terreo de xogo,
•
nun saque, o balón toca ou é legalmente tocado por calquera
xogador en pista e o equipo do xogador que realiza o saque segue
con o control do balón, ese equipo debe efectuar un lanzamento
antes de 24 segundos.
Para que se considere un lanzamento a canastra antes de 24 segundos:
•
•

29.1.2

O balón debe abandonar a(s) man(s) do xogador antes de que soe
o sinal do reloxo de lanzamento, e
Despois de que o balón abandone a(s) man(s) do lanzador, debe
tocar no aro ou entrar na canastra.

Cando se tenta un lanzamento finalizando o período de 24 segundos
e soa o sinal do reloxo de lanzamento co balón no aire:
•

Se o balón entra no cesto, non se produce ningunha violación,
ignorarase o sinal e a canastra será válida.
•
Se o balón toca no aro pero non entra na canastra, non se produce
ningunha violación, ignorarase o sinal e o xogo continuará.
•
Se o balón non toca no aro, prodúcese unha violación. Con todo,
se os opoñentes obteñen un control do balón inmediato e claro,
ignorarase o sinal e o xogo continuará.
Cando o taboleiro está equipado con iluminación amarela ao longo do
seu perímetro na parte superior, a iluminación ten prioridade sobre o
son do sinal do reloxo de lanzamento.
Aplicaranse todas as restricións relacionadas con interposicións e
interferencias.
29.2

Procedemento

29.2.1

O reloxo de lanzamento reiniciarase sempre que un árbitro deteña o
xogo:
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•

Por mor dunha falta ou violación (non porque o balón salga fóra
do terreo de xogo) cometida polo equipo que non controla o
balón,
•
Por calquera razón válida atribuíble ao equipo que non controla o
balón,
•
Por calquera razón válida non atribuíble a ningún equipo,
Nestas situacións, concederase a posesión do balón ao mesmo equipo
que a tiña previamente. Se o saque adminístrase despois na:
•
•

Pista traseira dese equipo, o reloxo de lanzamento reiniciarase a
24 segundos.
Pista dianteira dese equipo, o reloxo de lanzamento reiniciarase
do seguinte modo:
– Se no reloxo de lanzamento móstranse 14 segundos ou máis
no momento en que se detivo o partido, o reloxo de
lanzamento non se reiniciará, senón que continuará co tempo
que restaba ao deterse.
– Se no reloxo de lanzamento móstranse 13 segundos ou
menos no momento en que se detivo o partido, o reloxo de
lanzamento reiniciarase a 14 segundos.

Con todo, se un árbitro detén o xogo por calquera razón válida sen
conexión con ningún dos equipos e, a xuízo do árbitro, o reinicio do
reloxo de lanzamento pon en desvantaxe ao equipo contrario, o reloxo
de lanzamento continuará desde o momento onde se detivo.
29.2.2

O reloxo de lanzamento reiniciarase sempre que se conceda un saque
ao equipo dos opoñentes despois de que un árbitro deteña o xogo por
mor dunha falta ou unha violación (mesmo cando o balón saíu fóra de
banda) cometida por o equipo con control de balón.
O reloxo de lanzamento tamén se reiniciará se concédese ao novo
equipo atacante un saque conforme ao procedemento de posesión
alterna.
Se o saque adminístrase despois na:
•
•

Pista traseira dese equipo, o reloxo de lanzamento reiniciarase a
24 segundos.
Pista dianteira dese equipo, o reloxo de lanzamento reiniciarase a
14 segundos.

29.2.3

Sempre que o partido sexa detido por un árbitro debido a unha falta
técnica cometida polo equipo que controla o balón, o partido
renovarase cun saque desde o lugar máis próximo onde detívose o
partido. O reloxo de lanzamento non se reiniciará senón que
continuará desde o tempo no que foi detido.

29.2.4

Cando o reloxo do partido mostra 2:00 minutos ou menos no sexto
período ou na prórroga, despois dun tempo morto concedido ao
equipo que ten dereito a posesión do balón dende a súa pista traseira,
o adestrador dese equipo ten o dereito de decidir se o partido
renovarase cun saque dende a liña de saque na pista dianteira do
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equipo ou dende a pista traseira do equipo no lugar máis próximo ao
lugar onde se detivo o partido.
Despois do tempo morto, o saque administrarase da forma seguinte:
•

•

•

Se é como resultado de que o balón saíu fóra de banda e se está
na:
– Pista traseira do equipo, o reloxo de lanzamento continuará
desde o tempo no que foi detido.
– Pista dianteira do equipo: Se o reloxo de lanzamento mostra
13 segundos ou menos, continuará desde o tempo no que foi
detido. Se o reloxo de lanzamento mostra 14 segundos ou
máis, reiniciarase a 14 segundos.
Se é como resultado dunha falta ou unha violación (non porque
o balón saíu fóra de banda) e se está na:
– Pista traseira do equipo, o reloxo de lanzamento reiniciarase a
24 segundos.
– Pista dianteira do equipo, o reloxo de lanzamento reiniciarase
a 14 segundos.
Se o tempo morto concédese ao equipo que ten un novo control
do balón, e se está na:
– Pista traseira do equipo, o reloxo de lanzamento reiniciarase a
24 segundos.
– Pista dianteira do equipo, o reloxo de lanzamento reiniciarase
a 14 segundos.

29.2.5

Cando se concede a un equipo un saque desde a liña de saque da pista
dianteira do equipo como parte da penalización dunha falta
antideportiva ou descualificante, o reloxo de lanzamento será
reiniciado a 14 segundos.

29.2.6

Despois de que o balón tocou o aro da canastra dos adversarios, o
reloxo de lanzamento reiniciarase a :
•
24 segundos se o equipo dos opoñentes obtén o control do balón.
•
14 segundos, se o equipo que obtén o control do balón é o mesmo
equipo que tiña o control do balón antes de que o balón tocase o
aro.

29.2.7

Se o reloxo de lanzamento soa por erro mentres un equipo ten o
control do balón ou ningún equipo teno, ignorarase o sinal, e o xogo
continuará.
Non obstante, se, a xuízo dun árbitro, ponse en desvantaxe ao equipo
que ten o control do balón, deterase o xogo, corrixirase o reloxo de
lanzamento e concederase a posesión do balón a ese equipo.

Art.30

Balón devolto a pista traseira

30.1

Definición

30.1.1

Un equipo ten o control dun balón vivo na súa pista dianteira cando:
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•
•
30.1.2

Un xogador dese equipo ten ambos os pés en contacto coa súa
pista dianteira mentres sostén, agarra ou bota o balón na súa
pista dianteira, ou
O balón pásase entre os xogadores dese equipo na súa pista
dianteira.

Un equipo que ten o control dun balón vivo na súa pista dianteira ha
provocado que o balón volva ilegalmente a súa pista traseira, cando
un xogador dese equipo é o último en tocar o balón na súa pista
dianteira e, despois, o primeiro en tocar o balón é un xogador dese
equipo:
•
•

Que ten parte do seu corpo en contacto coa súa pista traseira, ou
Despois de que o balón tocou a pista traseira dese equipo.

Esta restrición aplícase a todas as situacións que se produzan na pista
dianteira dun equipo, incluídos os saques. No obstante, non se aplica
cando un xogador salta dende a súa pista dianteira, establece un novo
control de balón para o seu equipo no aire e logo cae co balón na súa
pista traseira.
Regra

30.2

Un equipo que ten o control dun balón vivo na súa pista dianteira non
pode facer que o balón volva ilegalmente a súa pista traseira.
Penalización

30.3

Concederase ao equipo dos opoñentes o balón para un saque dende a
súa pista dianteira, no lugar máis próximo ao que se produciu a
infracción, excepto directamente detrás do taboleiro.

Art.31

Interposición e Interferencia

31.1

Definición

31.1.1

Un lanzamento a canastra ou un tiro libre:
•
•

31.2
31.2.1

Comeza cando o balón abandona a(s) man(s) dun xogador en
acción de tiro.
Finaliza cando o balón:
– Entra na canastra directamente por a parte superior e
permanece dentro da canastra ou a atravesa por completo.
– Xa non ten posibilidade de entrar na canastra.
– Toca o aro.
– Toca o chan.
– Queda morto.

Regra
Prodúcese unha interposición durante un tiro de campo cando un
xogador toca o balón que está completamente por encima do nivel do
aro e:
•
Está en traxectoria descendente cara á canastra, ou
•
Despois de tocar o taboleiro.
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31.2.2

Prodúcese unha interposición durante un tiro libre cando un xogador
toca o balón en traxectoria cara a canastra antes de que toque o aro.

31.2.3

As restricións das interposicións aplícanse ata que:
•
O balón xa non teña posibilidade de entrar na canastra.
•
O balón toque o aro.

31.2.4

Prodúcese unha interferencia cando:
•
Despois dun tiro de campo ou o último tiro libre, un xogador toca
a canastra ou o taboleiro mentres o balón está en contacto co aro.
•
Despois dun tiro libre que debe ser seguido por outro(s) tiro(s)
libre(s), un xogador toca o balón, a canastra ou o taboleiro
mentres o balón aínda ten posibilidade de entrar na canastra.
•
Un xogador introduce a man por baixo da canastra e toca o balón.
•
Un defensor toca o balón ou a canastra mentres o balón está
dentro da canastra, impedindo así que o balón atravese a
canastra.
•
Un xogador fai que a canastra vibre ou agarra a canastra de tal
maneira que, a xuízo dun árbitro, impediuse que o balón entre na
canastra ou se causou que entre na canastra.
•
Un xogador agarra a canastra e xoga o balón.

31.2.5

Cando:
•
Un árbitro fai soar o seu chifre mentres:
– O balón estaba nas mans dun xogador en acción de tiro, ou
– O balón estaba no aire durante un lanzamento de campo ou
no último tiro libre,
•
O sinal do reloxo de partido soou indicando o fin do período ou
da prórroga,
Ningún xogador tocará o balón despois de que toque o aro mentres
aínda teña a posibilidade de entrar na canastra.
Aplicaranse todas
interferencia.

as

restricións

referentes

a

interposición

e

31.3

Penalización

31.3.1

Se a violación cométea un xogador atacante, non se concederán
puntos. Concederase o balón a os opoñentes para un saque dende a
prolongación da liña de tiros libres, a menos que se especifique o
contrario nestas regras.

31.3.2

Se a violación cométea un xogador defensor, concederase ao equipo
atacante:
•
1 punto cando se tratase dun tiro libre.
•
2 puntos cando o balón sexa lanzado dende a zona de tiro de 2
puntos.
•
3 puntos cando o balón sexa lanzado dende a zona de tiro de 3
puntos. A concesión dos puntos será igual que se o balón entrase na
canastra.
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31.3.3

Se a interposición cométea un xogador defensor durante o último tiro
libre concederase 1 punto ao equipo atacante, seguido dea
penalización de 1 falta técnica sancionada ao xogador defensor.

REGRA SEIS – FALTAS
Art.32

Falta

32.1

Definición

32.1.1

Unha falta é unha infracción das regras que implica un contacto
persoal ilegal cun adversario e/ou un comportamento antideportivo.

32.1.2

Pódese sancionar calquera número de faltas contra cada equipo.
Independentemente da penalización, sinalarase cada falta, anotarase
na acta ao xogador infractor e penalizarase de acordo a estas regras.

Art.33

Contacto: principios xerais

•

Principio do cilindro
O principio do cilindro defínese como o espazo dentro dun cilindro
imaxinario ocupado por un xogador no chan. Estas dimensións, e a
distancia entre os pés, variarán de acordo coa altura e tamaño do
xogador. Inclúe o espazo por enriba del e está delimitado polos límites
do cilindro do xogador defensivo ou do xogador atacante sen balón,
que son:
•
•
•

•

Por diante polas palmas das mans
Por detrás polas nádegas, e
Polos laterais pola parte exterior dos brazos e pernas

As mans e os brazos poden estenderse en fronte do torso, non máis
aló da posición dos pés e xeonllos, cos brazos dobrados polos
cóbados de tal forma que os antebrazos e as mans estean levantados
na posición legal de defensa.
O xogador defensivo non pode entrar no cilindro do xogador
atacante con balón e causar un contacto ilegal cando o xogador
atacante está tentando unha acción normal de baloncesto dentro do
seu cilindro.
Os límites do cilindro do xogador ofensivo con balón son:
•

Por diante polos pes, xeonllos e brazos dobrados, sostendo o
balón por enriba das cadeiras.

•

Por detrás polas nádegas, e

•

Polos laterais polo borde exterior dos cóbados e pernas, separas
pola anchura dos ombros.

O xogador atacante con balón debe ter suficiente espazo para un
xogo normal de baloncesto dentro do seu cilindro. O xogo normal de
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baloncesto inclúe comezar un caneo, pivotar, lanzar a canastra e
pasar.
O xogador atacante non pode entender pernas ou brazos fora do seu
cilindro e causar un contacto ilegal co xogador defensivo para obter
un espazo adicional.

•

Principio de verticalidade
Durante o partido, cada xogador ten dereito a ocupar calquera posición
(cilindro) no terreo de xogo que non estea xa ocupada por un
adversario.
Este principio protexe o espazo que ocupa o xogador no chan e o
espazo sobre el cando salta verticalmente desde ese lugar.
En canto o xogador abandona a súa posición vertical (cilindro) e
prodúcese un contacto co corpo cun adversario que estableza a súa
propia posición vertical (cilindro), o xogador que abandonou a súa
posición vertical (cilindro) é responsable do contacto.
Non se debe penalizar ao xogador defensor por saltar verticalmente
(dentro do seu cilindro) ou por ter as súas mans e brazos estendidos
por encima del dentro do seu propio cilindro.
O xogador atacante, estea sobre o chan ou no aire, non provocará
ningún contacto co xogador defensor que estea en posición legal de
defensa:
•
Utilizando os seus brazos para crearse máis espazo (empuxando).
•
Estendendo as súas pernas ou brazos para provocar un contacto
durante ou xusto despois dun lanzamento a canastra.

•

Posición legal de defensa
Un defensor estableceu unha posición inicial legal de defensa cando:
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•
•

Encara ao adversario e
Ten ambos pés no chan.

Esta posición legal de defensa esténdese verticalmente sobre el
(cilindro), desde o chan até o teito. Pode levantar os brazos e as mans
sobre a cabeza ou saltar verticalmente, pero debe mantelos en
posición vertical dentro do cilindro imaxinario.
•

Defensa a un xogador con control de balón
Ao defender a un xogador que controla o balón (que o sostén ou o
bota), non se aplican os elementos de tempo e distancia.
Un xogador con balón debe esperar que lle defendan e estar preparado
para deterse ou cambiar de dirección sempre que un adversario adopte
unha posición inicial legal de defensa fronte a el, aínda que o faga
nunha fracción de segundo.
O xogador defensor debe establecer unha posición inicial legal de
defensa sen provocar ningún contacto antes de establecer esta
posición.
Unha vez que o defensor estableceu unha posición inicial legal de
defensa, pode desprazarse para defender a o seu adversario, pero non
pode estender os brazos, ombreiros, cadeiras ou pernas para impedir
que o xogador con o balón supéreo.
Ao valorar unha situación de carga/bloqueo que implique a un xogador
con balón, o árbitro debe empregar estes principios:.
•
O defensor debe establecer unha posición inicial legal de defensa
encarando ao xogador con balón e con ambos os pés no chan.
•
O defensor pode permanecer inmóbil, saltar verticalmente,
moverse lateralmente ou cara atrás para manter a súa posición
inicial legal de defensa.
•
Ao desprazarse para manter a posición inicial legal de defensa,
pode levantar un instante un ou ambos pés do chan sempre que
o movemento sexa lateral ou cara atrás, pero non cara ao xogador
con balón
•
O contacto debe producirse no torso, nese caso consideraríase
que o defensor chegou en primeiro lugar ao lugar de contacto.
•
Tras establecer unha posición legal de defensa, o defensor pode
virarse dentro do seu cilindro para evitar unha lesión.
En calquera das situacións anteriores, considerarase que a falta foi
provocada polo xogador con balón.

•

Defensa a un xogador sen control de balón
Un xogador que non ten control de balón ten dereito a desprazarse
libremente sobre o terreo de xogo e a situarse en calquera posición
que non estea xa ocupada por outro xogador.
Ao defender a un xogador sen control de balón deben aplicarse os
elementos de tempo e distancia. Un defensor non pode ocupar unha
posición tan próxima a traxectoria dun adversario en movemento nin
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facelo de maneira tan rápida que este último non teña suficiente tempo
ou distancia para deterse ou cambiar de dirección.
A distancia é directamente proporcional a velocidade do adversario,
pero nunca menos de 1 paso normal.
Se un defensor non respecta os elementos de tempo e distancia ao
adoptar a súa posición inicial legal de defensa e prodúcese un contacto
cun adversario, o defensor será o responsable do mesmo.
Unha vez que o defensor estableceu unha posición inicial legal de
defensa pode desprazarse para defender ao seu adversario. Non pode
impedir que o rebase interpoñendo no seu camiño os brazos,
ombreiros, cadeiras ou pernas. Pode virarse, dentro do seu cilindro,
para evitar unha lesión.
•

Xogador no aire
Un xogador que saltou desde un punto do terreo de xogo ten dereito
a volver caer no mesmo lugar.
Ten dereito a caer noutro punto do terreo de xogo a condición de que
a traxectoria e o lugar onde vaia a caer non estivesen xa ocupados por
un adversario no momento de saltar.
Se un xogador salta e, ao caer, a súa inercia faille entrar en contacto
cun adversario que adoptou unha posición legal de defensa máis aló
do lugar de caída, o saltador é responsable do contacto.
Un xogador non debe interporse na traxectoria dun adversario despois
de que este salte.
Colocarse debaixo dun xogador que está no aire e provocar un
contacto adoita constituír unha falta antideportiva e en determinadas
circunstancias pode ser unha falta descualificante.

•

Pantalla: legal e ilegal
Unha pantalla é o intento de atrasar ou impedir que un adversario sen
balón alcance o lugar que desexa no terreo de xogo.
Unha pantalla é legal cando o xogador que a efectúa:
•
Estaba inmóbil (dentro do seu cilindro) ao producirse o contacto.
•
Tiña ambos os pés no chan ao producirse o contacto.
Unha pantalla é ilegal cando o xogador que a efectúa:
•
Estaba a se mover ao producirse o contacto.
•
Non concedeu a distancia suficiente ao establecer unha pantalla
fose do campo de visión dun adversario inmóbil ao producirse o
contacto.
•
Non respectou os elementos de tempo e distancia cun adversario
en movemento ao producirse o contacto.
Se a pantalla establécese dentro do campo de visión (frontal ou lateral)
dun adversario inmóbil, o xogador que a efectúa pode establecela tan
preto do adversario como desexe, sen chegar a entrar en contacto.
Se a pantalla establécese fóra do campo de visión dun adversario
inmóbil, o xogador que a efectúa debe permitir que o adversario dea 1
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paso normal cara á pantalla sen que se produza un contacto.
Se o adversario está en movemento, deben aplicarse os elementos de
tempo e distancia. O xogador que efectúa a pantalla debe deixar
espazo suficiente de modo que o adversario poida esquivala,
deténdose ou cambiando de dirección.
A distancia nunca será menor de 1 nin maior de 2 pasos normais.
Un xogador que recibe unha pantalla legal é responsable de calquera
contacto co xogador que a efectuou.
•

Carga
Carga é o contacto persoal ilegal, con ou sen balón, provocado ao
empuxar ou chocar contra o torso dun adversario.

•

Bloqueo
Bloqueo é o contacto persoal ilegal que impide o avance dun
adversario con ou sen balón.
Un xogador que tenta efectuar unha pantalla comete unha falta por
bloqueo se o contacto prodúcese mentres se despraza e o seu
adversario está inmóbil ou afastándose del.
Se un xogador se despreocupa do balón, encara a un adversario e
cambia de posición a medida que o fai o adversario, é o principal
responsable de calquera contacto que se produza, a menos que
interveñan outros factores.
A expresión 'a menos que interveñan outros factores' refírese a
empuxóns, cargas ou agarróns deliberados do xogador que sofre a
pantalla.
É legal que un xogador estenda os seus brazos ou cóbados fóra do seu
cilindro ao adoptar unha posición no terreo de xogo, pero deberá
mantelos dentro do seu cilindro cando un adversario tente pasalo. Se
os brazos ou cóbados están fóra do seu cilindro e prodúcese un
contacto, é un bloqueo ou un agarrón.

•

Zonas de semicírculo de non-carga
Zonas de semicírculo de non-carga non terán efecto para categoría
Minibasket e Preminibasket

•

Tacteo a un adversario coas mans e/ou os brazos
Tocar a un adversario coa(s) man(s) non constitúe necesariamente
unha falta. Os árbitros decidirán se o xogador que provocou o contacto
obtivo algunha vantaxe. Se devandito contacto restrinxe dalgunha
maneira a liberdade de movemento do adversario, ese contacto é unha
falta.
Prodúcese un uso ilegal das mans ou dos brazos estendidos cando o
defensor está en posición de defensa e coloca as súas mans ou brazos
sobre un adversario, con ou sen balón e permanecen en contacto con
el, para impedir o seu avance.
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Tocar ou palpar reiteradamente a un adversario, con ou sen balón, é
unha falta, posto que pode conducir a un aumento da brusquidade do
xogo.
Considérase falta do xogador atacante con balón se:
•
Engancha ou rodea cun brazo ou un cóbado a un defensor para
obter unha vantaxe.
•
Empuxa para evitar que o defensor xogue ou tente xogar o balón,
ou para crear máis espazo entre el e o defensor.
•
Ao realizar un caneo, utiliza o antebrazo estendido ou a man para
evitar que un adversario obteña o control do balón.
Considérase falta do xogador atacante sen balón que empuxe para:
•
quedar só para obter o balón.
•
impedir que o defensor xogue ou tente xogar o balón.
•
crear máis espazo para el.
•

•

•

Xogo de poste
O principio de verticalidade (principio do cilindro) tamén se aplica ao
xogo de poste. O xogador atacante na posición de poste e o seu
defensor deben respectar os dereitos de verticalidade (cilindros)
respectivos.
É falta que un atacante ou defensor na posición de poste empuxe co
ombreiro ou a cadeira a o seu adversario para quitarlle a posición ou
interfira a súa liberdade de movemento mediante o uso dos brazos
estendidos, ombreiros, cadeiras, pernas ou outras partes do corpo.
Defensa ilegal por detrás.
Defensa ilegal por detrás é o contacto persoal que provoca un defensor
por detrás dun adversario. O feito de que o defensor tente xogar o
balón non xustifica o contacto co seu adversario por detrás.
Agarrar
Agarrar é o contacto persoal ilegal cun adversario que interfira súa
liberdade de movemento. Este contacto (agarrón) pode producirse con
calquera parte do corpo.

•

Empuxar
Empuxar é o contacto persoal ilegal con calquera parte do corpo que
ten lugar cando un xogador despraza ou tenta desprazar pola forza a
un adversario con ou sen o balón.

•

Simular recibir unha falta
Simular (fake) é calquera acción dun xogador para facer crer que
recibiu unha falta ou realizar movementos teatrais esaxerados para
xerar a opinión de que recibiu unha falta e por iso obter unha vantaxe.

Art.34

Falta persoal

34.1

Definición

34.1.1

Unha falta persoal é un contacto ilegal dun xogador cun adversario,
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estea o balón vivo ou morto.
Un xogador non agarrará, bloqueará, empuxará, cargará, cambadelará
nin impedirá o avance dun adversario estendendo as mans, brazos,
cóbados, ombreiros, cadeiras, pernas, xeonllos nin pés, nin dobrará o
seu corpo nunha posición 'anormal' (fóra do seu cilindro), nin incorrerá
en xogo brusco ou violento.
Penalización

34.2

Anotarase unha falta persoal ao infractor.
34.2.1

Se cométese a falta sobre un xogador que non está en acción de tiro:
•
O xogo renovarase mediante un saque do equipo non infractor
no punto máis próximo a infracción.
•
Se o equipo infractor está en situación de penalización por faltas
de equipo, entón aplicarase o Art. 41.

34.2.2

Se se comete a falta sobre un xogador en acción de tiro, concederase
a ese xogador o seguinte número de tiros libres:
•
Se o lanzamento desde o terreo de xogo convértese, será válido
e, ademais, concederase 1 tiro libre.
•
Se o lanzamento desde a zona de 2 puntos non se converte,
concederanse 2 tiros libres.
•
Se o lanzamento desde a zona de 3 puntos non se converte,
concederanse 3 tiros libres.
•
Se un xogador é obxecto de falta mentres ou xusto antes de que
soe o sinal do reloxo de partido indicando o fin do período ou da
prórroga ou o sinal do reloxo de lanzamento e o balón aínda está
nas súas mans, a canastra, se entra, non será válida e
concederanse 2 ou 3 tiros libres.

Art.35

Falta dobre

35.1

Definición

35.1.1

Unha falta dobre é unha situación na que 2 adversarios cometen faltas
persoais, antideportivas ou descalificantes un contra outro,
aproximadamente ao mesmo tempo.

35.1.2

Para considerar 2 faltas como unha falta dobre, débense aplicar as
seguintes condicións; ambas as faltas:
•
son faltas do xogador.
•
implican contacto físico.
•
prodúcense entre os mesmos 2 opoñentes que se fan falta o un
ao outro.
•
Son da mesma categoría (xa sexa persoal, antideportiva ou
descualificante)

35.2

Penalización
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Anotarase unha falta persoal, antideportiva ou descualificante a
cada xogador infractor. Non se concederán tiros libres e o xogo
renovarase do seguinte modo:
Se aproximadamente ao mesmo tempo que a falta dobre:
•
Lógrase un cesto de campo válido, ou se converte un último tiro
libre, concederase o balón ao equipo que o recibiu para que realice
un saque desde calquera lugar detrás da liña de fondo dese
equipo.
•
Un equipo tiña o control do balón ou dereito a el, concederáselle
o balón para que realice un saque desde o punto máis próximo
ao da infracción.
•
Ningún equipo tiña o control do balón nin dereito ao mesmo,
prodúcese unha situación de salto.

Art.36

Falta técnica

36.1

Regras de conduta

36.1.1

O correcto desenvolvemento do xogo esixe unha cooperación leal e
completa por parte dos xogadores, adestradores, adestradores
axudantes, substitutos, xogadores excluídos e membros da delegación
acompañante cos árbitros, oficiais de mesa e comisario, se o houbese.
Cada equipo ten dereito a esforzarse ao máximo para lograr a vitoria,
pero debe facelo cunha actitude de deportividade e xogo limpo.
Considerarase unha falta técnica calquera falta de cooperación ou
desobediencia deliberada ou reiterada ao espírito e propósito desta
regra.
O árbitro pode previr faltas técnicas avisando ou, mesmo, pasando por
alto infraccións de pouca importancia que, evidentemente, non sexan
intencionadas e non teñan un efecto directo no partido, a menos que
exista unha repetición da mesma infracción despois do aviso.
Se descóbrese unha infracción unha vez que o balón estea vivo,
deterase o xogo e sancionarase unha falta técnica. A penalización
administrarase coma se a falta técnica houbese ocorrido no momento
de sancionala. Será válido todo o que ocorra no intervalo transcorrido
entre a infracción e a detención do xogo.

36.1.2
36.1.3

36.1.4

36.1.5

36.2
36.2.1

Definición
Unha falta técnica é unha falta de xogador que non implica contacto e
é de carácter condutual, que inclúe, pero non se limita a:
•
Facer caso omiso as advertencias dos árbitros.
•
Tratar e/ou comunicarse irrespectuosamente cos árbitros, o
comisario, os oficiais de mesa, os opoñentes ou as persoas con
permiso para sentar nos bancos de equipo.
•
Utilizar unha linguaxe ou realizar xestos que poidan ofender ou
incitar aos espectadores.
•
Molestar e provocar a un opoñente.
•
Obstruír a visión dun opoñente axitando ou poñendo a súa(s)
man(s) preto dos seus ollos.
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•
•
•
•

•

O excesivo abaneo dos cóbados.
Atrasar o partido tocando de forma deliberada o balón despois de
que atravese a canastra ou evitando que un saque realícese con
rapidez.
Simular recibir unha falta.(Fale)
Colgarse do aro de maneira que soporte todo o peso do xogador,
a menos que o agarre momentaneamente despois dun mate ou
que, a xuízo do árbitro, tente evitar lesionarse ou lesionar a outro
xogador.
Un xogador defensor comete unha interposición durante o último
tiro libre. Concederase 1 punto ao equipo atacante, seguido da
penalización dunha falta técnica sancionada ao xogador defensor.

36.2.2

Unha falta técnica de calquera persoa con permiso para sentar no
banco do equipo é unha falta por dirixirse ou tocar irrespectuosamente
aos árbitros, comisario, oficiais de mesa ou adversarios, ou unha
infracción de carácter procede mental ou administrativo.

36.2.3

Un xogador será descualificado durante o resto do partido cando sexa
sancionado con 2 faltas técnicas, con 2 faltas antideportivas ou con 1
falta técnica e 1 falta antideportiva.

36.2.4

Un adestrador tamén será descualificado durante o resto do partido
cando:
•
Foi sancionado con 2 faltas técnicas (C) a consecuencia do seu
comportamento persoal antideportivo.
•
Foi sancionado con 3 faltas técnicas, todas elas ('B') ou unha delas
('C'), como consecuencia do comportamento antideportivo
doutras persoas con permiso para sentar no banco do equipo.

36.2.5

Se un xogador ou un adestrador é descualificado segundo o Art. 36.2.3
e 36.2.4, dita falta técnica será a única falta que se penalizará e non se
administrará
ningunha
penalización
adicional
pola
falta
descualificante.

36.3

Penalización

36.3.1

Se a falta técnica cométea:
•
Un xogador, anotaráselle unha falta técnica como falta de
xogador e contará para as faltas de equipo.
•
Calquera persoa con permiso para sentar no banco do equipo,
anotarase unha falta técnica ao adestrador e non contará para as
faltas de equipo.

36.3.2

Concederase 1 tiro libre aos adversarios. O partido renovarase como
segue:
•
O tiro libre administrarase inmediatamente. Despois do tiro libre,
o saque será concedido ao equipo que tiña o control do balón ou
tiña dereito ao mesmo cando se sancionou a falta técnica, desde
o lugar máis próximo ao lugar onde se atopaba o balón cando se
detivo o partido.
•
O
tiro
libre
administrarase
tamén
inmediatamente,
independentemente de se se determinou a orde de calquera
outras posibles penalizacións por calquera outras faltas ou se se
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•
36.3.3

•
•

iniciou a administración das penalizacións. Despois do tiro libre
dunha falta técnica, o partido renovarase polo equipo que tiña o
control do balón ou tiña dereito ao balón cando se sancionou a
falta técnica, desde o lugar onde o partido foi interrompido pola
penalización da falta técnica.
Se se anota unha canastra de campo ou un último tiro libre, o
partido renovarase cun saque desde calquera lugar desde detrás
calquera lugar da liña de fondo do seu equipo.
Se ningún dos equipos tiña o control do balón nin tiña dereito ao
balón, prodúcese unha situación de salto.
Cun salto entre dous no círculo central para comezar o primeiro
período.

Art.37

Falta antideportiva

37.1

Definición

37.1.1

Unha falta antideportiva é un contacto do xogador que, a xuízo do
árbitro é:
•
un contacto cun opoñente, sen tentar lexitimamente xogar
directamente o balón dentro do espírito e a intención das regras.
•
un contacto excesivo e violento do xogador nun esforzo por xogar
o balón ou sobre un adversario.
•
un contacto innecesario causado por un xogador defensor para
deter a progresión do equipo atacante en transición. Isto aplícase
ata que o xogador atacante comece a súa acción de tiro.
•
un contacto ilegal causado por un xogador, por detrás ou
lateralmente, sobre un opoñente que está progresando cara a
canastra dos opoñentes e non hai outros xogadores entre o
xogador que progresa, o balón e a canastra. Isto aplícase ata que
o xogador atacante comece a súa acción de tiro.
•
É un contacto dun xogador defensor sobre un opoñente no terreo
de xogo cando o reloxo do partido mostre 2:00 ou menos no
Sexto período e en cada prórroga, cando o balón está fóra do
terreo de xogo para efectuarse un saque e aínda permanece nas
mans do árbitro ou a disposición do xogador que vai efectuar
devandito saque.

37.1.2

O árbitro debe valorar as faltas antideportivas de maneira coherente
durante todo o partido e xulgar só a acción.

37.2

Penalización

37.2.1

Anotarase unha falta antideportiva ao infractor.

37.2.2

Concederase(n) tiro(s) libre(s) ao xogador que recibiu a falta, seguidos
de:
•
Un saque desde a liña de saque na pista dianteira do equipo.
•
Un salto entre dous no círculo central para iniciar o primeiro
período.
O número de tiros libres será o seguinte:
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•
•
•

Se a falta cométese sobre un xogador que non está en acción de
tiro, concederanse 2 tiros libres.
Se a falta cométese sobre un xogador en acción de tiro, a
canastra, se entra, será válida e concederase 1 tiro libre adicional.
Se a falta cométese sobre un xogador en acción de tiro que non
logra encestar, concederanse 2 ou 3 tiros libres.

37.2.3

Un xogador será descualificado durante o resto do partido cando
cometa 2 faltas antideportivas, 2 faltas técnicas ou 1 falta técnica e 1
falta antideportiva.

37.2.4

Se se descualifica a un xogador segundo o artigo 37.2.3, a falta
antideportiva será a única que se penalizará e non se administrará
ningunha penalización adicional por a descualificación.

Art.38

Falta descualificante

38.1
38.1.1

Definición
Unha falta descualificante é calquera infracción antideportiva flagrante
cometida por xogadores, substitutos, adestradores, adestradores
axudantes, xogadores excluídos e membros da delegación
acompañante.
Un adestrador que foi sancionado cunha falta descualificante será
substituído polo adestrador axudante que figure na acta. Se non se
inscribiu a ningún adestrador axudante, substituirao o capitán (CAP).
Violencia
Durante o partido poden producirse actos de violencia contrarios ao
espírito de deportividade e do xogo limpo. Os árbitros e, se fose
necesario, as forzas de orde pública, deben atallalos de inmediato.

38.1.2

38.2
38.2.1

38.2.2

Cando se produzan actos de violencia nos que se vexan implicados
xogadores no terreo de xogo ou nas súas proximidades, os árbitros
adoptarán as medidas oportunas para atallalos.

38.2.3

Calquera das persoas mencionadas anteriormente que sexa
responsable de actos de agresión flagrantes contra os adversarios ou
os árbitros debe ser descualificada. O árbitro principal (crewchief)
deberá informar o incidente ao organismo responsable da
competición.

38.2.4

Os axentes das forzas da orde pública só poden entrar no terreo de
xogo se os árbitros solicítanllo. No obstante, se os espectadores
invaden o terreo de xogo coa intención manifesta de cometer actos
violentos, os axentes das forzas de orde pública deberán intervir de
maneira inmediata para protexer aos equipos e aos árbitros.

38.2.5

Todas as áreas máis aló do terreo de xogo ou os seus arredores,
incluíndo accesos, saídas, corredores, vestiarios, etc. están baixo a
xurisdición dos organizadores da competición e dos axentes das forzas
de orde pública.

38.2.6

Os árbitros non deben permitir as accións físicas dos xogadores ou de
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calquera persoa con permiso para sentar no banco do equipo que
poidan conducir á deterioración do equipamento de xogo.
Cando os árbitros observen algún comportamento desta natureza,
advertirán inmediatamente ao adestrador do equipo infractor.
Se estas accións repetísense, sancionarase de inmediato unha falta
técnica ou mesmo unha falta descualificante á(s) persoa(s)
implicada(s).
38.3

Penalización

38.3.1

Anotarase unha falta descualificante ao infractor.

38.3.2

Sempre que se descualifique ao infractor de acordo aos respectivos
artigos destas regras, dirixirase ao vestiario do equipo, onde
permanecerá o resto do partido ou, se o desexa, poderá abandonar as
instalacións.

38.3.3

Concederanse tiros libres:
•

A calquera opoñente, designado polo seu adestrador no caso de
tratarse dunha falta que non implique contacto.

•

Ao xogador obxecto da falta en caso de faltas de contacto.

Seguidos de:
•
Un saque desde a liña de saque na pista dianteira do equipo.
•
Un salto entre dous no círculo central para iniciar o primeiro
período.
38.3.4

O número de tiros libres será o seguinte:
•
•
•
•
•
•

Se trátase dunha falta que non implica contacto: 2 tiros libres.
Se a falta cométese sobre un xogador que non está en acción de
tiro: 2 tiros libres.
Se a falta cométese sobre un xogador que está en acción de tiro:
a canastra, se se convertese, será válida e concederase 1 tiro libre.
Se a falta cométese sobre un xogador que está en acción de tiro
que non logra encestar: 2 ou 3 tiros libres.
Se a falta é unha descualificación dun adestrador: 2 tiros libres.
Se a falta é unha descualificación dun adestrador axudante,
substituto, xogador excluído ou un membro da delegación
acompañante, esta falta anótase ao adestrador como unha falta
técnica: 2 tiros libres.
Ademais, se a descualificación dun adestrador axudante,
substituto, xogador excluído ou un membro da delegación
acompañante despois de abandonar a área do banco do equipo é
pola súa participación activa durante calquera enfrontamento:
– Por cada única falta descualificante dun adestrador asistente,
xogador substituto e excluído: 2 tiros libres. Todas as faltas
descualificante serán anotadas a cada infractor.
– Por cada única falta descualificante de calquera membro da
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delegación acompañante: 2 tiros libres. Todas as faltas
descualifícante serán anotadas ao adestrador.
Todas as penalizacións de tiro libre executaranse, a menos que existan
penalizacións iguais contra o equipo opoñente que se cancelarán entre
si.
38.4

Unha falta técnica de defensa ilegal (“E”) é unha falta que se produce
cando un equipo realiza unha defensa ilegal. Permítese realizar calquera
tipo de defensa e só se considerará defensa ilegal cando un xogador
defensor permanece máis de 5 segundos na área restrinxida sen a
presenza do xogador ao que defende.

38.4.1

Penalización
A defensa ilegal sancionarase con dous tiros libres e posesión do balón.
A decisión sobre se un equipo está realizando unha defensa ilegal será
competencia dos árbitros do partido ou comisario se o houbese.
Por defensa ilegal (“E”) anotarase no marcador correspondente na acta
de xogo (“Defensas Ilegais”) e non contarán para as faltas de equipo
nin serán acumulables para penalizar ao adestrador.

Art.39

Enfrontamentos

39.1

Definición
Un enfrontamento é unha acción física mutua entre 2 ou máis
opoñentes (xogadores, substitutos, adestradores, adestradores
axudantes, xogadores excluídos e membros da delegación
acompañante).
Este artigo só refírese aos substitutos, adestradores, adestradores
axudantes, xogadores excluídos e membros da delegación
acompañante que abandonen os límites da zona de banco de equipo
durante un enfrontamento ou calquera situación que poida derivar nun
enfrontamento.

39.2

Regra

39.2.1

Serán descualificados os substitutos, xogadores excluídos ou
membros da delegación acompañante que abandonen a zona de
banco de equipo durante un enfrontamento ou durante calquera
situación que poida derivar en enfrontamento.

39.2.2

Só o adestrador e/ou o adestrador axudante están autorizados a
abandonar a zona de banco de equipo durante un enfrontamento ou
durante calquera situación que poida derivar en enfrontamento, para
axudar aos árbitros a manter ou restablecer a orde. En tal caso, non
serán descualificados.

39.2.3

Se o adestrador e/ou o adestrador axudante abandonan a zona de
banco de equipo e non axudan ou tentan axudar aos árbitros a manter
ou restaurar a orde, serán descualificados.
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39.3

Penalización

39.3.1

Independentemente do número de persoas descualificadas por
abandonar a zona de banco de equipo, só sancionarase unha falta
técnica ('B') ao adestrador.

39.3.2

Se se descualifica a persoas de ambos os equipos en aplicación de este
artigo e non quedan por administrar outras penalizacións de faltas, o
xogo renovarase da seguinte maneira.
Se aproximadamente ao mesmo tempo de deterse o xogo polo
enfrontamento:
•

•
•

Lógrase unha canastra válida ou se anota o último tiro libre,
concederase o balón ao equipo que a recibiu para que realice un
saque en calquera lugar desde detrás da liña de fondo de o seu
equipo.
Un equipo tiña o control do balón ou dereito a el, concederase o
balón a ese equipo para que realice un saque desde a liña de
saque da pista dianteira do equipo.
Ningún equipo tiña o control do balón nin dereito ao mesmo,
prodúcese unha situación de salto.

39.3.3

Todas as faltas descualificantes rexistraranse como se describe no
apartado
B.8.3. e non contarán para as faltas de equipo.

39.3.4

Todas as posibles penalizacións das faltas contra xogadores no terreo
de xogo implicados nun enfrontamento ou en calquera situación que
provoque un enfrontamento, serán consideradas de conformidade co
Art. 42.

39.3.5

Todas as posibles penalizacións de faltas descualificantes dun
adestrador axudante, substituto, xogador excluído ou membro da
delegación acompañante involucrado activamente nun enfrontamento
ou en calquera situación que conduza a un enfrontamento, serán
penalizadas de acordo co Art. 38.3.4, sexto punto.

REGRA SETE – DISPOSICIÓNS XERAIS
Art.40

5 faltas de xogador

40.1

Un xogador que cometa 5 faltas será informado respecto diso polo
árbitro e deberá abandonar o partido de inmediato. Será substituído
como máximo en 30 segundos.

40.2

As faltas cometidas por un xogador que cometa anteriormente 5 faltas
considéranse faltas de xogador excluído e cargaranse e anotarán na
acta ao adestrador ('B').

Art.41

Faltas de equipo: Penalización
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41.1

Definición

41.1.1

Unha falta de equipo é unha falta persoal, técnica, antideportiva ou
descualificante cometida por un xogador. Un equipo atópase en
situación de penalización por faltas de equipo despois de que cometa
4 faltas de equipo nun período.
Considerarase que todas as faltas dun equipo cometidas durante un
intervalo de xogo forman parte do período ou prórroga seguinte.
Considerarase que todas as faltas dun equipo cometidas durante cada
prórroga forman parte do sexto período.

41.1.2
41.1.3
41.2

Regra

41.2.1

Cando un equipo atópase en situación de penalización por faltas de
equipo, todas as seguintes faltas persoais cometidas polos seus
xogadores sobre un xogador que non estea en acción de tiro
penalizaranse con 2 tiros libres, en lugar dun saque. Os tiros libres
lanzaraos o xogador sobre o que se cometeu a falta.
Se a falta persoal cométea un xogador do equipo con control do balón,
ou do equipo con dereito ao balón, dita falta penalizarase mediante un
saque para os adversarios.

41.2.2

Art.42

Situacións especiais

42.1

Definición
No mesmo período de reloxo parado despois dunha infracción poden
xurdir situacións especiais cando se comete(n) una(s) infracción(es)
adicional(es).
Procedemento
Anotaranse todas as faltas e identificaranse as penalizacións.
Determinarase a orde en que se cometeron todas as faltas.
Cancelaranse todas as penalizacións iguais contra ambos os equipos e
todas as penalizacións de faltas dobres na orde en que foron
sancionadas. Unha vez que se anotaron e cancelado as penalizacións
considerarase que nunca ocorreron .
Se se sanciona unha falta técnica, esa penalización administrarase
primeiro, independentemente de se se determinou a orde das
penalizacións ou se se iniciou a administración das penalizacións.
O dereito a posesión do balón como parte da última penalización para
ser administrada cancelará calquera dereito anterior a posesión do
balón.

42.2
42.2.1
42.2.2
42.2.3

42.2.4

42.2.5

42.2.6

42.2.7
42.2.8

Unha vez que o balón estea vivo durante o primeiro tiro libre ou nun
saque, esa penalización non poderá utilizarse para cancelar calquera
penalización restante
O resto de penalizacións administrarase na orde en que se cometeron.
Se despois da cancelación de penalizacións iguais contra ambos os
equipos non queda ningunha outra por administrar , o partido
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renovarase do seguinte modo.
Se aproximadamente ao mesmo tempo que a primeira infracción:
•
Lógrase unha canastra válida ou se anota o último tiro libre,
concederase o balón ao equipo que a recibiu para que realice un
saque desde calquera lugar detrás da liña de fondo dese equipo.
•
Un equipo tiña o control do balón ou dereito a el, concederáselle
o balón para que realice un saque no punto máis próximo onde
cometeuse a primeira infracción.
•
Ningún equipo tiña o control do balón nin dereito ao mesmo,
prodúcese unha situación de salto.

Art.43

Tiros libres

43.1

Definición

43.1.1

Un tiro libre é unha oportunidade concedida a un xogador para que
consiga 1 punto, sen oposición, desde unha posición detrás da liña de
tiros libres e dentro do semicírculo.

43.1.2

Unha serie de tiros libres defínese como todos os tiros libres e a
posible seguinte posesión do balón resultante dunha única
penalización de falta.

43.2

Regra

43.2.1

Cando se sinala unha falta persoal, unha falta antideportiva ou una
falta descualificante con contacto, o tiro ou tiros libres concederanse
do seguinte modo:
•
O xogador obxecto da falta será o que o lance.
•
Se hai unha solicitude para substituílo, debe lanzar o tiro ou os
tiros libres antes de abandonar o partido.
•
Se debe abandonar o partido por lesión, por cometer 5 faltas ou
por ser descualificado, o seu substituto lanzará o tiro ou os tiros
libres. Se non se dispón de ningún substituto, lanzaraos calquera
compañeiro de equipo designado polo seu adestrador.

43.2.2

Cando se sinala unha falta técnica ou unha falta descualificante sen
contacto, calquera xogador do equipo dos opoñentes designado por o
seu adestrador lanzará o/os tiro(s) libre(s).

43.2.3

O lanzador dos tiros libres:
•
Ocupará unha posición detrás da liña de tiros libres e dentro do
semicírculo.
•
Utilizará calquera método para lanzar o tiro libre de tal forma que
o balón entre na canastra pola súa parte superior ou que toque o
aro.
•
Lanzará o balón antes de 5 segundos desde que o árbitro poña o
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•
•
43.2.4

balón a súa disposición.
Non pisará a liña de tiros libres nin entrará na zona restrinxida ata
que o balón entre na canastra ou toque o aro.
Non amagará o tiro libre.

Os xogadores situados no corredor de tiros libres teñen dereito a
ocupar posicións alternas en devanditos espazos, cuxa profundidade
se considera que é de 1 metro (Diagrama 6).
Durante os tiros libres, estes xogadores:
•
Non ocuparán posicións do corredor de tiros libres a as que non
teñan dereito.
•
Non entrarán na zona restrinxida, na zona neutral nin
abandonarán a súa posición no corredor de tiros libres ata que o
balón abandone as mans do lanzador.
•
Non desconcertarán ao lanzador coas súas accións.
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Diagrama 6 Posicións dos xogadores durante os tiros libres
43.2.5

Os xogadores que non están situados no corredor de tiros libres
permanecerán por detrás da prolongación da liña de tiros libres e da
liña de lanzamento de 3 puntos ata que conclúa o tiro libre.

43.2.6

Durante un ou varios tiros libres que sexan seguidos doutra(s) serie(s)
de tiros libres ou dun saque, todos os xogadores permanecerán por
detrás da prolongación da liña de tiros libres e da liña de lanzamento
de 3 puntos.
Unha infracción dos Art.43.2.3, 43.2.4, 43.2.5 ou 43.2.6 é unha violación.

43.3

Penalización

43.3.1

Se se converte un tiro libre e a violación cométea o lanzador, o punto
non será válido.
O balón concederase aos opoñentes para un saque desde a
prolongación da liña de tiros libres, a menos que queden por
administrar un ou máis tiros libres ou unha penalización que leve un
saque.

43.3.2

Se se converte o tiro libre e a violación cométea calquera xogador que
non sexa o lanzador:
•
O punto será válido.
•
A(s) violación(s) ignoraranse.
Se se trata do último tiro libre, o balón concederase aos opoñentes
para que realicen un saque desde calquera punto detrás da liña de
fondo dese equipo.
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43.3.3

Se non se converte o tiro libre e a violación cométea:
•

•
•

Un lanzador de tiros libres ou o seu compañeiro durante o último
tiro libre, concederase aos opoñentes o balón para un saque
desde a prolongación da liña de tiros libres a menos que o mesmo
equipo que lanzou teña dereito a unha posesión posterior.
Un adversario do lanzador, concederáselle a este un novo tiro libre.
Ambos os equipos, durante o último tiro libre, prodúcese unha
situación de salto.

Art.44

Erro rectificable

44.1

Definición
Os árbitros poden corrixir un erro se se ignorou involuntariamente
unha regra exclusivamente nunha destas situacións:
•
•
•
•

Conceder un ou varios tiros libres aos que non se ten dereito.
Non conceder un ou varios tiros libres aos que se ten dereito.
Conceder ou anular puntos por erro .
Permitir lanzar un ou varios tiros libres ao xogador equivocado.

44.2

Procedemento xeral

44.2.1

Para que os erros arriba mencionados sexan rectificables, os árbitros,
comisario se o houbese; ou oficiais de mesa deben descubrilos antes
de que o balón estea vivo a continuación do primeiro balón que quede
morto despois de que o reloxo do partido púxose en marcha tras o
erro.

44.2.2

Un árbitro pode deter o xogo inmediatamente ao descubrir un erro
rectificable, sempre que non poña a ningún equipo en desvantaxe.

44.2.3

Serán válidas as faltas cometidas, os puntos conseguidos, o tempo
transcorrido e demais actividade adicional que poida ocorrer despois
do erro e antes de o seu descubrimento.

44.2.4

Trala corrección do erro, a menos que se especifique o contrario nestas
regras, o xogo renovarase no punto en que se detivo para corrixir o
erro. O balón concederase ao equipo con dereito ao balón no momento
en que se detivo o xogo para a rectificación do erro.

44.2.5

Unha vez que se descubriu un erro que aínda é rectificable e:
•

O xogador implicado na súa corrección está no banco tras ser
substituído legalmente, debe volver ao terreo de xogo para tomar
parte na corrección do erro. Nese momento pasa a ser xogador.
Trala corrección do erro, pode permanecer no partido a menos que se
solicitou de novo a súa substitución, nese caso pode abandonar o
terreo de xogo.
•

44.2.6

O xogador foi substituído por estar lesionado, por cometer 5
faltas ou ser descualificado, o seu substituto deberá tomar parte
na rectificación do erro.

Os erros rectificables non poden corrixirse unha vez que o árbitro
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principal (crewchief) asinou a acta.
44.2.7

Os árbitros poden corrixir un erro de anotación, de tempo de xogo ou
de manexo do reloxo de lanzamento a canastra, que implique a
puntuación, número de faltas, número de tempos mortos, tempo de
partido ou de posesión transcorrido ou omitido, antes de que o árbitro
principal (crewchief) asine a acta.

44.3

Procedemento especial

44.3.1

Conceder un ou máis tiros libres aos que non se tiña dereito.
Cancelaranse os tiros libres lanzados a consecuencia do erro e o
partido renovarase do seguinte modo:
•
•

Se o reloxo de partido non se puxo en marcha, concederase un
saque de lateral desde a altura da prolongación da liña de tiros
libres ao equipo ao que se lle cancelaron os tiros libres.
Se o reloxo de partido púxose en marcha e:
– O equipo con control de balón ou con dereito ao mesmo no
momento de descubrirse o erro é o mesmo que tiña o control
de balón ao producirse o erro, ou
– Ningún equipo ten o control de balón ao descubrirse o erro.

concederase o balón ao equipo con dereito ao balón no momento de
producirse o erro.
•

•

44.3.2

Non conceder un ou máis tiros libres merecidos.
•
•

44.3.3

Se o reloxo de partido púxose en marcha e ao descubrirse o erro
o equipo que controla o balón ou ten dereito ao mesmo é o
equipo contrario ao que tiña o control de balón cando se produciu
o erro, prodúcese unha situación de salto.
Se o reloxo de partido púxose en marcha e ao descubrirse o erro
concedéronse un ou varios tiros libres como resultado dunha
falta, administraranse os tiros libres e concederase un saque ao
equipo que controlaba o balón ao producirse o erro.
Se a posesión do balón non cambiou desde que se cometeu o
erro, o xogo renovarase tras a corrección do erro como despois
dun tiro libre normal.
Se o mesmo equipo logra unha canastra tras habérselle
concedido por erro o saque, ignorarase o erro.

Permitir que o tiro ou os tiros libres o lance o xogador equivocado.
Cancelaranse devanditos tiros libres, así como a posesión do balón se
forma parte da penalización, e concederase o balón aos opoñentes
para que efectúen un saque de lateral desde a altura da prolongación
da liña de tiros libres, a menos que deban administrarse penalizacións
doutras infraccións.

REGRASOFICIAISDEBALONCESTO MINIBASKET E PREMINIBASKET 2020

Páxina60de85

REGRA OITO – ÁRBITROS, OFICIAIS DE MESA, COMISARIO:
OBRIGAS E DEREITOS
Art.45

Árbitros, oficiais de mesa e comisario

45.1

Os árbitros serán 1 árbitro principal (crewchief) e 1 ou 2 árbitros
auxiliares. Serán axudados por os oficiais de mesa e un comisario, se
p houbese.

45.2

Os oficiais de mesa será un anotador, ou un axudante de anotador, ou
un cronometrador e un operador do reloxo de lanzamento.

45.3

O comisario sentará entre o anotador e o cronometrador. O seu
principal labor durante o partido é supervisar o traballo dos oficiais de
mesa e axudar ao árbitro principal (crewchief) e ao árbitro auxiliar/a os
árbitros auxiliares no desenvolvemento correcto do encontro.

45.4

Os árbitros dun partido non deben ter ningunha relación cos equipos
participantes.

45.5

Os árbitros, oficiais de mesa e comisario dirixirán o partido de acordo
con estas regras e non teñen autoridade para modificalas.

45.6

O uniforme dos árbitros consistirá nunha camiseta de árbitro, un
pantalón longo negro, calcetíns negros e zapatillas de baloncesto
negras.

45.7

Os árbitros e os oficiais de mesa estarán uniformados.

Art.46

Árbitro principal (crewchief): Obrigas e Facultades
O árbitro principal (crewchief):

46.1

Inspeccionará e aprobará todo o equipamento que se utilizará durante
o partido.

46.2

Designará o reloxo oficial do partido, o reloxo de lanzamento, o
cronómetro e recoñecerá aos oficiais de mesa.

46.3

Elixirá o balón de xogo entre os 2 balóns usados que polo menos
proporcionará o equipo local. No caso de que ningún destes dous
balóns sexa adecuado como balón de xogo, pode escoller o mellor
balón dispoñible.

46.4

Non permitirá que ningún xogador utilice obxectos que poidan causar
lesións aos demais xogadores.

46.5

Administrará o salto entre dous para comezar o primeiro período e o
saque de posesión alterna para comezar os demais períodos e
prórrogas.

46.6

Terá autoridade para deter un partido cando as condicións xustifíqueno.

46.7

Terá autoridade para determinar que un equipo debe perder o partido
por incomparecencia.
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46.8
46.9

46.10

Examinará detidamente a acta ao final do tempo de xogo e sempre que
o considere necesario.
Aprobará coa súa firma a acta ao final do tempo de xogo, concluíndo
así a vinculación de os árbitros con o partido. A autoridade dos árbitros
comezará cando cheguen ao terreo de xogo 20 minutos antes da hora
programada para o inicio do partido e finalizará cando os árbitros dean
a aprobación a o sinal do reloxo de partido indicando a conclusión do
partido.
Fará constar no reverso da acta, no vestiario antes de asinala,
•
•

Calquera incomparecencia ou falta descualificante,
Calquera conduta antideportiva dos membros de equipo,
adestradores, adestradores axudantes e membros da delegación
acompañante que se produza antes dos 20 minutos previos ao
comezo do partido ou entre o final do partido e a aprobación e
firma da acta.

En tal caso, o árbitro principal (crewchief) ou o comisario se está
presente, deberá enviar un informe detallado aos organizadores da
competición.
46.11

Tomará a decisión final cando sexa necesario ou cando os árbitros non
se poñan de acordo. Pode consultar ao árbitro auxiliar/a os árbitros
auxiliares, ao comisario, se o houbese, e/ou a os oficiais de mesa para
tomar unha decisión final.

46.12

Estará autorizado para aprobar antes do partido e utilizar, se estivese
dispoñible,
un
Sistema
de
Repetición
Instantánea
(InstantReplaySystem -IRS-) co fin de decidir, antes de asinar a acta:
•

Ao final do período ou da prórroga,
– se converteuse un lanzamento de campo antes de que soase
o sinal de partido para indicar o final do período ou da
prórroga.
– se o reloxo de partido debe mostrar tempo restante, e canto,
se:
• Produciuse unha violación de fóra do lanzador.
• Produciuse unha violación do reloxo de lanzamento.
• Produciuse unha violación de 8 segundos.
• Cometeuse unha falta antes do período ou da prórroga.

•

Cando o reloxo de partido mostra 2:00 ou menos no sexto período
e en cada prórroga,
– Se se converteu un lanzamento de campo antes de que soase
o sinal do reloxo de lanzamento a canastra indicando o final
da posesión.
– Se se efectuou un lanzamento a canastra antes de que se
cometese calquera falta.
– Se se sancionou correctamente unha violación de
interposición ou interferencia.
– para identificar ao xogador que provocou que o balón saíse
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fóra do terreo de xogo.
•

Durante calquera momento do partido,
– se un lanzamento de campo convertido é de 2 ou 3 puntos.
– Se se outorgarase 2 ou 3 tiros libres, despois de que se
sancionou unha falta sobre un xogador que realiza un
lanzamento de campo que non converte.
– se unha falta persoal, antideportiva ou descualificante
cumpriu con os criterios para tal falta ou deberá ser
actualizada ampliándoa ou reducíndoa ou se considerará
como unha falta técnica.
– despois dun erro no reloxo de partido ou no reloxo de
lanzamento, para coñecer canto tempo debe corrixirse no
reloxo ou reloxos.
– para identificar ao correcto lanzador de tiros libres.
– para identificar a implicación de membros de equipo,
adestradores, adestradores axudantes e membros da
delegación acompañante durante un enfrontamento.

46.13

Despois de ser notificado polo cronometrador, fará soar o seu chifre
antes do primeiro e cuarto período cando quedan 3 minutos e 1,5
minutos para o comezo do período. O árbitro principal (crewchief)
tamén fará soar o seu chifre antes do segundo, terceiro, quinto e sexto
período e de cada prórroga cando queden 30 segundos até o comezo
do período e da prórroga.

46.14

Terá autoridade para tomar decisións sobre calquera aspecto que non
se contemple expresamente nestas regras.

Art.47

Árbitros: Obrigas e Dereitos

47.1

Os árbitros teñen autoridade para decidir sobre as infraccións destas
regras cometidas tanto no interior como no exterior das liñas de
demarcación, incluíndo a mesa de oficiais, os bancos de equipo e as
inmediacións das liñas limítrofes.

47.2

Os árbitros farán soar o seu chifre cando se cometa unha infracción
das regras, cando finalice un período ou unha prórroga ou cando o
consideren necesario para deter o xogo. Non farán soar o seu chifre
despois dun lanzamento conseguido, un tiro libre válido ou cando o
balón pase a estar vivo.

47.3

Ao determinar se se debe sancionar un contacto ou unha violación, os
árbitros deberán considerar e sopesar en cada caso os seguintes
principios fundamentais:
•
•

O espírito e o propósito das regras e a necesidade de manter a
integridade do xogo.
Consistencia na aplicación do concepto de 'vantaxe/desvantaxe'.
Os árbitros non deben interromper o xogo sen necesidade para
sancionar contactos persoais que son incidentais e que non
conceden ningunha vantaxe ao infractor nin pon en desvantaxe
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•
•

ao seu adversario.
Consistencia ao aplicar o sentido común en cada partido, tendo
presente o talento dos xogadores implicados e a súa actitude e
conduta durante o partido.
Consistencia para manter un equilibrio entre o control do partido
e a fluidez do xogo, 'sentindo' o que os xogadores tentan
desenvolver e sancionando o que o xogo requira.

47.4

Se algún equipo formula unha protesta, o árbitro principal (crewchief)
ou o comisario, se estivese presente, tras recibir o informe das razóns
da protesta, informará por escrito do incidente a organización da
competición.

47.5

Se un árbitro lesiónase ou se por calquera outra razón non pode
continuar co seu labor antes de 5 minutos, o partido renovarase. O/os
outro(s) árbitro(s) continuará(n) até o final do partido, a menos que
exista a posibilidade de substituír ao árbitro lesionado por outro árbitro
cualificado. Despois de consultar co comisario, se houbese, o árbitro
ou árbitros restantes decidirá(n) sobre a posible substitución.
En todos os partidos internacionais, calquera comunicación verbal que
sexa necesaria para aclarar unha decisión realizarase en inglés.
Cada árbitro ten autoridade para tomar decisións dentro dos límites
das súas obrigacións, pero non ten autoridade para ignorar ou
cuestionar as decisións adoptadas polo outro ou outros árbitros.

47.6
47.7

47.8

A execución e interpretación das Regras Oficiais de Baloncesto por
parte dos árbitros, independentemente de que se tomou ou non unha
decisión explícita, é definitiva e non pode ser impugnada ou
descartada, excepto nos casos en que se permita unha protesta (ver
Anexo C).

Art.48

O anotador e o axudante de anotador: Obrigas

48.1

O anotador disporá dunha acta e gardará un rexistro de:
•

•
•

Os equipos, anotando os nomes e números dos xogadores que
van empezar o partido e dos substitutos que participan no
partido. Cando se produza unha infracción das regras relativa a
os 5 xogadores ou 4 en categoría PreMinibasket que comezan o
partido, substitucións ou número dos xogadores, avisará ao
árbitro máis próximo en canto sexa posible.
A puntuación arrastrada dos puntos conseguidos, anotando os
lanzamentos de campo e os tiros libres conseguidos.
As faltas sinaladas a cada xogador. Debe advertir inmediatamente
a un árbitro cando un xogador cometa 5 faltas. Anotará as faltas
sinaladas a cada adestrador e advertirá a un árbitro en canto un
adestrador deba ser descualificado. Do mesmo xeito, debe
comunicarlle ao árbitro que un xogador debería ser
descualificado si cometeu 2 faltas técnicas, 2 faltas antideportivas
ou 1 falta técnica e 1 falta antideportiva.
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•

•

Os tempos mortos. Notificará aos árbitros a solicitude de tempo
morto dun equipo na seguinte oportunidade de tempo morto e,
por medio dun árbitro, comunicará ao adestrador que non dispón
de máis tempos mortos nunha parte ou prórroga.
A seguinte posesión alterna, manexando a frecha de posesión
alterna. O anotador cambiará a dirección da frecha en canto
finalice o segundo período, posto que os equipos intercambiarán
as canastras durante a segunda parte.

48.2

O axudante de anotador manexará o marcador e axudará ao anotador.
No caso de que exista algunha discrepancia irresoluble entre o
marcador e a acta oficial, a acta terá prioridade e o marcador
corrixirase en consecuencia.

48.3

Se se descobre un erro de anotación na acta:
•
•
•

Durante o partido, o anotador debe esperar ao primeiro balón
morto antes de facer soar o seu sinal.
Ao final do tempo de xogo, pero antes da firma do árbitro
principal (crewchief), o erro debe corrixirse, aínda que dita
corrección afecte o resultado final do partido.
Despois de que o árbitro principal (crewchief) asine a acta, o erro
non pode corrixirse. O árbitro principal (crewchief) ou o
comisario, si houbéseo, enviará un informe detallado aos
organizadores da competición.

Art.49

Cronometrador: Obrigas

49.1

O cronometrador disporá dun reloxo de partido e un cronómetro e:
•
•
•
•
•

•
•

49.2

Medirá o tempo de xogo, os tempos mortos e os intervalos de
xogo.
Asegurarase de que o sinal do reloxo de partido soa de maneira
potente e automática ao final dun período ou prórroga.
Empregará calquera medio posible para avisar o árbitro principal
de maneira inmediata se o seu sinal non soa ou non é ouvido.
Indicará o número de faltas que comete cada xogador levantando
o indicador co número de faltas cometidas por devandito xogador
de maneira visible para ambos adestradores.
Colocará o marcador de faltas de equipo sobre a mesa de oficiais,
no seu extremo máis cercano na zona de banco do equipo que se
encontra na situación de penalización por faltas de equipo
despois de que o balón estea vivo trala cuarta falta de equipo nun
cuarto.
Efectuará as substitucións
Fará sonar o seu sinal so cando o balón pase a estar morto e antes
de que volva a estar vivo. Seu sinal non detén o reloxo de partido
nin o xogo nin tampouco provoca que o balón quede morto.

O cronometrador medirá o tempo de xogo da seguinte maneira:
•

Porá en marcha o reloxo de partido:
– durante un salto entre dous, cando o balón é legalmente
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•

49.3

O cronometrador medirá un tempo morto do seguinte modo:
•
•
•

49.4

Iniciará o cronómetro en canto o árbitro faga soar o seu chifre e
realice o sinal do tempo morto.
Fará soar o seu sinal cando transcorran 50 segundos do tempo
morto.
Fará soar o seu sinal cando finalice o tempo morto.

O cronometrador tamén medirá un intervalo de xogo deste xeito:
•
•
•
•

Art.50

tocado por un saltador.
– despois dun último tiro libre fallado e se o balón permanece
vivo, cando o balón toca ou é tocado por un xogador sobre o
terreo de xogo.
– durante un saque, cando o balón toca ou é tocado legalmente
por un xogador sobre o terreo de xogo.
Deterá o reloxo de partido cando:
– Finalice o tempo de xogo dun período e unha prórroga, se o
propio reloxo de partido non o detén automaticamente por se
mesmo.
– Un árbitro fai soar o seu chifre estando o balón vivo.
– Conséguese unha canastra en contra do equipo que solicitou
un tempo morto.
– Conséguese unha canastra cando o reloxo de partido mostra
2:00 minutos ou menos no sexto período e en cada prórroga.
– Soa o sinal do reloxo de lanzamento mentres un equipo ten o
control de balón.

Iniciando o dispositivo en canto finalice un(a) período ou prórroga
anterior.
Notificando aos árbitros antes do primeiro e cuarto período cando
queden 3 minutos e 1 minuto e medio para o seu inicio.
Facendo soar o seu sinal antes do segundo, terceiro, quinto e do
sexto período e de cada prórroga cando queden 30 segundos para
o seu inicio.
Facendo soar o seu sinal e ao mesmo tempo detendo o
cronómetro en canto finalice un intervalo de xogo.

Operador do reloxo de lanzamento: Obrigas
O operador do reloxo de lanzamento estará provisto dun reloxo de
lanzamento que manexará da seguinte maneira:

50.1

Iniciará ou continuará a conta cando:
•
Un equipo obteña o control dun balón vivo no terreo de xogo.
Despois, un simple toque do balón por parte dun adversario non
inicia un novo período de lanzamento se o mesmo equipo mantén
o control do balón.
•
Nun saque, o balón toque ou sexa legalmente tocado por
calquera xogador sobre o terreo de xogo.
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50.2

Deterá, pero non reiniciará a conta, mostrando o tempo restante,
cando o mesmo equipo que tiña o control de balón deba realizar un
saque como consecuencia de:
•
Un balón que salga fora das liñas limítrofes.
•
Un xogador do mesmo equipo resulta lesionado.
•
Unha falta técnica cometida por ese equipo.
•
Unha situación de salto.
•
Unha dobre falta.
•
Unha cancelación de penalizacións iguais contra ambos os
equipos.
Deterá, pero tampouco reiniciará a conta, mostrando o tempo restante,
cando o mesmo equipo que tiña o control de balón deba realizar un
saque na súa pista dianteira e móstrense 14 ou máis segundos no
reloxo de lanzamento como consecuencia dunha falta ou violación.

50.3

Deterá e volverá a 24 segundos, e non mostrará ningunha cifra, cando:
•
•
•

•
50.4

O balón entre legalmente no cesto.
O balón toque o aro do cesto dos adversarios e sexa controlado
polo equipo que non tiña o control do balón antes de que tocase
o aro.
Concédase ao equipo un saque desde pista traseira:
– A consecuencia dunha falta ou violación (non cando o balón
saia fóra de banda).
– A consecuencia dunha situación de salto para o equipo que
previamente non tiña o control do balón.
– Porque se deteña o partido por mor dunha acción non
relacionada co equipo que controla o balón.
– Porque se deteña o partido por mor dunha acción non
relacionada con ningún dos equipos, a menos que se coloque
aos adversarios en desvantaxe.
Concédase ao equipo uno ou máis tiros libres.

Deterá e reiniciará a 14 segundos, mostrando 14 segundos, cando:
•

•

Ao mesmo equipo que tiña previamente o control do balón
concédaselle un saque desde pista dianteira e o reloxo de
lanzamento mostre 13 segundos ou menos:
– A consecuencia dunha falta ou violación (non cando o balón
saia fora de banda).
– Porque se deteña o partido por mor dunha acción non
relacionada co equipo que controla o balón.
– Porque se deteña o partido por mor dunha acción non
relacionada con ningún dos equipos, a menos que se coloque
aos adversarios en desvantaxe.
Ao equipo que previamente non tiña o control do balón
outórgueselle un saque na pista dianteira como resultado dunha:
– Falta persoal ou unha violación (incluíndo cando o balón saia
fora de banda),
– Situación de salto.

REGRASOFICIAISDEBALONCESTO MINIBASKET E PREMINIBASKET 2020

Páxina67de85

•
•

•

50.5

Concédase un saque a un equipo desde a liña de saque na súa
pista dianteira como consecuencia dunha falta antideportiva ou
descualificante.
Despois de que o balón toque o aro tras un lanzamento a canastra
non conseguido, un último tiro libre fallado, ou durante un pase,
se o equipo que obtén o control do balón é o mesmo equipo que
tiña o control do balón antes de que o balón tocase o aro.
O reloxo do partido mostre 2:00 minutos ou menos no último
período ou en cada prórroga despois dun tempo morto concedido
ao equipo que ten dereito a posesión do balón desde a súa pista
traseira e o adestrador decide que o partido se renovará cun
saque para o seu equipo desde a liña de saque na pista dianteira
do equipo e 14 segundos ou máis se mostran no reloxo de
lanzamento no momento en que se detivo o reloxo do xogo.

Apagará o dispositivo, despois de que o balón quede morto e detívose
o reloxo de partido en calquera período ou prórroga cando calquera
equipo obteña un novo control de balón e queden menos de 14
segundos no reloxo de partido.
O sinal do reloxo de lanzamento non detén o reloxo de partido nin o
xogo, nin provoca que o balón quede morto, a menos que un equipo
teña o control do balón.
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A – SINAIS DOS ÁRBITROS
A.1

Os sinais manuais ilustradas nestas regras son os únicos sinais oficiais
válidas.

A.2

Recoméndase encarecidamente que, a hora de sinalar a mesa de
oficiais, apóiese dita comunicación en voz alta (en inglés no caso de
partidos internacionais).

A.3

É importante que os oficiais de mesa tamén se familiaricen con estes
sinais.

Sinais do reloxo de partido

DETER O RELOXO

Palma aberta

DETER O RELOXO
POR UNHA FALTA

INICIAR O RELOXO

Un puño pechado

Cortar coa man

Puntuación
UN PUNTO

Un dedo, baixar a
boneca

DOUS PUNTOS

Dous dedos, baixar a
boneca

REGRASOFICIAISDEBALONCESTO MINIBASKET E PREMINIBASKET 2020

TRES PUNTOS

Tres dedos estendidos.
Un brazo: Intento.
Dous brazos: Convertido
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Substitución e Tempo Morto
SUBSTITUCIÓN

Antebrazos cruzados

AUTORIZACIÓN PARA
ENTRAR

Palma aberta,
achegar ao corpo

TEMPO MORTO

Forma de T , mostrar
o dedo índice

TEMPO MORTO
PARA OS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN

Brazos abertos con
puños pechados

Informativas
ANULAR CANASTA, CANCELAR XOGO

Mover os brazos como en tesoira
unha vez á altura do peito
COMUNICACIÓN

REINICIO DO RELOXO
DE LANZAMENTO

CONTA VISIBLE

Contar mentres se move a palma
DIRECCIÓN DE XOGO
E/Ou FÓRA DE BANDA
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BALÓN RETIDO/
SITUACIÓN DE SALTO
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Dedo polgar
cara arriba.

Virar a man, dedo
índice estendido

Sinalar na dirección
do xogo, brazo en
paralelo a liña
lateral

Polgares cara
arriba e sinalar a
dirección de xogo
segundo a frecha
de alternancia

Violacións

AVANCE ILEGAL

Rotar os puños

REGACHE ILEGAL:
DOBRE REGACHE

Palmear as mans

3 SEGUNDOS

Brazo estendido, mostrar 3 dedos

24 SEGUNDOS

REGACHE ILEGAL:
ACOMPAÑAMIENTO DE BALÓN

Media rotación coa man
5 SEGUNDOS

Mostrar 5 dedos

BALÓN DEVOLTO A PIST A TRASEIRA
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8 SEGUNDOS

Mostrar 8 dedos
PATEAR OU
BLOQUEAR
DELIBERADAMENTE O
BALÓN
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Mover o brazo fronte ao corpo

Tocar o ombreiro
cos dedos

Sinalarse o pé

Números dos xogadores
Nº 00 E 0

Ambas as mans
mostran o número 0

A
man
dereita
mostra o número 0

Nº 1-5

Nº 6-10

Nº 11-15

Man dereita mostra o
número do 1 ao 5

Man dereita mostra o
número 5, man
esquerda mostra o
número do 1 ao 5

Man dereita mostra o
puño pechado, man
esquerda mostra o
número do 1 ao 5

Nº 16
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Primeiro a man coa palma cara ao árbitro
mostra o número 1 correspondente a decena,
daquela as mans abertas cara á mesa de oficia
móstranlles o número 6 da unidade

Primeiro a man coa palma cara ao árbitro
mostra o número 2 correspondente a decena,
daquela a man aberta cara á mesa de oficiais
mostra o número 4 da unidade

Nº 40

Primeiro a man coa palma cara ao árbitro
mostra o número 4 correspondente á decena,
daquela a man aberta cara á mesa de oficiais
mostra o número 0 da unidade

Nº 62

Primeiro as mans coas palmas cara ao árbitro
mostran o número 6 correspondente á
decena, daquela a man aberta cara á mesa de
oficiais mostra o número 2 da unidade

Nº 78

Primeiro as mans coas palmas cara ao árbitro
mostran o número 7 correspondente á
decena, daquela as mans abertas cara á mesa
de oficiais mostran o número 8 da unidade

Nº 99

Primeiro as mans coas palmas cara ao árbitro
mostran o número 9 correspondente á
decena, daquela as mans abertas cara á mesa
de oficiais mostran o número 9 da unidade

Tipo de faltas
AGARRAR

BLOQUEO (DEFENSA),
PANTALLA ILEGAL

EMPUXAR OU CARGAR
SEN BALÓN
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ATAQUE

Agarrar a boneca
cara abaixo.

USO ILEGAL DE MANS

Golpear a boneca

ABANEO EXCESIVO
DE CÓBADOS

Abanear o cóbado
cara atrás.

Ambas as mans
nas cadeiras

Imitar un empuxón

CARGAR CON O BALÓN

CONTACTO ILEGAL
SOBRE A MAN

Golpear a palma
aberta co puño
pechado

Golpear coa palma
aberta contra o outro
antebrazo

GOLPE NA CABEZA

FALTA DO EQUIPO CO
CONTROL DO BALÓN

Imitar o contacto
na cabeza

Agarrarse a palma e
desprazar cara
adiante.
RODEAR CON O
BRAZO (HOOKING)

Mover o antebrazo
cara atrás.

Sinalar co puño
pechado a canastra do
equipo infractor

FALTA EN ACCIÓN DE TIRO
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Un brazo co puño pechado indicando
despois o número de tiros libres

Un brazo co puño pechado
sinalando despois o chan

Faltas especiais
FALTA DOBRE

FALTA TÉCNICA

Axitar os puños cerrados
de ambas mans

Forma de T,
mostrando a palma

SIMULAR UNHA
FALTA (FAKE).

Levantar o antebrazo
dúas veces

INVASIÓN ILEGAL DA
LIÑA DE BANDA

Axitar o brazo paralelo a
liña de banda (nos 2
últimos minutos do 6º
período e cada prórroga)

FALTA
ANTIDEPORTIVA

FALTA
DESCUALIFICANTE

Agarrarse a boneca
no alto

Puños cerrados de
ambas as mans

REVISIÓN DE IRS (INSTANT REPLAY SYSTEM)

Rotar a man co
dedo índice
estendido
horizontalmente
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Administración de penalización de falta
Sinais á mesa de oficiais
TRAS FALTA SEN
TIRO(S) LIBRE(S)

TRAS FALT A DE O
EQUIPO CON CONTROL
DO BALÓN

Sinalar dirección do
xogo, brazo paralelo á
liña lateral

Puño pechado en
dirección do xogo, brazo
paralelo á liña lateral

1 TIRO LIBRE

2 TIROS LIBRES

3 TIROS LIBRES

Levantar 2 dedos

Levantar 3 dedos

Levantar 1 dedo
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Administración de tiros libres - Árbitro Activo (Cabeza-Lead)
1 TIRO LIBRE

2 TIROS LIBRES

3 TIROS LIBRES

1 - dedo horizontal

2 dedos horizontais

3 dedos horizontais

Administración de tiros libres - Árbitro Pasivo (Cola-Trail e Centro-Center)
1 TIRO LIBRE

2 TIROS LIBRES

3 TIROS LIBRES

Dedo índice

2 dedos xuntos en
ambas as mans

Tres dedos estendidos
en ambas as mans

Diagrama 7

Sinais de os árbitros
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B - ACTA DOPARTIDO

Diagrama 8 A acta
REGRASOFICIAISDEBALONCESTO MINIBASKET E PREMINIBASKET 2020

Páxina78de85

B.1

A acta oficial que se mostra n o Diagrama 8 é a aprobada pola
Federación Galega de Baloncesto.

B.2

Consta de 1 orixinal e 2 copias, podendo ser cada unha dunha cor de
papel diferente. O orixinal, sempre en papel branco, é para a FEGABA.
A primeira copia, é para o equipo gañador; e a última copia, é para o
equipo perdedor.
Nota: 1. O anotador utilizará 2 bolígrafos de diferente cor, VERMELLO
para o primeiro, terceiro, e quinto período e AZUL ou NEGRO
para o segundo, cuarto e sexto período. Para todas as
prórrogas, todas as anotacións realizaranse en AZUL ou en
NEGRO (da mesma cor utilizada no segundo, cuarto e sexto
período)
2. A acta pódese preparar e cumprimentar electrónica mente.

B.3

Polo menos 15 minutos antes do inicio do partido, o anotador preparará
a acta da seguinte maneira:

B.3.1

Inscribirá os nomes dos 2 equipos no encabezamento da acta. O equipo
'A' será sempre o equipo local ou, en torneos ou partidos disputados
nunha pista neutral, o citado en primeiro lugar do calendario. O outro
equipo será o equipo 'B'.

B.3.2

Posteriormente reflectirá:
•
•
•
•

O nome da competición.
O número de encontro.
A data, a hora e o lugar de xogo.
O nome do árbitro principal (crewchief) e árbitro(s) auxiliar(é)

Nota: En competicións FEB en lugar do código COI, usarase as 3 últimas
cifras da licenza.

Diagrama 9 Encabezamento da acta
B.3.3

O equipo "A ocupará" a parte superior da acta e o equipo "B", a inferior.

B.3.3.1

Na primeira columna, o anotador inscribirá o número de licenza de cada
xogador, adestrador e adestrador axudante. En torneos, só indicarase o
número das licenzas no primeiro partido disputado polos equipos.

B.3.3.2

Na segunda columna, o anotador inscribirá o primeiro apelido e as
iniciais do nome de cada xogador na orde dos números das camisetas,
todo en LETRAS MAIÚSCULAS, utilizando a lista de membros de equipo
facilitada polo adestrador ou o seu representante. Indicarase o capitán
do equipo escribindo (CAP) xusto despois do seu nome.

B.3.3.3

Se un equipo presenta menos de 12 xogadores, o anotador trazará unha
liña a través dos espazos para o número de licenza do xogador, nome,
número, entrada na liña debaixo do último xogador inscrito. Se hai
menos de 11 xogadores, debuxarase a liña horizontal até chegar á
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sección de faltas de xogador e continuará diagonalmente cara abaixo
até chegar á base.

Diagrama 10 Equipos na acta (antes do partido)
B.3.4

Na parte inferior do espazo destinado a cada equipo, o anotador
inscribirá (en LETRAS MAIÚSCULAS) os nomes do adestrador e do
axudante de adestrador.

B.4

Polo menos 10 minutos antes da hora de inicio programada, cada
adestrador:

B.4.1

Confirmará o seu acordo cos nomes e números correspondentes dos
compoñentes do seu equipo.

B.4.2

Confirmará os nomes o adestrador e do axudante de adestrador. Si non
hai adestrador nin adestrador axudante, o capitán actuará como
xogador adestrador e inscribirase escribindo (CAP) despois do seu
nome.

B.4.3

Indicará os 5 xogadores que van comezar o encontro, marcando cunha
pequena 'x' xunto ao número do xogador na columna 'Entrada'.

B.4.4

Asinará a acta.
O adestrador do equipo "A será" o primeiro que proporcione esta
información.

B.5

Ao comezo do partido, o anotador rodeará cun círculo a 'x' dos 5
xogadores de cada equipo que iniciarán o partido.

B.6

Durante o partido, o anotador trazará unha pequena 'x' (sen círculo) na
columna de 'Entrada' cando un substituto incorpórese por primeira vez
ao partido como xogador.

B.7

Tempos mortos

B.7.1

Os tempos mortos concedidos rexistraranse na acta anotando o minuto
de xogo do período ou da prórroga nos recadros apropiados situados
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debaixo do nome do equipo.
B.7.2

Ao final de cada metade e da prórroga, os recadros non utilizados
marcaranse mediante 2 liñas horizontais paralelas. Se non se concedese
ao equipo o seu primeiro tempo morto antes de que o reloxo do partido
mostre 2:00 minutos no sexto período, o anotador trazará 2 liñas
horizontais no primeiro recadro da segunda parte dese equipo.

Equipos na acta (despois do partido)
B.8

Faltas

B.8.1

As faltas dos xogadores poden ser persoais, técnicas, antideportivas ou
descualificante e anotaránselle ao xogador correspondente.
As faltas sancionadas aos adestradores, axudantes de adestrador,
substitutos, xogadores excluídos e membros da delegación
acompañante poden ser técnicas ou descualificante e anotaránselle ao
adestrador.
Todas as faltas deben rexistrarse da seguinte maneira:
Unha falta persoal indicarase inscribindo unha 'P'.
Unha falta técnica dun xogador indicarase inscribindo unha 'T'. Unha
segunda falta técnica tamén se anotará mediante unha 'T', seguido de
'GD' ('gamedisqualification': descualificación do partido) no seguinte
espazo.
Unha falta técnica dun adestrador polo seu comportamento persoal
antideportivo indicarase inscribindo unha 'C'. Unha segunda falta
técnica similar tamén se indicará mediante unha 'C', seguido de 'GD'
('gamedisqualification': descualificación do partido) no seguinte espazo.
Unha falta técnica contra un adestrador por calquera outra razón
indicarase mediante una 'B'. Una terceira falta técnica (unha delas
podería ser unha C) indicarase escribindo unha B ou unha C, seguida de
'GD' ('gamedisqualification': descualificación do partido) no seguinte

B.8.2

B.8.3
B.8.3.1
B.8.3.2

B.8.3.3

B.8.3.4
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B.8.3.5

B.8.3.6

espazo.
Unha falta antideportiva dun xogador indicarase inscribindo unha 'Ou'.
Unha segunda falta antideportiva tamén se indicará mediante unha 'Ou',
seguido de 'GD' ('gamedisqualification': descualificación do partido) no
seguinte espazo.
Unha falta técnica sinalada a un xogador cunha falta antideportiva
sinalada anteriormente ou unha falta antideportiva sinalada a un
xogador cunha falta técnica sinalada anteriormente tamén se indicará
anotando unha U ou unha T seguida de 'GD' ('gamedisqualification':
descualificación do partido) no seguinte espazo.

B.8.3.7
B.8.3.8

Unha falta descualificante indicarase inscribindo un 'D'.
Calquera falta que implique tiros libres anotarase engadindo o número
de tiros libres (1, 2 ou 3) xunto á 'P', 'T', 'C', 'B', 'U' ou 'D'.
B.8.3.9 Todas as faltas en contra de ambos os equipos que impliquen sancións
da mesma gravidade e que se cancelen de acordo ao Art. 42 (Situacións
especiais) indicaranse inscribindo unha pequena 'c' xunto á 'P', 'T', 'C',
'B', 'Ou' ou 'D'.
B.8.3.10 Unha falta descualificante sancionada a un adestrador axudante, un
substituto, un xogador excluído ou un membro da delegación
acompañante, incluído o caso de abandonar a zona de banco de equipo
nunha situación de enfrontamento, sinalarase como unha falta técnica
sancionada ao adestrador anotando unha 'B2'.
B.8.3.11 Ao final do segundo período e ao final do partido, o anotador trazará
unha liña grosa entre os espazos utilizados e o non utilizados.
Ao final do partido, o anotador tachará os espazos restantes cunha liña
horizontal grosa.
B.8.3.12 Exemplos de faltas descualificantes ao adestrador xefe, primeiro
adestrador axudante, substituto, xogador excluído ou membro da
delegación acompañante:
Unha falta descualificante ao adestrador anotarase do seguinte modo:

Unha falta descualificante ao primeiro axudante de adestrador
anotarase do seguinte modo:

Unha falta descualificante dun substituto anotarase do seguinte modo:
e

Unha falta descualificante a un xogador excluído tras a súa quinta falta
REGRASOFICIAISDEBALONCESTO MINIBASKET E PREMINIBASKET 2020

Páxina82de85

anotarase do seguinte modo

e
Unha falta descualificante a un membro da delegación acompañante
anotarase do seguinte modo:

Este é o único caso no que un membro da delegación acompañante é
descualificado do partido e non se indica no acta.
B.8.3.13 Exemplos de faltas descualificastes por abandonar a área de banquillo,
a adestrador xefe , primeiro axudante de adestrador, substituto,
xogador excluído ou un membro da delegación acompañante:
Independentemente do número de persoas descualificadas por
abandonar a área de banco de equipo, anotarase unha única falta técnica
('B2' ou D2)ao adestrador principal.
Unha falta descualificante dun adestrador xefe e dun primeiro adestrador
axudante anotarase da forma seguinte:
Se só se descualifica ao adestrador xefe :

Se só se descualifica ao primeiro adestrador axudante:

Se se descualifica ao adestrador e ao seu primeiro axudante:

Todos os restantes espazos de faltas da persoa descualificada encheranse cunha
'F'.

Unha falta descualificante dun substituto anotarase da forma seguinte:
Se o substituto ten menos de 3 faltas, inscribirase unha D, seguida
dunha 'F' en todos os espazos libres:
e
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Se constitúe a quinta falta do substituto, inscribirase unha D na última
casilla, seguida dunha 'F' na columna detrás do último espacio de falta:
e

Unha falta descualificante dun xogador excluído anotarase da forma
seguinte:
Como o xogador excluído non ten máis espazos de falta, anotarase unha
D seguida dunha F na columna despois da última falta:

e
Unha fata descualificante dun acompañante membro da delegación
sancionarase o adestrador xefe e anotarase da forma seguinte:

B.8.3.14 Exemplos de faltas descualificastes pola súa activa participación activa
no enfrontamento a adestrador xefe, primeiro axudante de adestrador,
substituto, xogador excluído ou un membro da delegación
acompañante:
Independentemente do número de persoas descualificadas por
abandonar a área de banca de equipo, cargarase unha soa falta técnica
“B2”
ou
descualificante
“D2”
o
adestrador
principal.
Se o adestrador principal participa activamente na pelexa, anotarase
unha soa falta descualificante “D2”.
Unha falta descalificarte dan adestrador xefe e dun primeiro axudante de
adestrador anotarase da seguinte forma:
Se so se descualifica o adestrador xefe:

Se so se descualifica o primeiro axudante de adestrador:
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Se se descualifica o adestrador xefe e o primeiro axudante de adestrador:

Unha falta descualificante a un substituto anotarase da seguinte forma:
Se o substituto ten menos de 4 faltas, inscribirase unha D2, seguida
dunha F en todos os espazos restantes de falta:

e

Se constitúe a quinta falta do substituto, inscribirase unha D2 na última
casilla, seguida dunha F na columna detrás do último espazo de falta:

e

Unha falta descualificante dun xogador excluído anotarase da seguinte
forma:
Como o xogador excluído non ten máis espazos de falta, inscribirase
unha D2 seguida dunha F, ambas na columna detrás da última falta:
e

Unha falta descualificante dun acompañante membro da delegación
sancionarase o adestrador e anotarase da seguinte forma:

Unha falta descualificante de dous acompañantes membros da
delegación sancionarase o adestrador e anotarase da seguinte forma:
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Cada falta descualificante dun acompañante membro da delegación
sancionaras o adestrador, anotarase como B2, pero non contará como
unha das tres faltas técnicas para a súa descualificación do partido.

B.9

Nota: As faltas técnicas ou descualificante polo Art. 39 non contan para
as faltas de equipo.

B.10

Faltas de equipo
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B.10.1
B.10.2

Disponse de 4 espazos na acta para cada período (xusto
debaixo do nome do equipo e encima dos nomes dos
xogadores) para rexistrar as faltas de equipo.
Sempre que un xogador cometa unha falta persoal, técnica,
antideportiva ou descualificante, o anotador rexistraraa
contra o equipo de devandito xogador trazando unha 'X' de
gran tamaño nos espazos designados ao efecto.

B.10.

Puntuación arrastrada

B.10.1

O anotador levará un resumo cronolóxico arrastrado dos
puntos conseguidos por cada equipo.
Hai 4 columnas para a puntuación arrastrada na acta.
Cada columna divídese á súa vez en 4 columnas. As 2 da
esquerda son para o equipo "A e" as 2 da dereita, para o "B".
As columnas centrais son para a puntuación arrastrada (120
puntos) de cada equipo.
O anotador:
• Trazará no primeiro lugar unha liña diagonal (/ para os
destros ou
\ para os zurdos) por cada lanzamento de campo
conseguido e un círculo escuro (•) por cada tiro libre
válido, sobre o novo total de puntos acumulados polo
equipo que acabe de encestar.
• Logo, no espazo en branco do mesmo lado que o novo
total de puntos (xunto ao / ou \ ou •), anotará o número
do xogador que transformou o lanzamento ou o tiro libre.

B.10.2
B.10.3

B.11

Puntuación arrastrada: instrucións adicionais

B.11.1

Unha canastra de 3 puntos rexistrarase trazando un círculo
ao redor do número do xogador que a conseguiu.
Unha canastra marcada accidentalmente por un xogador no
seu propio cesto rexistrarase coma se conseguiuna o capitán
en cancha do equipo dos opoñentes.
Os puntos conseguidos cando o balón non entra na canastra
(Art. 31) rexistraranse coma se anotounos o xogador que
realizou o lanzamento.
Ao final de cada período ou prórroga(s), o anotador trazará
un círculo groso (O) ao redor do último total de puntos
anotado por cada equipo e unha liña horizontal grosa baixo
eses puntos, así como debaixo do número do xogador que
os anotou.
Ao comezo de cada período ou prórroga(s), o anotador
continuará levando o rexistro cronolóxico dos puntos
anotados desde o lugar en que se interrompeu.
Sempre que sexa posible, o anotador debe comprobar a súa
puntuación arrastrada co marcador do partido. Se existe
algunha discrepancia, e se a súa puntuación é correcta,

B.11.2

B.11.3

B.11.4

B.11.5

B.11.6
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B.11

deberá adoptar de inmediato as medidas necesarias para que se corrixa
o marcador. No caso de dúbida ou se algún dos equipos presenta
obxeccións a devandita corrección, deberá informar o árbitro principal
(crewchief) axiña que como o balón quede morto e detéñase o reloxo de
partido.
Os árbitros poden corrixir calquera erro de anotación relacionado coa
puntuación, número de faltas, número de tempos mortos baixo as
prescricións das regras. O árbitro principal (crewchief) asinará as
correccións. As demais correccións serán documentadas no reverso da
acta.

B.12

Puntuación arrastrada: Resumo

B.12.1

Ao final de cada período e da última prórroga, o
anotador inscribirá a puntuación obtida nese período
e de todas as prórrogas por cada equipo no apartado
correspondente do extremo inferior da acta.

B.12.2

Inmediatamente ao final do partido, o anotador
rexistrará o tempo na columna de "Partido finalizado
as (hh:mm)"

B.12.3

Ao final do partido, o anotador trazará 2 liñas
horizontais grosas debaixo do total de puntos final de
cada equipo e dos números que conseguiron os
últimos puntos. Tamén trazará unha liña diagonal ata
a parte inferior da columna para tachar os números
restantes da puntuación arrastrada de cada equipo.

B.12.4

Ao final do partido, o anotador rexistrará a puntuación
final e o nome do equipo gañador.

B.12.5

O anotador inscribirá o seu nome na acta despois de
inscribir ao axudante de anotador, cronometrador e
operador do reloxo de lanzamento. Despois todos os
oficiais de mesa asinarán preto dos seus nomes.

B.12.6

Unha vez que sexa asinada polo/s árbitro/s auxiliar/es, o árbitro principal
(crewchief) será o último en aprobar e asinar a acta. Con esta acción
finaliza a administración e conexión dos árbitros co partido.

Diagrama
13
Resumo

Nota: No caso de que algún dos capitáns (CAP) asine a acta baixo
protesta (utilizando o espazo marcado "Firma do capitán en caso
de protesta"), os oficiais de mesa e o/s árbitro/s auxiliar/es
permanecerán a disposición do árbitro principal (crewchief) ata
que os autorice para marcharse.
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Diagrama 14 Parte inferior da acta
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C - PROCEDEMENTO EN CASO DE PROTESTA
C.1

Un equipo pode presentar unha protesta se os seus intereses foron
afectados negativamente por:
a) Un erro na acta, nas operacións do reloxo de partido ou do reloxo
de lanzamento que non foron corrixidas polos árbitros.
b) Unha decisión de incomparecencia, cancelación, atraso, non
continuación ou de non comezar o partido.
c) Unha violación das regras aplicables de elixibilidade.

C.2

Para que sexa admitida, unha protesta deberá cumprir co procedemento
seguinte:
a) O capitán (CAP) dese equipo, como máximo 15 minutos despois do
final do partido, informa o árbitro principal (crewchief) que o seu
equipo protesta contra o resultado do partido e asina a acta no
espazo marcado como "Asina do capitán no caso de protesta".
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