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NORMATIVA 2014  
 

1. Tots els partits es disputaran en 4 temps de 12 minuts a rellotge corregut. 
 

2. El cronòmetre serà únic i simultani per a tots els partits en joc. 
 

3. Entre període i període hi haurà un minut de descans. 
 

4. A la mitja part es farà una aturada de 3 minuts. 
 

5. No hi haurà temps morts. 
 

6. El marcador s’aturarà als 50 punts de diferència. 
 

7. Es podran fer tots els canvis que es vulguin prèvia sol·licitud a la taula. Mai 
després de cistella. 
 

8. En cas d’empat es decidirà al millor de tres tirs lliures, els tirs els haurà de fer 
cada vegada un jugador diferent. Ens cas de seguir l’empat es seguiran fent 
tirs lliures fins que un dels dos equips falli.  
 

9. Per no aturar el joc a finals de partits i poder especular amb el temps, no es 
permeten canvis en els dos últims minuts del partit, tret que sigui per 
eliminació d'un jugador per faltes personals. Les taules avisaran quant quedin 
3 minuts perquè els equips puguin fer els canvis amb temps abans dels 
darrers dos minuts. Si la taula no avisés, no serà motiu de reclamació per fer 
canvis, les banquetes hauran d’estar atentes al temps. 

 
10. El llançament de 3 a la categoria mini es regirà per la normativa de especial 

(rectangle de 4 metres). 
 

A cada partit es triarà un MVP per part dels components de la taula i àrbitre i es 
passarà un full al tècnic de cada equip perquè també pugui votar. 

 
La fulla d’inscripció que s’entrega per a l’ inscripció del torneig haurà de ser enviada 
via mail a: alexcoll.basket@gmail.com, com a molt tard el dimarts 23 de desembre. 
 

Qualsevol altra qüestió serà resolta segons  la reglamentació vigent 
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