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CAMPIONAT COMARCAL DE BÀSQUET ESCOLAR
CURS 2018-2019
1. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

LLIGUES COMARCALS DE BÀSQUET
Data de l’Activitat
Categoria convocada

Del 27 d’octubre de 2018 a maig de 2019
Prebenjamí, Benjamí i Aleví

1.1. Categories convocades
Escoleta/Prebenjamí

nascuts/des en els anys 2013-2014 i 2011-2012

Benjamí

nascuts/des en els anys 2009 i 2010

Aleví

nascuts/des en els anys 2007 i 2008

1.2. Condicions de participació

Per poder prendre part a la Lligues de Bàsquet els esportistes, entrenadors i delegats inscrits han
d’estar en possessió de la corresponent assegurança d’accidents i llicència d’esportista dels JEEC
2018-2019.

Els/Les esportistes han de participar a la categoria que els correspon pel seu any de naixement. Es
permet la participació d’esportistes en una categoria immediatament superior, en aquests casos
s’haurà de presentar l’autorització dels pares al consell esportiu corresponent. (annex 6- Full
d’autorització per a pujar de categoria).

Cal que els entitats presentin la relació de participants, d’entrenadors i delegats per a cada equip
per poder fer la llicencia esportiva corresponent.

Per tenir dret a la participació en aquest curs cal no tenir pendent cap deute del curs anterior. (La
última factura es farà arribar abans de la finalització del curs)
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2. INFORMACIÓ PER LA INSCRIPCIÓ
RESUM PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ
Del 24 de setembre al 5 d’octubre

Fer arribar el full d’inscripció dels equips participants a la lliga
(annex 1-1a pàgina)
Fer arribar la inscripció definitiva dels equips inscrits amb la relació de
jugadors, entrenadors i delegat de cada un dels equips a
esports@baixemporda.cat (annex 1 – 2a pàgina)

De l’1 al 19 d’octubre de 2018:

Introducció dels participants a l’aplicació informàtica http://zenit.ucec.cat.
Dijous 11 d’octubre

Enviament de calendaris provisionals
Enviament de calendaris oficials. També es podran descarregar a la web
del Consell Esportiu, www.baixemporda.cat/esports
Recollir carnets dels jugadors a les oficines del Consell esportiu del Baix
Empordà.

Dijous 18 d’octubre
Del 22 al 26 d’octubre

La fitxa d’esportista i del personal tècnic és el document acreditatiu vàlid per a participar en els JEEC. Serà
una llicència única per participant i sempre necessària per a esportistes, entrenadors i delegats, des de la
primera jornada.

3. QUOTES D’INSCRIPCIÓ
DESGLOSSAMENT DE LA QUOTA D’INSCRIPCIÓ
190€ inscripció de 10 jugadors a 19€/jugador (9€ assegurança + 10€ inscripció)
18€ inscripció entrenador (assegurança + inscripció)
Total: 208.€/equip
*El preu d’un jugador addicional inscrit, fins a un màxim de 12 jugadors per equip, serà de 19€

4. ARBITRATGES
La gestió dels arbitratges anirà a càrrec del Consell Esportiu a través de la seva Escola de Tutors de Joc.
Preus
 Partit de categoria Escoleta (Baby’s i Prebenjamí)
 Partits de categoria Benjamí
 Partits categoria Aleví

6,00.-€/equip
22,00.-€/equip local
27,00.-€/equip local

En el cas que el Consell Esportiu no pugui designar un Tutor de Joc, serà l'equip local qui l’haurà de posar.
Un cop finalitzat el partit, L'EQUIP LOCAL HAURÀ DE COMUNICAR EL RESULTAT I FER ARRIBAR L’ACTA AL
CONSELL ESPORTIU per correu electrònic a : esports@baixemporda.cat , ABANS DEL DILLUNS A LES 19H.
En cas de que l'equip local no presenti el Tutor de Joc i l'equip visitant no vulgui arbitrar-lo, es donarà el
partit guanyat per 0-2 a l'equip visitant.
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4.1. Taula d’anotació i cronometratge
L'equip local portarà les tasques d'anotació o cronometratge. En cas que l'equip visitant ho sol·liciti es
repartiran les tasques (l'equip local l'anotació i l'equip visitant el cronometratge).

5. NORMATIVA SISTEMA DE COMPETICIÓ
5.1. Calendari de competició i Horaris
Els partits hauran de jugar-se el dia i hora assenyalat pel calendari de competició.
Els partits es jugaran preferentment els dissabtes pel matí, l'hora d'inici serà entre les 10:00 i les 12:30
hores. En els partits ajornats, es podran disputar entre setmana.
La no compareixença passats 15 minuts de l'horari indicat, implicarà la pèrdua del partit.
Els partits hauran de començar a l'hora assenyalada segons l'horari donat al full d'inscripció, per l'equip que
juga a casa.
En cas que un equip no tingui assignat horari de joc o canviï el lloc o la hora de celebració del partit, caldrà
que ho comuniqui al Consell Esportiu del Baix Empordà i a l’equip visitant abans de les 19 hores del dimarts
abans de la celebració del partit).
Cada dimecres abans de les 13h, el Consell esportiu farà arribar la designació als coordinadors de cada
entitat.
5.2. Suspensió de partits, canvis de data, horari i/o camp de joc.
Si dos equips volen suspendre, ajornar o modificar l'horari, l'equip sol·licitant haurà de comunicar-ho per
escrit i el delegat de l'altre equip confirmar-ho per correu electrònic a esports@baixemporda.cat.

5.3- Protocol previ al partit

5.3.1 Presentació de llicències
Serà obligatori la presentació de les fitxes a tots els partits, fen constar el número de llicència a l'acta.
En cas que algun equip no presenti alguna fitxa se li donarà el partit perdut per 2 - 0. Si l'equip no es
presenta al partit serà sancionat segons el reglament disciplinari.
Cap jugador es pot alinear sense estar inscrit i amb la llicencia impresa.
El responsable de l’equip haurà d’estar present durant la confecció de l’acta del partit.
Els equips han d'entregar les fitxes 30-35' abans de l'hora d'inici del partit. En cas contrari, el Tutor de Joc
apuntarà el retard en l'acta del partit.
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Abans de començar el partit, l'educador haurà de firmar l'acta del partit, la qual serveix per donar validesa a
la relació de jugadors que figuren en l'acta. Al finalitzar el partit, l'educador recollirà una còpia de l'acta.
5 - 8' abans de l'inici del partit tot equip estarà preparat per fer la revisió de fitxes. A excepció de la
categoria Escoleta i Prebenjamí que no l'han de fer.
Finalitzada la revisió, el Tutor de Joc podrà entregar les fitxes a cada educador, i en cas que fos necessari,
les demanaria novament al finalitzar el partit.

5.3.2 Vestuari
Per prendre part a les competicions, tots els participants hauran de vestir amb l'uniforme esportiu,
corresponent a la normativa de l'esmentat esport. D'aquesta manera guardaran una uniformitat entre ells.
En cas de que un equip no compleixi aquesta normativa, aquesta falta passarà al Comitè de Competició. En
cas de coincidència de colors l’uniformat l'equip visitant haurà de jugar amb el segon joc de samarretes.

5.3.3. Terreny de Joc
L'equip local ha de tenir disposat amb la suficient antelació del partit, el terreny de joc en les degudes
condicions, marcat reglamentàriament, les cistelles, xarxes, anelles, degudament col·locades per tal que
l'equip visitant pugui entrenar-se. Es recomana tenir les mesures de seguretat adients i de protegir els
suports de les cistelles, quan el suport dels taulers estiguin a menys d'un metre de la vora exterior de la
vora de fons.

5.3.4. Sancions i Infraccions

Motiu de la sanció

Sanció
Pèrdua del partit pel resultat de 12-0

Incompareixença en 1 partit sense avisar(*)

Sanció de 20-€ + Cost Arbitratge

Incompareixença en 2 o més partits sense
avisar(*)

Pèrdua del partit pel resultat de 12-0

Incompareixença dels 2 equips

Partit perdut pels 2 equips + Cost de l’Arbitratge

Retirada o incorporació voluntària de la
competició una vegada confeccionats els
calendaris o iniciada la lliga

60,00.-€

Retirada del Terreny de Joc

Pèrdua del partit pel resultat de 12-0
Sanció de 20,00.-€ + Cost Arbitratge
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Sanció de 50,00€ + Cost Arbitratge

(*)Es valoraran les explicacions que l'equip no presentat/retirat comuniqui per escrit en el termini de 72
hores després de la data de celebració del partit. Si es demostra que la incompareixença és justificada, es
procedirà a la repetició del partit, o a la pèrdua del partit a l’equip no presentat (sense sanció) i sense que li
computi a efectes de reincidència.

5.3.5. Sistema de desempat
Si al finalitzar la lliga resultés un empat entre dos equips, es resoldrà aplicant els següents sistemes de
desempat per llur ordre i caràcter excloent:


Per la diferència de punts a favor i en contra del partit jugat entre els equips implicats.



Per la diferència més gran de punts a favor, tenint en compte però tots els altres resultats obtinguts en
el



decurs de la competició.



L’equip que hagi anotat més punts. Si al finalitzar la lliga resultés un empat entre més de dos equips, es



resoldrà aplicant els següents sistemes de desempat per llur ordre i caràcter excloent:



Per la millor puntuació de la que correspongui a cadascun dels equips segons els resultats obtinguts
entre



ells, com si els altres no hi haguessin participat.



Per la diferència més gran punts a favor i en contra, considerant només els partits jugats entre els
equips implicats.



Per la diferència més gran punts obtinguts i rebuts, considerant tots els partits del campionat.



L’equip que hagi anotat més punts.

5.3.6. CLASSIFICACIÓ
El Consell Esportiu elaborarà una classificació interna, que es farà pública en el moment de la seva
finalització. Aquesta classificació es farà arribar als coordinadors de les diferents entitats però no es farà
pública a la web del Consell Esportiu. Els partits jugats posteriors a la finalització de la lliga, no computen a
la classificació final i seran considerats com a partits amistosos.

5.3.7. Targeta Verda
L’Agrupació Territorial de Consells Esportius de Girona va crear una comissió de valors amb l’objectiu
d’impulsar un programa nou que sigui comú a tota la demarcació gironina a partir del curs 2016-2017.
El projecte pretén implementar un nou model d’esport escolar on els valors de l’esport prenguin un
protagonisme essencial en les classificacions de les competicions esportives.
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El primer pas, que es desenvolupa en els esports d’associació al reprendre l’activitat esportiva després de
les festes nadalenques és la TARGETA VERDA, una de les actuacions que s’inclou en el programa “VALORS
EN ACCIÓ – L’esport en positiu”, dels Consells Esportius de Girona.
Les targetes verdes són un reconeixement a les actuacions positives que poden tenir lloc dins el terreny de
joc al llarg del moment esportiu i que senyalitza el Tutor de Joc en les següents situacions:

a) Protocol de partit:
 Salutació inicial entre ambdós equips.
 Salutació final entre ambdós equips.
 Salutació final al Tutor de Joc.

*Per assolir una targeta verda, és imprescindible que es donin tots tres punts.
b) Desenvolupament del partit:
 Quan s’ajudi a un company de l’altre equip en situació adversa.
 Quan s’animi reiteradament als companys d’equip durant el partit.
 Quan s’ajudi al Tutor de Joc en una situació de conflicte.
 Quan es reconegui que el Tutor de Joc ha pres una decisió errònia a favor del seu equip.
 Quan es doni una situació excepcional que destaqui pels valors que aporti individual o
col·lectivament.

*La targeta verda s’assolirà cada vegada que es doni qualsevol de les accions detallades.
Per aquest curs 2018-2019 els Consells Esportius de Girona continuen implementant la targeta verda en les
seves competicions, amb la intenció de crear una classificació que faci un recompte de targetes verdes per
categoria i comarca, tancant la temporada amb la Gala de Valors, en el marc dels Jocs Emporion, on es
reconeixeran els equips que assoleixin el major número de targetes verdes.

La finalitat d’aquesta targeta és premiar i potenciar les actituds positives, de joc net i saludables en les
competicions en edat escolar. Per això distingirem amb la TARGETA VERDA les accions dels equips,
esportistes, entrenadors i/o delegats que fomentin els valors positius i cívics de l’esport.
Aquests reconeixements i mencions es tindrà una classificació interna pel Consell Esportiu.

6. NOMBRE DE JUGADORS PER PARTIT I CANVIS EN DIFERENTS EQUIPS


Perquè un partit sigui vàlid s’han de presentar un mínim de 5 jugadors i un màxim de 12.



No es permet el moviment de jugadors a la mateixa lliga. En el cas que es necessitin jugadors el dia del
partit, cal pujar jugadors de la categoria inferior.
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7.RECLAMACIONS
Hauran de ser signades en acabar-se els partits i presentades al Consell Esportiu, abans del dimarts següent
a les 19 hores, haurà de ser conformada per escrit del Centre o Club, cas de no complir aquest requisit la
reclamació serà desestimada. Els recursos referents a l'edat i condició acadèmica dels participants podran
ser demanats en qualsevol moment pel delegat de l'equip contrari. En cas de reclamació l'àrbitre retirarà la
fitxa esportiva.

8. ALTRES DADES D'INTERÈS
Els punts que no quedin especificats en aquesta normativa, s’aplicarà el Reglament de la UCEC 2018-2019.
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9. NORMATIVA TÈCNICA DE BÀSQUET ESCOLAR
Quadre resum del reglament PER CATEGORIES

Aspecte tècnic

PREBENJAMÍ, BENJAMÍ I ALEVÍ
El número mínim per formar un equip serà de 7 jugadors/es i 1 entrenador/a.
Cada equip pot tenir un delegat.

Jugadors/es per formar
un equip

Jugadors/es inscrits a
l’acta

Uniforme de joc

*Les excepcions per poder formar un equip amb menys jugadors/es, hauran de
passar pel Comitè Organitzador.
Màxim: 12 jugadors/es.
Mínim: 5 jugadors/es.
Tots els jugadors d’un equip portaran l’uniforme amb els mateixos colors i
numerats per la part posterior de la samarreta.
El nombre de jugadors/es per començar un partit i a pista serà de 5.
Es suspendrà el partit en el moment que algun dels dos equips es quedi al
terreny de joc amb 3 jugadors/es:

Jugadors/es en el
terreny de joc

Resultat del partit:
L’equip que es queda amb 3 jugadors/es se li donaran per perduts tots els quarts
que quedin fins al final (inclòs el quart on s’ha produït la situació), però es
respectarà el resultat dels altres quarts.
25,60 metres x 15 metres

Terreny de joc

S’accepten també les següents mides:
24m x 14m; 22m x 13m; 20m x 12m

Cistella

Diàmetre del cèrcol: 45 cm.
Alçada: 260 cm.
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Aspecte tècnic

Pilota

PREBENJAMÍ, BENJAMÍ I ALEVÍ
Pilota de minibàsquet del número 5
De superfície externa de cuir, goma o material sintètic.

Durada del partit

6 períodes de 8 minuts.

Durada dels descansos

1’ + 1’ + 5’ + 1’ + 1’
No existeixen (s’accepta l’empat).

Períodes extres

Només en el format eliminatòries es contemplaran els períodes extres: Es jugaran
tants períodes de 5’ com faci falta fins desfer l’empat.

A la classificació de la competició es donaran les següents puntuacions:
Classificació de la
competició

Partit guanyat: 3 punts
Partit empatat: 2 punts
Partit perdut: 1 punt
El rellotge només s’aturarà en els següents casos:

Aturada del rellotge

Alineació

-

Durant els temps morts.

-

Quan un jugador/a cometi la 5a falta personal o sigui desqualificat.

-

A indicació del tutor/a de joc.

-

Al finalitzar cada període o períodes extres.

-

Falta personal penalitzada amb tirs lliures.

Abans d’iniciar el 6è període, tots els/les jugadors/es inscrits/es a l’acta hauran
d’haver jugat com a mínim 2 períodes complert de joc.
Cada jugador ha d’haver jugat un mínim de 2 períodes i un màxim de 5 períodes
durant el partit.
No es concediran substitucions en els 5 primers períodes, excepte per canviar un
jugador lesionat, desqualificat o que hagi comès la seva 5a falta personal.

Substitucions
Pel que fa el cas, es considera que un jugador ha participat en un període quan hi
ha intervingut, ni que sigui durant un mínim de temps.
En el 6è període es podran concedir substitucions.
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Aspecte tècnic

PREBENJAMÍ, BENJAMÍ I ALEVÍ

Cistella de 3 punts

Un bàsquet de camp val 3 punts, si el llançament s’inicia i finalitza amb els dos
peus del llançador, fora de la zona de 3 segons i sense trepitjar les línies que la
delimiten.

Canvi de camp

Els equips canviaran de camp entre el 3r i el 4t període.

Regla dels 8”

No s’aplica.

Regla dels 3” a la zona

Només s’aplicarà a la categoria Aleví, si després d’avisar el jugador continua
infringint la norma.

Cada quart (excepte al 1er que es farà salt entre dos) s’alternarà l’equip que
comença tenint la possessió de la pilota.
“Alternança de
quarts”

L’inici dels següents quarts es farà amb una sacada de banda des del mig del
camp (un peu a cada banda).
Aquesta alternança es controlarà des de la taula d’anotador amb una fletxa que
s’anirà girant per indicar-ho. No la controlarà el tutor/a de joc.
Desprès de la 1a lluita (que serà possessió per l’equip que estigui defensant)
s’alternarà la possessió de la pilota.

“Alternança de lluites”

El joc es reprendrà amb una sacada de banda des del punt més pròxim a on
s’ha produït la lluita.
Aquesta alternança es controlarà des de la taula d’anotador amb una fletxa que
s’anirà girant per indicar-ho i de manera conjunta amb l’alternança de quarts.

Retenció de la pilota

Cada cop que durant el partit es produeixi una retenció de pilota, s’aplicarà la
norma “alternança de lluites”.

Aspecte tècnic
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PREBENJAMÍ, BENJAMÍ I ALEVÍ

1 minut cada 2 períodes (un pel primer i segon període, un pel tercer i quart
període i un pel 5è i 6è període) i equip no acumulables.
Els temps morts es podran concedir:
Després que l’àrbitre faci sonar el xiulet per qualsevol infracció de les
regles o per treure de fora.

Temps morts

A un equip se li pot concedir temps mort sense tenir la possessió de la
pilota.
Després de cistella només es concedirà temps mort a l’equip a qui li han
fet la cistella.

Es penalitzaran amb tirs lliures totes les faltes d’equip a partir de la 4a (és a
dir, a la 5a falta ja es tiren tirs lliures), només a l’últim període.

Tirs lliures

Regla dels 10”:

Passivitat

Davant una renúncia expressa a fer bàsquet, el tutor/a de joc (àrbitre i
jutge/essa) farà constar de manera visible un compte enrere de 10” per tal
de llançar a cistella.

10” / 24”

NO està permesa la defensa en zona al mig camp defensiu.
Defensa il·legal

Classificació de
valors

Puntuació amb el
sistema de
classificació paral·lel

Classificació de resultats

La defensa il·legal es sancionarà amb 1 tir lliure i possessió de pilota a mig
camp per l’equip contrari al que ha comés la infracció.
Cada període comença de 0.
Puntuació per parts:
-

Període guanyat: 3 punts

-

Període perdut: 1 punt

-

Període empatat: 2 punts

El resultat final serà la suma del resultat final de cada període.
Es realitzarà segons els indicadors que tingui marcat cada Consell Esportiu a
principi de curs.
En el cas de les Finals Nacionals, els indicadors que marqui la UCEC.
La classificació s’establirà per ordre descendent, ordenant la puntuació de
valors de millor a pitjor de la seva categoria i sexe.
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Aspecte tècnic

PREBENJAMÍ, BENJAMÍ I ALEVÍ
El resultat final del partit es realitzarà amb la suma de:
- El resultat final esportiu, que serà la suma del resultat final de cada període:

Puntuació amb el sistema de
classificació integrat

-

Període guanyat: 3 punts

-

Període perdut: 1 punt

-

Període empatat: 2 punts

l’assoliment dels indicadors de valors que marqui cada Consell
Esportiu. (En el cas de les Finals Nacionals, els indicadors que marqui la
UCEC).
“Accions Bàsiques” – D’aplicació obligatòria per part de tots els agents i
estaran controlades pel Tutor de joc.

Treball de Valors

-

Salutacions inicial i final entre tutors de joc, tècnics/es, i esportistes.

-

Salutació inicial i final dels esportistes al públic.

-

Puntualitat en l’arribada a la instal·lació.

Equipament adequat per la pràctica de l’activitat física i evitar portar
complements que poden suposar perill físic pels esportistes.
L’incompliment de les “Accions Bàsiques” estarà subjecte a penalització pel
que fa la Normativa de Valors de cada Consell Esportiu. (En el cas de les
Finals Nacionals, la Normativa de Valors de la UCEC).
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