NORMES GENERALS
1. Els partits es desenvoluparan a Granollers al pavelló del Club Bàsquet Granollers
(carrer Girona, 222, Granollers), i al pavelló municipal Can Bassa (carrer Caterina
Albert, 15, Granollers) i al pavelló municipal El Congost (carrer Maria de Palau, 1921, Granollers.
2. Els entrenadors/es
jugadors/es.

i

delegats/des

seran

els

únics

responsables

del

seus

3. L’accés als vestidors només serà autoritzat a aquells equips que hagin de jugar el
seu partit. Després de jugar-lo els equips hauran d’abandonar la pista, amb la
màxima celeritat, per tal de donar compliment a l’horari establert per l’organització.
4. Els equips han d’anar acompanyats, en tot moment, del seu entrenador/a o
delegat/da i només podran accedir al vestidor 15 minuts abans de l’inici del partit.
5. Cada equip disposarà, sempre que el desenvolupament dels partits ho permeti, de
3 minuts per escalfar dins la pista abans de començar el partit. Si els equips volen
escalfar més temps abans del partit, podran fer-ho a les pistes exteriors, mai pels
passadissos o per l’interior de les instal·lacions.
6. L’accés a la zona de vestidors i pistes de joc està reservada per a jugadors/es,
entrenadors/es, delegats/des, àrbitres, i membres de l’organització.
7. Tots el equips disposaran de dues samarretes de color diferent. En cas de
coincidència amb l’equip contrari serà el considerat visitant en el calendari de
competició el que es canviarà de samarreta per evitar confusions.
8. Tots els equips participants han de ser presents en l’acte de cloenda del Torneig de
Minibàsquet del C.B. Granollers que es farà diumenge 29 de desembre a la tarda
després de jugar-se les finals, al voltant de les 18h.

NORMES DE JOC

I. El partits tindran una durada de sis períodes de sis minuts cadascun amb un descans
d’un minut entre cada període. En el quart període es canviarà de cistella.
II. Cada equip podrà inscriure a l’acta del partit un màxim de dotze jugadors/es i un
mínim de vuit. Els equips han de presentar les llicències federatives i si s’escau amb
l’acreditació de la identitat, dels jugadors/es que participaran en el Torneig.
III. Atès que la durada del partit és inferior a la d’un partit oficial i en benefici del joc net,
el nombre màxim de faltes personals que un jugador/a pot cometre en un partit es
reduirà a quatre faltes.
IV. En els cinc primers períodes tots els jugadors/es inscrits a l’acta han d’haver estats
alineats des del començament d’un període un mínim de dos períodes complets
(llevat dels casos de lesió, desqualificació o haver comés quatre faltes personals) i un
màxim de quatre períodes durant tot el partit. Es considera que un jugador/a ha
participat en un període quan hi ha intervingut, ni que sigui durant un mínim de
temps.
V. L’incompliment de la norma anterior esdevindrà alineació indeguda llevat que l'equip
hagi inscrit a l'acta del partit el màxim de 12 jugadors permès. Llevat d'aquest
supòsit considerat com de força major, l'alineació indeguda comportarà la pèrdua del
partit en cas que l’equip infractor l'hagi guanyat. En aquest cas, el resultat del partit
serà 2-0.
VI. No es concediran substitucions en els cinc primers períodes, excepte per canviar un
jugador/a lesionat/da, desqualificat/da o que hagi comés la seva quarta falta
personal; als quals és necessari substituir sempre que es disposi de jugadors/es per
fer-ho, i malgrat que amb la substitució s’infringeixi la norma que regula l’actuació
dels jugadors/es.
VII. Si un jugador/a lesionat rep assistència i pot continuar no ha de ser substituït. En cas
de ser substituït, aquest període li comptarà com a complet. Podrà tornar a jugar en
un altre període si és que es recupera.
VIII. En el partit que el resultat final sigui d’empat, per desempatar-lo es procedirà al
llançament d’un tir lliure de forma alternativa per cadascun dels cinc jugadors/es de
cada equip que estaven en pista en el moment de finalitzar el partit amb empat. De
continuar l’empat, es procedirà al llançament d’un tir lliure per equip fins que un dels
dos equips falli un llançament. El resultat final del partit serà el del sisè període més
els punts aconseguits per cada equip en el llançament del tirs lliures de desempat.

IX. Tots els partits començaran amb la màxima puntualitat, en compliment de l’horari
establert per l’organització. Només es podrà demanar un temps mort per equip
durant el partit, llevat de les semifinals i les finals que se'n podran demanar dos.
X. Tots els llançaments a cistella que s’iniciïn i finalitzin fora la zona valdran tres punts.
XI. La senyalització de dues faltes antiesportives/tècniques seran sancionades amb la
desqualificació del jugador/a o entrenador/a. Atès l’edat dels jugadors/es no caldrà
que abandonin la pista de joc i seuran en el lloc que indiqui l’organització en funció
de la instal·lació esportiva. El mateix criteri es seguirà pels entrenadors/es i
delegats/des
XII. En cas d’empat entre varis equips en la fase de la lliga es seguiran els criteris
següents per desfer l'empat: si els equips empatats són dos, es tindrà en compte els
punts aconseguits en els partits disputats entre ells, i resultarà vencedor l'equip que
sumi més punts. Si són més de dos els equips igualats a punts, la classificació
s'establirà tenint en compte, en primer lloc, els punts aconseguits en els partits
disputats entre ells. Si subsistís la igualtat, la classificació dels equips que
continuessin empatats es faria per la diferència de tempteig a favor i en contra en els
partits jugats entre ells. Si encara persisteix l'empat, es resoldrà a favor de l'equip
que hagués aconseguit un tempteig favorable més alt en el decurs d'aquells partits.
Si no es resolgués totalment l'empat amb els procediments anteriors, s'aplicarà la
diferència general, en primer lloc, i si fos necessari, el tempteig favorable més alt
aconseguit en tots els partits jugats en la competició.
XIII. Les aturades del rellotge durant els partits es farà d’acord amb el que disposa
reglament de minibàsquet llevat dels partits de la final masculina i femenina on
l'organització del Torneig podrà determinar que es faci d’acord amb el reglament
FIBA.
XIV. A banda d’aquestes normes, el torneig es regirà pel reglament oficial de minibàsquet
de la Federació Catalana de Basquetbol i si s’escau amb les previsions del reglament
FIBA.
XV. La participació en el Torneig de Minibàsquet del Club Bàsquet Granollers comporta
l’acceptació d’aquestes normes i la comissió organitzadora del Torneig decidirà en cas
de dubte, sens perjudici de la submissió dels partits a la disciplina dels Comitès
jurisdiccionals de la Federació Catalana de Basquetbol.

ESTRUCTURA DE LA COMPETICIÓ

El torneig està format per 24 equips en categoria masculina i 10 equips en categoria
femenina. Un dels objectius d'aquest torneig és que els equips que hi participen puguin
disputar el major nombre de partits amb equips de similar nivell competitiu. El calendari
de competició consta de dues fases:
•
•

Fase lliga
Fase classificatòria

A la fase de la lliga, els 24 equips de categoria masculina es distribueixen en 8 grups (A,
B, C, D, E, F, G i H) de 3 equips cadascun jugant una lligueta en cada grup. Els 10 equips
de la categoria femenina es distribueixen en 2 grups (I i J) de cinc equips cadascun. En
aquesta fase en la categoria masculina cada equip disputa dos partits tots ells en la
primera jornada de competició el divendres 27 de desembre i en categoria femenina cada
equip disputa quatre partits dos en la jornada de divendres i els altres dos en la segona
jornada de dissabte.
Fase classificatòria
En categoria masculina, disputada la fase de la lliga es formaran dos grups que estaran
integrats per:
•
•

Els 16 equips classificats en primera i segona posició dels seus grups que es
disputaran les posicions 1a a 16a
Els 8 equips classificats en tercera posició dels seus grups i que es disputaran
les posicions 17a a 24a.

En el grup on es disputaran les posicions 1a a 16a jugaran els vuitens de final amb l'ordre
següent:
•
•
•
•
•
•
•
•

Partit
Partit
Partit
Partit
Partit
Partit
Partit
Partit

8Q1:
8Q2:
8Q3:
8Q4:
8Q5:
8Q6:
8Q7:
8Q8:

1r
1r
1r
1r
1r
1r
1r
1r

equip
equip
equip
equip
equip
equip
equip
equip

del
del
del
del
del
del
del
del

grup
grup
grup
grup
grup
grup
grup
grup

A vs
B vs
C vs
D vs
E vs
F vs
G vs
H vs

2n equip de grup B
2n equip de grup C
2n equip del grup D
2n equip del grup E
2n equip de grup F
2n equip de grup G
2n equip del grup H
2n equip del grup A

Els equips guanyadors dels enfrontaments anteriors jugaran els quarts de final amb
l’ordre següent:

•
•
•
•

Partit
Partit
Partit
Partit

4Q1:
4Q2:
4Q3:
4Q4:

guanyador
guanyador
guanyador
guanyador

8Q1
8Q3
8Q5
8Q7

vs
vs
vs
vs

guanyador
guanyador
guanyador
guanyador

8Q2
8Q4
8Q6
8Q8

Els equips guanyadors dels enfrontaments jugaran les semifinals final amb l’ordre
següent:
•
•

Partit 2Q1: guanyador 4Q1 vs guanyador 4Q2
Partit 2Q2: guanyador 4Q3 vs guanyador 4Q4

La final la disputaran els guanyadors d'aquests dos partits.
La mateixa estructura es seguirà pels equips perdedors dels enfrontaments anteriors per
determinar la classificació del 3r al 16è classificat
Per a determinar la classificació de les posicions 17 a 24a és seguirà l’estructura següent:
•
•
•
•

Partit
Partit
Partit
Partit

Q1:
Q2:
Q3:
Q4:

3r
3r
3r
3r

equip
equip
equip
equip

del
del
del
del

Grup
Grup
Grup
Grup

A vs 3r equip del Grup B
C vs 3r equip del Grup D
E vs 3r equip del Grup F
G vs 3r equip del Grup H

Els equips guanyadors dels enfrontaments jugaran pel 17è a 20è lloc i els perdedors pel
21è a 24è lloc.
En categoria femenina, disputada la fase de la lliga, les semifinals es jugaran entre el
creuament del primer classificat del grup I vs el segon classificat del grup J i els primer
classificat del grup J vs el segon classificat del grup I. Els equips guanyadors jugaran la
final i els perdedors disputaran el 3r i 4t lloc.
Els tercers classificats de cada grup es creuaran contra els quarts classificats de cada grup
de la fase de la lliga. Els equips guanyadors jugaran pel 5è i 6è lloc i els perdedors pel 7è i
8è lloc.
Finalment els cinquens equips classificats de cada grup de la fase de la lliga es creuaran
per determinar la classificació del 9è i 10è lloc.
A més a més, per aquesta edició es disputaran dos partits, un en categoria masculina i un
altre en la femenina dels anomenats "All-Star".
En la categoria masculina l'equip All-Star Blanc el formaran un jugador representant de
cada equip dels grups A, B, C i D i l'equip All-Star Blau el formaran un jugador
representant de cada equip dels grups E, F, G i H.
En la categoria femenina, l'equip All-Star Blanc el formaran dues jugadores de cada equip
dels grup I de la fase de la lliga i l'equip All-Star Blau el formaran dues jugadores de cada
equip dels grups J de la fase de la lliga.

Cada equip escollirà lliurement el seu representant en l'All-Star i ho comunicarà a
l'organització abans del diumenge dia 29. Els entrenadors i/o entrenadores que dirigiran
els partits s'escolliran per l'organització entre els equips participants.
Tot seguit a les pàgines següents s’inclou un guió gràfic de la fase classificatòria per a un
millor seguiment dels partits especificant dates, horaris i pavellons de joc.

Força Bàsquet

Fase classificatòria en categoria femenina.

