TORNEIG D’ANY NOU

2016

REGLAMENT

S’aplicarà el reglament MINI excepte:
1. TEMPS DE JOC:
 CATEGORIA PRE-MINI: 4 períodes de 10 minuts a temps corregut;
 CATEGORIA MINI: 4 períodes de 8 minuts a temps corregut
Només s’aturarà igual que en el Regles de Joc de FIBA, inclosa l’aturada de rellotge després de
cistella, en el darrer minut de partit.
1 minut de descans entre períodes, i 3 a la mitja part.
2. COMPOSICIÓ DELS EQUIPS: cada equip haurà de disposar d’un mínim de 8 jugadors per tal de donar
validesa al resultat del partit. Només podran estar a la banqueta , a part dels jugadors, 1 entrenador i
un ajudant.
3. NORMES D’ALINEACIÓ: les alineacions seran totalment lliures; per tant, no hi haurà cap obligació pel
què fa a les substitucions.
4. TEMPS MORTS: cada equip disposarà de 2 temps morts per partit, 1 per part, o acumulatius a la segona
part.
5. EN CAS D’EMPAT AL FINAL DEL PARTIT, es disputarà una pròrroga de 3 minuts. Si és mantingués
l’empat, es llançarien 3 tirs lliures per equip, i en cas de persistir l’empat, es farà per eliminatòria en tirs
lliures.
6. EN CAS D’EMPAT DE VICTÒRIES, el desempat sempre serà favorable per qui tingui millor basquetaverage ENTRE ELS EQUIPS AFECTATS PER L’EMPAT. Si tot i així es mantingués l’empat, l’equip amb més
punts anotats en els partits entre els equips afectats, en sortiria vencedor.

NORMATIVA D’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS:
Per l’escalfament, els equips disposaran de 20 minuts a la pista exterior i 5 minuts a la pista de joc.
Les pilotes per l’escalfament i partits les entregarà l’organització.
Qualsevol persona que no formi part de la composició dels equips descrita en el punt 2, haurà d’estar a
les grades. Per tant, la zona de passadissos i pistes de joc quedarà reservada EXCLUSIVAMENT a jugadors i
tècnics.
A cada equip se li assignarà un vestidor abans de cada partit,, per canviar-se i dutxar-se, però en cap cas
per deixar-hi cap objecte.
L’organització us demana un màxim respecte per les instal·lacions i material; en aquest sentit, es reserva
el dret de desqualificar a aquell equip que no en faci bon ús.

CONCURS DE TRIPLES: cada equip haurà de triar 3 jugadors per participar en el concurs, facilitant-ne el
nom a l’organització durant el matí.
Els participants disposaran d’1 minut per llençar les 15 pilotes (situades en 5 posicions diferents, tenint la
darrera de cada posició un valor doble).
Els 3 primers classificats, faran una segona ronda final, que en decidirà el guanyador.

L’Organització es reserva el dret de fer qualsevol modificació que cregui oportuna, per tal de millorar el
funcionament del torneig.

