JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA 2015-2016
FINAL NACIONAL DE BÀSQUET ALEVÍ MASCULÍ A
1.- Consell Organitzador
Consell Esportiu Sabadell
Pista Coberta de Catalunya (Camí de Can Quadres, 190 08203 Sabadell)
937484266 - 629490575 (aquest telèfon mòbil només estarà operatiu el diumenge 29)
consell@consellsabadell.cat www.consellsabadell.cat

2.- Seu, data i terminis d’inscripció
DATA

LÍMIT INSCRIPCIÓ

Diumenge 29 de maig

23 de maig

CEM Sabadell Sud
(C/Pardo Bazán, 17, 08204 Sabadell)
Els Consells Esportius, a través de les seves corresponents ATCE, faran arribar a la UCEC
(nuria@ucec.cat) les inscripcions per a la Final Nacional amb el model establert, fins el dia 23 de maig
de 2016, com a màxim.
2.1. Preu de participació
• 3€ per participant.
No s’acceptarà cap inscripció rebuda fora de termini
3.- Participació i documentació
Es podran inscriure a la Final Nacional de Bàsquet Aleví A els equips classificats en primer
lloc de les Finals Territorials (o sectors de Barcelona Comarques) de Bàsquet Aleví Masculí dels Jocs
Esportius Escolars de Catalunya,
Les places vacants d’una ATCE podran ser adjudicades pel Comitè Organitzador Nacional a altres
agrupacions territorials un cop finalitzi el període d’inscripció.

3.1.- Personal tècnic
Als/a les jugadors/es s’hi afegirà el personal tècnic (tècnic/a d’esport o entrenador/a i/o
delegat/ada) com a mínim 1 entrenador/a i com a màxim 1 entrenador/a i 1 delegat/a.
És obligatori que com a mínim un membre del personal tècnic sigui major d’edat.
El personal tècnic actuarà com a màxim responsable dels/de les seus/seves esportistes, fent-se
càrrec del seu comportament i bona conducta.

3.2.- Documentació
Els participants hauran de portar la llicència esportiva d’esportista, entrenadors i/o delegat
correctament tramitat pel seu Consell Esportiu.
4.- Sistema de competició
La competició es disputarà en dues fases:
1a fase: Es jugarà pel sistema de lliga a una sola volta, en 2 grups de 3 equips.
La composició dels grups serà la següent:
GRUP A
1r ATCE BCN
1r ATCE Lleida
1r ATCE BCN Sector A

GRUP B
1r ATCE BCN Sector C
1r ATCE BCN Sector B
1r ATCE Tarragona

2ª Fase: Es farà un únic partit per decidir la classificació a la Final
2ª FASE
1r Grup A- 1r Grup B
2on Grup A- 2on Grup B
3r Grup A- 3er Grup B

5.- Aspectes Tècnics
Aspecte tècnic

Jugadors

Terreny de joc

Cistella
Pilota
Durada

Períodes extres

Requeriments i observacions

- Màxim inscrits a l’acta: 12 jugadors
- Mínim inscrits a l’acta: 5 jugadors
- Màxim en pista: 5 jugadors
- Mínim en pista : 5 jugadors
- Suspensió del partit: 3 jugadors
25,60 metres x 15 metres
S’accepten també les següents mides:
- 24 m. x 12 m. - 22 m. x 13 m - 20 m. x 12 m
- Diàmetre: 45 cm.
- Alçada: 260 cm.
De mini numero 5
- 4 períodes de 10 minuts amb 5 minuts de descans entre el
2n i el 3r període
- Entre el 1r i el 2n període i entre el 3r i el 4t període el
descans serà de 2 minuts.
No existeixen s’accepta l’empat.

Aturada del rellotge

Alineació
Valor de la cistella

Puntuació

Regla dels 8 segons
Regla dels 3 segons

Inici del període
Retenció de pilota
Substitucions

Temps morts
Tirs lliures

El rellotge només s’aturarà en els següents casos:
- Durant els temps morts
- Quan un jugador cometi la 5a falta personal o sigui desqualificat.
- A l’indicació de l’àrbitre
- Al finalitzar cada període
- Falta personal penalitzada amb tirs lliures
No s’aturarà el rellotge, si no és per algun d’aquests motius, els 2
darrers minuts del 4rt període.
Abans d’iniciar el 4rt període tots els jugadors/es hauran d’haver
jugat un mínim d’1 període complet i seguit de joc. Sense màxim.
- Un bàsquet de llançament lliure val un (1) punt.
- Un bàsquet de camp val dos (2) punts, si es fa dins de la zona de
3 segons.
- Un bàsquet de camp val tres (3) punts. Si el llançament es fa des
de fora de la zona de 3 segons i sense trepitjar les línies que la
delimiten.
Cada període comença de 0.
Puntuació per parts:
- Període guanyat :3 punts
- Període empata: 2 punts
- Període perdut: 1 punt.
El resultat final serà la suma del resultat final de cada període.
No s’aplica
S’aplica. Una infracció d’aquesta regla significarà atorgar la pilota
a l’equip contrari perquè posi la pilota en joc.
El tutor de joc no ha de sancionar un jugador que resta
accidentalment dins de la zona restringida i no pren part directa
del joc.
Salt entre dos.
Cada cop que durant el partit es produeixi una retenció de pilota,
traurà de banda l’equip que defensava.
No es concediran substitucions en els 3 primers períodes, excepte
per lesió o desqualificació. En el 4rt període es podran concedir
substitucions sempre que no s’infringeixi la norma d’alineació.
1 minut per part (un pel primer i segon període i un altre pel
tercer i quart període) i equip no acumulables
Es penalitzaran amb tirs lliures totes les faltes comeses a partir de
la 4ª falta en cadascun dels quatre períodes (és a dir, a la cinquena
falta hi ha tir lliure).

Passivitat
Defensa il·legal

Davant un renúncia expressa a fer bàsquet, el tutor de joc farà
constar de manera visible un compte enrere de 10 segons.
No està permesa la defensa en zona.
La defensa il·legal es sancionarà amb 1 tir de lliure i possessió de
pilota a mig camp per l’equip contrari al que ha comés la infracció.
Les defenses pressionants en tot el camp estan permeses, però
no són recomanables si s’apliquen contra un equip que va perdent
per una diferència considerable en el marcador.

6.- Sistema de puntuació i classificació
En aquesta Final Nacional s’aplicarà el sistema de puntuació i classificació paral·lel que
s’especifica a continuació:
CLASSIFICACIÓ DE RESULTATS
CLASSIFICACIÓ DE VALORS
Es farà una classificació per gènere i nivell, en
què hi haurà:
• primer classificat
• segon classificat
Es farà una classificació per gènere i nivell,
• tercer classificat
que es realitzarà amb les graelles d’observació
• quart classificat
dels valors educatius i cívics
• cinquè classificat
de l’esport.
• sisè classificat
ATS CLASSIFICACIÓ DE VALORS
7.- Sistema de desempat

1ª Fase
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.
• l’equip que hagi obtingut més puntuació a la classificació de valors

Si al finalitzar la lliga resultés un empat entre els 3 equips, es resoldrà aplicant els següents sistemes
de desempat, o bé:
- Per llur ordre i caràcter excloent:
• per la diferència més gran de punts a favor i en contra.
• l’equip que hagi anotat més punts.
• l’equip que hagi obtingut més puntuació a la classificació de valors

2ª Fase
En cas d’empat al finalitzar el partit, es realitzarà un període extra de 5 minuts (no es podrà demanar
temps mort).
Si després d’aquest període extra persisteix l’empat, s’hauran de jugar successives pròrrogues de cinc
minuts, fins que es desfaci l’empat.

8.- Guardons
A banda del diploma nominal de participació que es podrà descarregar des de la pàgina web de la
UCEC, es lliuraran els guardons següents:
-

Medalles als 3 primers equips de la classificació de resultats.
L’organització també podrà atorgar guardons als equips que millor apliquin els valors de
l’esport durant la competició.
9.- Horari
1ª FASE
HORA
10:30
10:30
12:00
12:00
15:30
15:30

PISTA
1
2
1
2
1
2

GRUP
A
B
A
B
A
B

EQUIP 1
SAGRAT COR SARRIÀ (BCN)
CNB VILANOVA (BCN Sector C)
SAGRAT COR SARRIÀ (BCN)
CNB VILANOVA (BCN Sector C)
BÀSQUET FEMENÍ CORNELLÀ (BCN Sector A)
ESCOLA ANDERSEN (BCN Sector B)

EQUIP 2
BÀSQUET FEMENÍ CORNELLÀ (BCN Sector A)
ESCOLA ANDERSEN (BCN Sector B)
ESCOLA ALBERT VIVES (ATCE Lleida)
VIDAL I BARRAQUER (ATCE Tarragona)
ESCOLA ALBERT VIVES (ATCE Lleida)
VIDAL I BARRAQUER (ATCE Tarragona)

FASE FINAL
HORA
17:15
17:15
17:15

PISTA
2
1
3

EQUIP 1
1er Grup A
2on Grup A
3er Grup A

EQUIP 2
1er Grup B
2on Grup B
3er Grup B

10.- Assegurança Mèdica
Tot participant a la Final Nacional ha de tenir tramitada la llicència esportiva pel seu Consell Esportiu
d’origen.
En cas d’accident esportiu el dia de la Final s’haurà de seguir el procediment que marca cada
comarca d’origen en aquests casos.

