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XII Hores 

Prebenjamins - Escola

Benjamins - Premini

Alevins - Minis

 

 

S’aplicaran els reglaments establerts per la 
casos que a continuació es detallen.

1. Horaris i temps de joc.

• Els partits començaran puntualment a l’hora indicada als calendaris.

• En cas de que NO s’arribi a 

• Es disposarà de 3 minuts d’escalfament amb pilota.

• No hi haurà temps de descans entre períodes.

• Es jugaran 4 parts de 10 minuts, a temps corregut, el cronòmetre no s’aturarà 
els següents supòsits:

1. A requeriment de l’

2. Als tirs lliures. 

3. Durant els temps morts

4. Al darrer minut de cada període.

• A la competició Prebenjamí 

• Cada equip disposarà d’un temps mort per part, o sigui un total de dos
que no son acumulables).

• En cas de pluja l’organització es reserva el dret de retallar la durada dels partits.

 

2. Inscripció jugadors.

• S’haurà d’haver fet prèviament a la aplicació del torneig.

• Es podran inscriure un màxim de 15 jugadors
d’anotadors, previ al començament del partit
l’acta es genera a partir de la aplicació.
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XII Hores Minibàsquet Reus

Categories 

Escola Nascuts anys 2008-2009

Premini Nascuts anys 2006-2007 i anteriors

Minis Nascuts anys 2004-2005 i anteriors

REGLAMENT 

S’aplicaran els reglaments establerts per la Federació Catalana de Basquetbol
es detallen. 

Horaris i temps de joc.  

Els partits començaran puntualment a l’hora indicada als calendaris. 

s’arribi a l’hora d’inici, comportarà la pèrdua del partit.

Es disposarà de 3 minuts d’escalfament amb pilota. 

No hi haurà temps de descans entre períodes. 

de 10 minuts, a temps corregut, el cronòmetre no s’aturarà 
els següents supòsits: 

requeriment de l’àrbitre. 

Durant els temps morts 

Al darrer minut de cada període. 

A la competició Prebenjamí – Escola es jugaran 6 parts de 6 minuts, i es jugarà 4c4.

Cada equip disposarà d’un temps mort per part, o sigui un total de dos
que no son acumulables). 

organització es reserva el dret de retallar la durada dels partits.

Inscripció jugadors.  

S’haurà d’haver fet prèviament a la aplicació del torneig. 

Es podran inscriure un màxim de 15 jugadors a l’acta. S’haurà de n
, previ al començament del partit, els jugadors que hi participaran

l’acta es genera a partir de la aplicació. 
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Minibàsquet Reus 

2009 i anteriors 

2007 i anteriors 

2005 i anteriors 

Federació Catalana de Basquetbol, menys en els 

l’hora d’inici, comportarà la pèrdua del partit. 

de 10 minuts, a temps corregut, el cronòmetre no s’aturarà menys en 

Escola es jugaran 6 parts de 6 minuts, i es jugarà 4c4. 

Cada equip disposarà d’un temps mort per part, o sigui un total de dos per partit (s’entén 

organització es reserva el dret de retallar la durada dels partits. 

a l’acta. S’haurà de notificar a la taula 
s jugadors que hi participaran, doncs 
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XII Hores 

• A efectes de poder complir la norma d’alineació, el 
categoria Prebenjamí
Mini serà de 7. En cas contrari
perdut a l’infractor per 2

• Es pot jugar un màxim de 3 parts i un mínim d’una, e
poden jugar un màxim de 4 i un mínim de 2.

• Qualsevol jugador podrà jugar els tres primers períodes, però
jugar al quart. En cas de faltes o lesions al quart període, si ha de sortir un jugador que ja
ha jugat les 3 primeres parts comportaria la pèrdua del partit.  Així serà també
jugar en qualsevol moment amb 4 jugadors (és a dir, sempre hi ha d’haver 5 jugadors en 
pista, encara que això comporti la pèrdua del partit).

3. Tempteig i sistema de p

• El tempteig serà sempre arrossegat.

• En TOTES les categories si 

• Es tancarà marcador en el moment que la diferencia sigui de 50 o més punts.

• En cas d’empat en la fase final es jugaran prò
guanyador. 

• En cas d’empat en sistema de lliga, en primer lloc es tindrà en compte l’average 
particular, en segon lloc el general
s’utilitzarà un sistema d’atzar.

• En tots els períodes es penalitzaran amb tirs lliures totes les faltes a partir del bonus de 
la 4a (és a dir, a partir de la 5a

4. Sistema de competició.

S’establiran dos grups de 4 equips anomenats G.1 i G.2

El 4t classificat del G.1 vs el 4t classificat del G2 , jugaran pel 7è i 8è lloc.

El 3r classificat del G.1 vs el 3r classificat del G.2, jugaran pel 5è i 6è lloc.

El 2n classificat del G.1 vs el 2n classificat del G.2 jugaran pe

El 1r classificat del G.1 vs el 1r classificat del G.2 jugaran pel 1r i 2n lloc.

 

Fase 1 :Quatres grups de 3 equips, anomenats G.1 G.2, G.3, G,4.
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XII Hores Minibàsquet Reus

poder complir la norma d’alineació, el mínim de jugadors inscrits e
categoria Prebenjamí-Escola serà de 6 jugadors i tant en Benjamí-

n cas contrari, el partit es jugarà igualment però es donarà el partit 
perdut a l’infractor per 2-0.  

Es pot jugar un màxim de 3 parts i un mínim d’una, en categoria Prebenjami
poden jugar un màxim de 4 i un mínim de 2. 

Qualsevol jugador podrà jugar els tres primers períodes, però llavors,
al quart. En cas de faltes o lesions al quart període, si ha de sortir un jugador que ja

ha jugat les 3 primeres parts comportaria la pèrdua del partit.  Així serà també
jugar en qualsevol moment amb 4 jugadors (és a dir, sempre hi ha d’haver 5 jugadors en 
pista, encara que això comporti la pèrdua del partit). 

Tempteig i sistema de p untuació.  

El tempteig serà sempre arrossegat. 

En TOTES les categories si un llançament es des de fora l’àrea valdrà 3 punts.

Es tancarà marcador en el moment que la diferencia sigui de 50 o més punts.

En cas d’empat en la fase final es jugaran pròrrogues de 3 minuts fins que hi hagi un 

empat en sistema de lliga, en primer lloc es tindrà en compte l’average 
cular, en segon lloc el general, posteriorment el més anotador, i en cas de persistir 

s’utilitzarà un sistema d’atzar. 

els períodes es penalitzaran amb tirs lliures totes les faltes a partir del bonus de 
4a (és a dir, a partir de la 5a  ja es tiren tirs lliures).  

Sistema de competició.  

Prebenjamí – Escola. 

S’establiran dos grups de 4 equips anomenats G.1 i G.2

Sistema de lliga tots contra tots. 

El 4t classificat del G.1 vs el 4t classificat del G2 , jugaran pel 7è i 8è lloc.

El 3r classificat del G.1 vs el 3r classificat del G.2, jugaran pel 5è i 6è lloc.

El 2n classificat del G.1 vs el 2n classificat del G.2 jugaran pel 3r i 4t lloc.

El 1r classificat del G.1 vs el 1r classificat del G.2 jugaran pel 1r i 2n lloc.

Benjamí/Premini i Aleví/MIni  

Competició de 12 equips 

Fase 1 :Quatres grups de 3 equips, anomenats G.1 G.2, G.3, G,4.
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Minibàsquet Reus 

nim de jugadors inscrits en 
-Premini com Aleví-

el partit es jugarà igualment però es donarà el partit 

n categoria Prebenjami-Escola es 

llavors, en cap cas pot 
al quart. En cas de faltes o lesions al quart període, si ha de sortir un jugador que ja 

ha jugat les 3 primeres parts comportaria la pèrdua del partit.  Així serà també,  cas de 
jugar en qualsevol moment amb 4 jugadors (és a dir, sempre hi ha d’haver 5 jugadors en 

rea valdrà 3 punts. 

Es tancarà marcador en el moment que la diferencia sigui de 50 o més punts. 

de 3 minuts fins que hi hagi un 

empat en sistema de lliga, en primer lloc es tindrà en compte l’average 
, posteriorment el més anotador, i en cas de persistir 

els períodes es penalitzaran amb tirs lliures totes les faltes a partir del bonus de 

S’establiran dos grups de 4 equips anomenats G.1 i G.2 

El 4t classificat del G.1 vs el 4t classificat del G2 , jugaran pel 7è i 8è lloc. 

El 3r classificat del G.1 vs el 3r classificat del G.2, jugaran pel 5è i 6è lloc. 

l 3r i 4t lloc. 

El 1r classificat del G.1 vs el 1r classificat del G.2 jugaran pel 1r i 2n lloc. 

Fase 1 :Quatres grups de 3 equips, anomenats G.1 G.2, G.3, G,4. 
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XII Hores 

Fase 3 : Guanyadors Fase 2 de 1ers i 2ns , eliminatòries per jugar del 1r al 4t.

Perdedors Fase 2 de 1rs i 2ns, eliminatòries per jugar de 

Guanyadors Fase 2,de 3rs jugaran pel 9è i 10è lloc.

Perdedors Fase 2 de 3rs jugaran pel 11è i 12è lloc.

5.Comité de Competició . 

• Es constituirà a efectes  de resoldre les possibles reclamacions dels equips participants

• Potestat de resoldre qualsevol situació no tipificada en aquest document.

• En cas de pluja l’organització es reserva el dret de modificar la  durada i la ubicació dels 
partits a efectes de racionalitzar de la millor forma el torneig.

• Per a formalitzar una reclamació, caldrà pre
desprès d’haver finalitzat el partit.

• Conjuntament a l’escrit s’haurà d’entregar un dipòsit de 20 
de resolució favorable 
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XII Hores Minibàsquet Reus

Fase 2 : 1r Grup 1 vs 2n Grup 2 

1r Grup 2 vs 2n Grup 1 

1r Grup 3 vs 2n Grup 4 

1r Grup 4 vs 2n Grup 3 

3r Grup 1 vs 3r Grup  2 

3r Grup 3 vs 3r Grup  4 

Fase 3 : Guanyadors Fase 2 de 1ers i 2ns , eliminatòries per jugar del 1r al 4t.

Perdedors Fase 2 de 1rs i 2ns, eliminatòries per jugar de 5è a 8è.

Guanyadors Fase 2,de 3rs jugaran pel 9è i 10è lloc. 

Perdedors Fase 2 de 3rs jugaran pel 11è i 12è lloc. 

Es constituirà a efectes  de resoldre les possibles reclamacions dels equips participants

qualsevol situació no tipificada en aquest document.

En cas de pluja l’organització es reserva el dret de modificar la  durada i la ubicació dels 
partits a efectes de racionalitzar de la millor forma el torneig. 

Per a formalitzar una reclamació, caldrà presentar-la per escrit com a màxim 30’ minuts 
desprès d’haver finalitzat el partit. 

Conjuntament a l’escrit s’haurà d’entregar un dipòsit de 20 €, que seran retornats en cas 
de resolució favorable al denunciant. 

    Bon torneig ¡¡ 
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Minibàsquet Reus 

Fase 3 : Guanyadors Fase 2 de 1ers i 2ns , eliminatòries per jugar del 1r al 4t. 

5è a 8è. 

Es constituirà a efectes  de resoldre les possibles reclamacions dels equips participants. 

qualsevol situació no tipificada en aquest document. 

En cas de pluja l’organització es reserva el dret de modificar la  durada i la ubicació dels 

la per escrit com a màxim 30’ minuts 

€, que seran retornats en cas 


