REGRAS DE
XOGO
MINIBASKET

ANO 2007

2

REGRA I - O XOGO
Artigo 1 - Definición
O Minibasket é unha adaptación para nenos e nenas do baloncesto, xogan 2 equipos
de 5 xogadores cada un. O obxectivo de cada equipo é anotar no cesto contrario e
evitar que o outro equipo anote
REGRA II - DIMENSIÓNS E EQUIPAMENTO
Artigo 2 - A cancha
A cancha debe ser unha superficie dura e lisa, libre de obstáculos. As dimensións dos
terreos de xogo poden variar de acordo ás facilidades de cada instalación,
segundo a Delegación Zonal. O estándar é de 28 metros de longo por 15 metros de
ancho. Pode ser reducida a escala en tamaño, a condición de que as variacións
estean nas mesmas proporcións de 26x14 a 12x7.
Nota: é importante que a liña de tiro libre estea a 4 metros do taboleiro.
Artigo 3 - Liñas
As liñas do terreo de xogo trazaranse de acordo co diagrama 1
- A liña de tiro libre estará a 4 metros do taboleiro.
- Non hai liña de 6,25. A liña de 3 puntos virá determinada pola área restrinxida.
Todas as liñas no terreo de xogo terán 5 cm. de ancho e serán perfectamente
visibles.
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Artigo 4 – Equipamento
* Canastras: o terreo de xogo contará con dúas canastras con taboleiros de superficie
lisa de madeira ou material transparente axeitado, coas dimensións do DIAGRAMA 2.
As canastras disporán de aro e rede. Estarán montadas a unha altura de 2,60 metros.

* Balóns: xogarase co balón autorizado pola Federación Galega de Baloncesto
para a competición de Minibasket.
* Cronómetro de xogo: empregado para levar o tempo de xogo dos períodos e os
intervalos entre eles .
* Acta oficial de xogo: será responsabilidade do equipo que actúa como local (o
equipo A) dispor de actas de xogo segundo modelo indicado ao final en anexo.
* Tabliñas numeradas do 1 ao 5 para indicar o número de faltas persoais cometidas
por cada xogador.
* Chifre: para indicar o final dos períodos, así como as solicitudes de tempo
morto e substitucións.
* Frecha de posesión alterna: para indicar a dirección da próxima posesión cando se
sancione unha situación de salto entre dous.
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REGRA III - EQUIPOS
Artigo 5 - Xogadores e substitutos
Cada equipo debe constar de 8 xogadores como mínimo e 12 como máximo. Disporá
de 5 xogadores no terreo de xogo, sendo o resto substitutos.
Un membro dun equipo é un xogador cando está no terreo de xogo e está
autorizado a xogar. Pola contra considérase substituto.
Os xogadores deben participar como mínimo en dous dos cinco primeiro períodos
de cada partido. Cada xogador debe permanecer no banco de substitutos durante
un período completo, desde o seu inicio ata o fin, sen excepcións.
Cada equipo debe ter un adestrador e un capitán, que debe ser un dos xogadores.

Artigo 6 - Uniformes
Todos os xogadores dun equipo levarán os uniformes coas mesmas cores. A camiseta
debe ser numerada na parte dianteira e na parte posterior.
O equipo poderá utilizar uniformes con calquera número cun máximo de dous
díxitos (desde o 00 ao 55).
Os xogadores non poderán levar camiseta de quecemento visible por baixo do
uniforme, a non ser que dispoña do certificado médico correspondente.
Artigo 7 - Adestrador
O adestrador é o líder do equipo, oriéntaos de xeito acougado, equilibrado, nutrido
e amable desde a liña lateral. Sendo o responsable de solicitar os tempos mortos,
realizar as substitucións e indicar as entradas en cada un dos cuartos.
Poderá ser asistido por un adestrador axudante.
Polo menos 20 minutos antes de comezar o partido entregará ao anotador un listado
cos nomes e números dos membros de equipo, xunto coas licenzas correspondentes.
O adestrador debe confirmar ao anotador o cinco inicial de cada período, no caso de
que os xogadores no campo non coincidan co 5 dado, se o erro descóbrese
logo de iniciarse o partido, o xogador seguirá xogando e quedará inscrito no acta
nese período.
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Permitiranse todo tipo de defensas, pero recoméndase
non realizar defensas zonais para o correcto
desenvolvemento técnico dos xogadores.
Tamén se permite a defensa presionante a toda
a cancha.
A concesión dos tempos mortos determínase do
seguinte xeito:
- Cada equipo disporá de dous tempos mortos
por parte (tres períodos), que non poderán
acumularse os non utilizados dunha parte para
outra.
- Disporase dun tempo morto en cada período
extra xogado.
REGRA IV - TEMPO DE XOGO
Artigo 8 - Tempo de xogo
O partido divídese en dúas partes de 3 períodos cada unha. Cada período será de 8
minutos xogados a reloxo corrido. O cronometrador debe deter o reloxo nos tiros
libres e nos tempos mortos e substitucións, así como cando o indique o árbitro
debido a un atraso non especificado (pista mollada, lesión,...). Os tres últimos
minutos do último período, así como os dous últimos minutos do período extra (no
caso de que sexa necesario) xogarase a reloxo parado.
Os intervalos de xogo entre períodos, terán unha duración de 1 minuto, ao finalizar o
primeiro, o segundo, cuarto e quinto períodos. Ao finalizar o terceiro teremos un
descanso de 3 minutos. Ao finalizar o terceiro período o árbitro debe realizar o sinal
de 3 minutos ao mesmo tempo que fai soar o seu chifre. O adestrador debe
confirmar os cinco xogadores do seguinte período durante o minuto de intervalo de
xogo. O tempo de xogo levarao o oficial de mesa.
Artigo 9 - Comezo do partido
Cada partido iniciarase cun salto entre dous
no círculo central e comezará cando o balón
é legalmente tocado por un dos saltadores.
O árbitro lanzará o balón entre dous
opoñentes calquera.
O resto de períodos iniciaranse por medio
dun saque, segundo a dirección que marque
a frecha de alternancia, desde a banda
oposta á mesa de anotadores, a cabalo da
liña central. Para o segundo tempo os
equipos deben cambiar o sentido no ataque.
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Artigo 10 - Salto entre dous e posesión alterna
Un salto entre dous ocorre cando o árbitro lanza o balón no círculo central entre
dous opoñentes ao comezo do primeiro período.
Durante un salto entre dous, os dous saltadores deben pararse dentro da metade do
círculo máis próximo ao seu propio cesto. Os outros xogadores deben permanecer
fose do círculo ata que o balón sexa tocado legalmente por un dos saltadores
O balón debe ser palmeado por un ou ambos os saltadores soamente despois de que
alcance a súa altura máxima.
Un xogador non deberá violar as disposicións que regulan o salto entre dous. Como
sanción o balón outorgaráselle aos opoñentes para un saque.
Se hai unha violación por ambos os equipos, ou se o árbitro realiza mal o
lanzamento, ou ningún dos dous saltadores chega a palmear o balón, o salto debe
repetirse.
Unha situación de salto entre dous ocorre cando:
-

-

Dous ou máis xogadores dos equipos opostos teñen unha ou ambas as mans
suxeitando o balón (balón retido).
O balón sae fóra do terreo de xogo e foi simultaneamente tocado por
xogadores de distinto equipo ou o árbitro non pode determinar claramente
quen é o responsable de que o balón saíse fose do terreo de xogo.
O balón queda suxeito na canastra, entre o aro e o taboleiro.
Sinálase unha falta dobre.
Para iniciar os períodos 2,3,4,5 e 6. (Recordamos que aínda que se trate dunha
situación de salto entre dous, o saque realizarase de banda segundo a
alternancia)

A posesión alterna é un método para facer que o balón estea vivo cun saque en lugar
de facelo cun salto entre dous. En todas as situacións de salto entre dous, os equipos
alternarán a posesión do balón para o saque no sitio máis próximo onde ocorreu a
situación de salto entre dous.
O equipo que non gañou o control do balón no terreo de xogo despois do salto entre
dous inicial (no primeiro período), comezará a posesión alterna.
O equipo que lle toque o saque de posesión alterna debe ser indicado pola frecha na
dirección do cesto do opoñente. A frecha cambiarase no momento en que o balón
toque a un xogador no terreo de xogo logo dun saque por posesión alterna.
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Artigo 11 - Estado do balón
O balón pode estar vivo ou morto.
O balón queda vivo cando:
- Durante un salto entre dous é legalmente palmeado por un saltador.
- Durante un tiro libre, o balón está a disposición do lanzador de tiro libre.
- Durante un saque, o balón está á disposición do xogador para o saque.
O balón queda morto cando:
- Anótase unha canastra de campo ou tiro libre.
- O árbitro fai soar o seu chifre.
- O cronometro soa ao final do partido ou período.
O balón non queda morto e a canastra é válida, si se fai, cando:
- O balón está no aire nun tiro para un cesto de campo e
* O árbitro fai soar o seu chifre.
* O cronometro soa ao final dun partido.
Artigo 12 - Canastra. Cando se converte e o seu valor
Unha canastra é convertida cando un balón vivo entra pola parte superior do cesto e
permanece dentro del ou o atravesa.
Unha canastra de campo vale dous ou tres puntos, dependendo desde onde se
realice o lanzamento. Mentres que unha canastra de tiro libre sempre valerá un
punto.
Todas as canastras de campo terán unha validez de 2 puntos, fóra daquelas
nas que o lanzador comece e finalice o lanzamento desde fóra da área restrinxida.
Para que unha canastra teña validez de 3 puntos o lanzador debe realizar o
lanzamento desde fóra da área restrinxida, cos seus dous pés fóra da zona (as
liñas pertencen á zona), e debe finalizar o lanzamento cos seus dous pés fóra da área
restrinxida. O lanzamento finaliza no intre que o balón sae das súas mans
e/ou apoia ambos os pés no chan.
Logo dun cesto de campo ou un tiro libre convertido, os opoñentes terán o balón
para realizar un saque dentro dos 5 segundos seguintes, desde calquera punto sobre
ou detrás da liña de fondo.
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Articulo 13 - Final do partido. Empate.
O partido remata cando soa o sinal do reloxo de xogo indicando o final do tempo
de partido. Se o resultado é un empate ao finalizar o sexto período, deberá xogarse
unha prórroga de 5 minutos (3 minutos a reloxo corrido e 2 a reloxo parado).
No caso de xogarse un tempo extra, cada equipo disporá dun tempo morto en cada
período extra e manterase o número de faltas de equipo arrastrado do último
período.
Os equipos manterán o mesmo sentido de xogo do sexto período para xogar a/s
prórroga/s. Non se cambiará de canastras.
No caso de que un equipo supere no marcador ao outro por unha diferenza de 50
puntos, o partido darase por finalizado, sendo o resultado o que marque o acta nese
momento. Os minutos restantes deben xogarse da mesma forma, sempre a reloxo
corrido, contabilizando as faltas persoais e sen levar a conta das canastras.
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Artigo 14 – Substitucións
Cada xogador deberá xogar en dous períodos. Debe intervir como mínimo en dous
dos 5 primeiros períodos.
Non esta permitido realizar substitucións durante os cinco primeiros períodos, salvo:
- Substituír a un xogador lesionado.
- Substituír a un xogador descualificado.
- Substituír a un xogador que cometeu 5 faltas persoais
Cada xogador debe xogar polo menos, dous períodos completos durante os 5
primeiros períodos, entendéndose período completo desde que se inicia ata que
finaliza, salvo as seguintes excepcións:
- Un xogador que non finalice un período por lesión, considérase que xogou un
período completo
- A un xogador mancado non existe obrigación de substituílo se recibe
asistencia, a condición de que o xogo non estivese detido por máis de dous
minutos
- Un xogador que non finalice o partido por ser descualificado, considérase que
a súa aliñación é válida, aínda que non xogase os dous períodos completos
- Un xogador que cometa 5 faltas persoais, considérase que a súa aliñación é
válida aínda que non xogase os dous períodos completos.
- O xogador que substitúe ao xogador lesionado, descualificado ou eliminado
por 5 faltas, o período xogado non lle contará como completo.
Cada xogador debe permanecer sentado no banco durante un período completo
durante os 5 primeiros períodos, sen excepción.
Artigo 15 - Como se xoga o balón
O balón xógase soamente coa/as man/s e pode ser
pasado, rodado, lanzado ou botado en calquera
dirección dentro das restricións destas Regras.
Correr co balón, darlle co pé deliberadamente ou
golpealo co puño é unha violación. Con todo, se
contacta accidentalmente o pé co balón non é
unha violación.
Artigo 16 - Control do balón
Un xogador está en control do balón cando:
- Está sostendo ou agarrando un balón vivo.
- Esta driblando un balón vivo.
Un equipo ten o control do balón cando un xogador dese equipo ten o control dun
balón vivo ou cando o balón está sendo pasado entre compañeiros dese mesmo
equipo.
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Artigo 17 - Xogador en acción de tiro
Un xogador está en acción de tiro cando, a criterio do árbitro, iniciou un intento de
lanzar a canastra. A acción comeza cun movemento do corpo ou brazos cara a
canastra, tendo o balón agarrado ou sobre as súas mans. Finaliza cando o balón
deixou as súas mans ou ambos os pés volvan ao chan.
No caso de que un xogador que está en acción
de tiro reciba unha falta persoal, terá dereito a
realizar tiros libres, tantos como o valor do
intento do seu lanzamento. Se converte a
canastra a pesar da falta, terá dereito a un tiro
libre adicional.

REGRA V - VIOLACIÓNS
Artigo 18 - Violacións. Definición
Unha violación é unha infracción ás Regras de Xogo que é penalizada concedendo o
balón aos opoñentes para un saque desde fóra das liñas limítrofes, no lugar máis
próximo onde se cometeu a infracción.
Artigo 19 - Saque desde fóra do terreo de xogo
Un saque ocorre cando o balón é pasado dentro do terreo de xogo desde fóra da
cancha, no lugar indicado polo árbitro ou as Regras, agás se é despois dunha
canastra ou tiro libre convertido, que o xogador que saca poderá moverse por toda a
liña de fondo, dispoñendo de 5 segundos para realizar o saque.
O árbitro só debe tocar o balón para realizar os saques, logo de marcar unha falta
persoal ou ao comezo de cada período. Cando sinale fóras de banda, ou violacións,
non debe tocar o balón.
O xogador que saca debe facelo desde fóra do terreo de xogo, no lugar máis
próximo a onde ocorre a violación. Se isto non se cumpre, o árbitro poderá ordenar
que se repita o saque, anulando todo o ocorrido.
Cando se efectúa un saque, ningún xogador deberá ter unha parte do corpo enriba
da liña limítrofe, en caso contrario o saque será repetido.
Artigo 20 - Posición do xogador e o árbitro
A posición do xogador é determinada polo lugar onde toca o chan ou cando está
no aire, o último lugar onde tocou o chan.
A mesma situación ocorre cos árbitros, se o balón golpea ao árbitro considérase que
tocou a parte do chan que está en contacto cos seus pés nese intre.
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Artigo 21 - Xogador fóra do terreo de xogo. Balón fóra do terreo de xogo.
Un xogador esta fóra do terreo de xogo cando toca o chan ou calquera obxecto en el,
arriba ou fóra das liñas limítrofes, excepto un xogador.
O balón está fóra do terreo de xogo cando toca a un xogador, o chan ou calquera
obxecto, incluíndo o soporte do taboleiro ou a parte de atrás do taboleiro, sobre,
encima ou fóra das liñas limítrofes.
Facer que o balón saia fóra das liñas limítrofes é unha violación e o balón
outorgaráselle aos opoñentes para realizar un saque, desde a posición mais próxima
por onde saíu o balón.

Artigo 22 – Avance ilegal. Pé de pivote
Un pivote é un movemento legal que realiza o xogador que ten a
posesión do balón, desprazando nunha ou varias direccións o mesmo
pé, mentres que o outro pé (o pé de pivote), mantense sobre o seu
punto de contacto co chan.
Como se establece o pé de pivote cando un xogador recibe o balón no
terreo de xogo:
- Mentres este parado con ambos os pés no chan.
 No intre no que un pé se levante, o outro convértese en pé
de pivote.
-Mentres estea en movemento ou driblando.
 Se ambos os pés están no aire e o xogador cae ao chan, o
pé que pisa primeiro sería o seu pé de pivote.
 Se ten algún pé en contacto co chan no intre que colle ou
sostén o balón, ese será o pé de pivote.
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Artigo 23 - Avanzar co balón.
Un xogador pode avanzar co balón en calquera dirección dentro das seguintes
limitacións:
Avanzar co balón para un xogador que estableceu un pé de pivote:
- Mentres está parado con ambos os pés no chan.
 Para comezar un caneo, o pé de pivote non poderá levantalo antes de que
o balón saia das súas mans.
 Para pasar ou lanzar a canastra, o xogador poderá saltar (levantando o pé de
pivote) pero non poderá pór os pés no chan de novo se aínda ten o balón nas
súas mans.
- Mentres está en movemento ou driblando:
 Para comezar un caneo, o pé de pivote non poderá levantalo antes de que
o balón saia das súas mans.
 Para pasar ou lanzar a canastra, o xogador pode levantar o pé de pivote e
volver tocar o chan cun pé ou ambos simultaneamente. Logo disto, ambos os
pés poden ser levantados pero non poderán tocar o chan de novo antes de
que o balón saia das mans.
Se un xogador excédese nos límites marcados neste artigo comete unha violación de
avance ilegal e o balón concederáselle aos opoñentes para realizar un saque desde o
lugar máis próximo onde se produciu a violación.
Artigo 24 - Caneo
Se un xogador que ten o control de balón desexa avanzar con el, deberá botar.
Non está permitido que un xogador:
- Este driblando con ambas as mans ao mesmo tempo.
- Deixar que o balón descanse na/s man/s e continuar co dribling.
Cando se realiza un segundo caneo, unha vez finalizado o primeiro, cométese unha
violación e o balón é outorgado aos opoñentes para un saque desde o lugar máis
próximo onde se cometeu a violación.
As seguintes accións non son consideradas como caneo:
- Intentos sucesivos de lanzamento a canastra.
- Palmear o balón continuamente.
Artigo 25 - Regra dos 3” e 8”
Un xogador non debe permanecer máis de 3 segundos dentro da área restrinxida do
adversario mentres o seu equipo ten o control do balón na súa zona e de ataque e o
crono de partido estea en marcha.
Considérase que un xogador saíu da área restrinxida no intre no que pon os dous pés
fóra da área. As liñas pertencen á zona.
Un equipo con control de balón no terreo de xogo, dispón de 8 segundos para
facer chegar o balón á pista de ataque.
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Artigo 26 - Xogador estreitamente marcado
Un xogador que está en posesión do balón vivo na cancha está estreitamente
marcado cando un opoñente está nunha posición activa de defensa a unha distancia
de máis dun paso normal.
Unha violación débese sancionar se un xogador co balón esta estreitamente
marcado non pasa, lanza ou bota o balón dentro de 5 segundos. O balón
concederase aos opoñentes para un saque.
Artigo 27 - Balón devolto á zona defensa
Un xogador que teña o control do balón vivo non pode facer que o balón sexa
devolto ilegalmente á súa zona de defensa. Esta restrición é válida tamén para os
saques.
O balón foi devolto ilegalmente á zona de defensa cando un xogador do
equipo, con control do balón, é o último en tocar o balón na súa zona de ataque,
despois de que ese xogador ou o seu compañeiro de equipo sexa o primeiro en tocar
o balón na súa zona de defensa.
Levar o balón ilegalmente á zona de defensa é unha violación e o balón
concederáselle aos opoñentes para un saque desde o sitio máis próximo onde se
efectuou a violación.
REGRA VI - FALTAS
Artigo 28 - Falta. Definición
Unha falta é unha infracción ás Regras que implica un contacto persoal ilegal cun
opoñente e/ou un comportamento antideportivo.
Artigo 29 - Falta Persoal.
Unha falta persoal é unha falta de xogador, que implica contacto cun opoñente
Un xogador non debe agarrar, bloquear, empurrar, cargar, colgarse ou impedir o
progreso dun opoñente estendendo a súa man, brazo, cóbado, ombreiro, cadeira,
xeonllo ou pé, nin dobrando o seu corpo nunha posición “anormal” nin empregar
calquera táctica brusca.
Se ocorre un contacto persoal e resulta nunha vantaxe inxusta, non prevista nas
Regras, o árbitro sinaláselle unha falta persoal ao xogador responsable do contacto e
a falta debe ser rexistrada no acta.
Se a falta é cometida sobre un xogador que non está lanzando a canastra, o balón
será outorgado ao seu opoñente para realizar un saque. Agás que o equipo cometa
máis de 4 faltas nese mesmo período. Hai que aclarar que se a falta a comete o
equipo que ten o control do balón, o xogo renovarase sempre cun saque de banda,
nunca haberá tiros libres nesa situación.
Se a falta é cometida sobre un xogador que está en acción de tiro, e o lanzamento
non é convertido, concederánselle tiros libres ao xogador que recibiu a falta (2 ou 3
segundo a natureza do seu lanzamento).
Se a falta cométese sobre un xogador que está en acción de tiro, e converte o
lanzamento, outorgaráselle un tiro libre adicional.
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Artigo 30 - Falta antideportiva.
Unha falta antideportiva é unha falta que, a xuízo do árbitro, non é un intento
lexítimo de xogar directamente o balón dentro do espírito e intención das Regras. Se
un xogador, nun esforzo de xogar o balón, causa contacto excesivo ou unha falta
dura, entón este contacto debe ser xulgado como antideportivo.
Dous tiros libres concederanse ao xogador que recibiu a falta, a non ser que estivese
en acción de tiro, que se lle darán tantos tiros libres segundo a natureza do seu
lanzamento (2 ou 3), no caso de que converta a canastra só disporá dun tiro libre
adicional.
Posteriormente a o/os tiro/s libres o equipo disporá dun saque de banda que
efectuará desde medio campo enfronte á mesa de anotadores.
Se un mesmo xogador comete dúas faltas antideportivas ao longo do partido, debe
ser descualificado, tendo que abandonar a cancha, dirixíndose aos vestiarios ou
abandonar as instalacións.
Artigo 31 - Falta descualificante.
Unha falta descualificante é calquera comportamento antideportivo flagrante dun
xogador.
Outorgaranse dous tiros libres aos opoñentes seguidos por un saque para o mesmo
equipo na liña central ao lado oposto á mesa de anotadores.
Artigo 32 - Dobre falta.
Unha dobre falta é unha situación na cal dous opoñentes cometen faltas persoais un
contra ao outro aproximadamente ao mesmo tempo.
Anotaráselle unha falta a cada xogador e concederáselle o balón ao equipo que ten o
control do balón no momento de sancionar a falta. Se ningún equipo ten o control
do balón, darase unha situación de salto entre dous, cun saque por alternancia para o
equipo que corresponda.
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REGRA VII - REGRAS DE CONDUTA
Artigo 33 - Falta técnica
No Minibasket todos os xogadores e adestradores sempre deben amosar o seu
espírito de cooperación, deportivo e de xogo limpo.
Calquera incumprimento deliberada ou repetidamente, co espírito desta regra será
considerado como unha falta técnica.
O árbitro debe tratar de previr as faltas técnicas cunha advertencia ou pasar por alto
infraccións técnicas menores, a menos que se repita a mesma infracción logo da
advertencia.
Concederanse dous tiros libres aos opoñentes, seguido por un saque para o mesmo
equipo na liña central ao lado dos oficiais de mesa.
REGRA VIII - DISPOSICIÓNS XERAIS
Artigo 34 - Cinco faltas por xogador
Un xogador que cometa cinco faltas, persoais e/ou técnicas, debe ser informado
polo árbitro e debe abandonar o xogo inmediatamente.
No caso de que cometa dúas faltas antideportivas ao longo do partido debe ser
descualificado, abandonando o xogo e dirixíndose ao vestiario ou abandonar as
instalacións.
Artigo 35 - Tiros libres.
Un tiro libre é unha oportunidade que se lle dá ao xogador para anotar un punto, sen
oposición, desde unha liña de tiros libres. O xogador debe situarse dentro do
semicírculo por detrás da liña de tiros libres.
O lanzamento debe realizarse en 5 segundos desde que o árbitro lle entrega o balón.
Mentres o xogador estea efectuando o lanzamento, non debe tocar a liña de tiro libre
nin a área restrinxida ata que o balón toque o aro ou entre no cesto.
Cando un xogador está realizando un tiro libre, un máximo de cinco xogadores
deben ocupar os seus espazos na área restrinxida:
- Dous xogadores do equipo defensor poden ocupar os dous espazos máis
próximos ao cesto
- Dous xogadores do equipo do lanzador do tiro libre poden ocupar os dous
próximos espazos.
- Un xogador do equipo defensor pode ocupar un dos dous próximos espazos.
Os xogadores nos espazos na área restrinxida:
- Non deben ocupar os espazos aos que non teñen dereito.
- Non deben entrar na área restrinxida ou abandonar o seu lugar ata que o
balón non deixe as mans do lanzador de tiro libre.
Todos os xogadores que non están nos espazos de rebote, deberán situarse por
detrás da liña de tiro libre (estendida) ata que o balón toque o aro.
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Se o último tiro libre non toca o aro, o balón é outorgado aos opoñentes para un
saque lateral á altura da liña de tiros libres.
Ningún xogador de calquera equipo poderá tocar o balón ata que este toque o aro.
Unha infracción destas Regras é unha violación:
- Se é cometida polo lanzador de tiro libre, o punto, se é convertido, non contará
e o balón será outorgado aos opoñentes para un saque lateral (á altura da liña de
tiros libres), a menos que haxa outro tiro libre.
- Se o tiro libre é convertido, todas as violacións cometidas por calquera xogador
que non sexa o tirador non se terá en conta e o punto debe anotarse.
- Se o tiro libre non é convertido e a violación é cometida por:
 Un compañeiro do tirador durante o último tiro libre, o balón será outorgado
aos opoñentes para un saque lateral á altura da liña de tiros libres a menos
que haxa que lanzarse máis tiros libres.
 Un opoñente do tirador, debe concederse a repetición do tiro libre ao
lanzador.
 Ambos os equipos no último tiro libre, entón ocorre unha situación de salto
entre dous.
REGRA IX - DEBERES E RESPONSABILIDADES DOS OFICIAIS
Artigo 36 - Árbitros e oficiais de mesa
Os árbitros deben ser un árbitro principal e un árbitro auxiliar, que deben ser
asistidos por un anotador e un cronometrador.
Eles deben conducir o xogo de acordo coas Regras.
Os dous árbitros son os responsables de sinalar as faltas e violacións, de outorgar ou
anular as canastras de campo e tiros libres, e de administrar as sancións de acordo
coas Regras.
O árbitro ten o poder de tomar decisións sobre calquera punto non cuberto nestas
Regras.
Nos saques de banda o árbitro non debe solicitar o balón ao xogador para tocalo
previo ao saque, unicamente administrará os saques ao comezo de cada cuarto e
logo dun tempo morto. Esta norma darase tanto o campo de ataque como no de
defensa.
Artigo 37 - O anotador
O anotador é o responsable do acta do encontro.
Levará o rexistro cronolóxico dos puntos obtidos, anotando as canastras de campo
e os tiros libres convertidos.
Anotará todas as faltas dos xogadores, indicando o número de faltas levantando a
tabliña correspondente.
O anotador será o encargado de manexar a frecha de alternancia
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Artigo 38 - O cronometrador
O cronometrador estará provisto dun reloxo de partido e un cronometro manual
para o partido e debe:
-Levar o tempo de partido e intervalos de xogo.
- Facer soar un potente sinal sonoro ao final do tempo de cada período.
O tempo de xogo levarase corrido, sen detelo en todos os períodos, excepto cando
haxa un tempo morto, tiros libres ou unha substitución. Nos tres últimos minutos do
último período o partido farase a reloxo parado.
O cronometrador debe levar o tempo do seguinte xeito:
- Iniciando o reloxo de xogo cando:
- Durante un saque cando o balón toca ou é tocado por un xogador na
cancha.
- Un último tiro libre non é convertido e o balón continúa vivo, o balón é
tocado por un xogador na cancha.
- Deter o crono, cando:
- O tempo expira ao finalizar o tempo de xogo nun período.
- Un árbitro fai soar o seu chifre. Para sinalar un tempo morto ou falta con tiros
libres nos que levamos o tempo a reloxo corrido, en calquera outra situación
nas que leve “a reloxo parado”.
O acta do encontro - Instrucións para o anotador
A. Debemos empregar letras MAIÚSCULAS para encher o acta
- Os nomes dos equipos
- A data, hora, lugar, partido, competición
- Nomes dos árbitros
- Nomes e licenzas dos xogadores (por orde numérica)
- Nomes dos adestradores
B. Durante o xogo
- Ao comezo de cada período debe pór unha “X” nas casiñas correspondentes
ás saídas en cada cuarto. Indicarase desta forma os 5 xogadores que están no
terreo de xogo, e que é obrigatorio que o adestrador nos indique 1 minuto
antes de comezar cada período.
- Hai 5 columnas no tenteo arrastrado en cada período, dous para o equipo
A, outras dúas para o equipo B e unha central sombreada para indicar o
minuto
de xogo. Anotarase da seguinte forma: na primeira columna indicaremos o
número do xogador que converte a canastra ou tiro libre e na seguinte
columna levaremos o tenteo arrastrado.
O mesmo procedemento realizarase para o equipo B. Para indicar o minuto,
comezaremos no minuto 1 e finalizaremos no 8, indicando en cada momento
o minuto de xogo no que nos atopamos. Por exemplo, se transcorreron 50
segundos atopámonos no minuto 1, se pasaron 3:50 atopámonos no minuto
4,...
- Para distinguir as canastras de 3 puntos, o anotador fará un círculo rodeando
ao xogador que converteu esa canastra.
- Ao final de cada período, o anotador debe pór un círculo ao redor da
última anotación de cada período e trazar unha liña horizontal para anular as
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seguintes casiñas. Comezará o seguinte cuarto, encabezando co tenteo conseguido e
arrastrando os puntos ata o final de cada cuarto.
- Se se comete unha falta persoal, anotará unha “P” na casa correspondente ás
faltas de cada xogador.
- Se se comete unha falta antideportiva, porá unha “U”.
- Se se comete unha descualificante, porá unha “D”.
- Se se comete unha técnica, porá unha “T”.
- No caso de que a falta conleve a sanción de tiros libres, porá de subíndice á
dereita de cada letra o número de tiros libres que se deben lanzar.
- A medida que un xogador vaia cometendo faltas, ademais de anotalas na
súa casiña de faltas de xogador, marcará cunha “X” en cada unha das casiñas
de faltas de equipo por cuarto. A partir da cuarta persoal que o mesmo
equipo cometa nun mesmo cuarto, debe levantar a bandeira de bonus
correspondente a ese banco, o que indica que o resto de faltas persoais
(excepto as faltas de ataque) deben sancionarse con dous tiros libres.
- Marcará cunha “X” os tempos mortos desfrutados por cada equipo en cada un
dos períodos.
C. Ao finalizar o partido
- Porá o tenteo final na casiña correspondente, indicando ao equipo gañador.
- Asinará o acta, do mesmo xeito que o cronometrador, o árbitro auxiliar e o árbitro
principal.
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ACTA DE MINIBASKET
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SINAIS DOS ÁRBITROS

