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DIFERENTS ACTES



DIFERENTS ACTES



Acta Premini  i Mini
Actes de color TARONJA.

• Consta de 8 parts de 6 minuts – canvi de camp ( mitja part ) al 

final del 4t període. Descans de 3 minuts.

• Els quatre primers període s’anoten en bolígraf vermell. Els 

quatre següents en color blau.

• Els minuts de joc s’anoten del 1 al 24 (primera part) i del 1 al 24 

(segona part ).

• Els períodes es van anotant en la mateixa columna fins que 

s’acaba, i es continua en la següent.

• El tempteig comença de zero a cada període.

• Les faltes d’equip només s’anoten en l’ última part

• Es poden demanar dos temps morts en tot el partit, un en la 

primera part, i l’altre en la segona.

• Tots els jugadors han de jugar un mínim de 3 períodes i un 

màxim de 5.

• No existeix la norma de 50 punts.

• SEMPRE S’HA D’ESCRIURE AMB LLETRA 

MAJÚSCULA.



Acta Preinfantil i Infantil (Passarel·la)

Actes de color BLAU.

• Consta de 8 períodes de 5 minuts – canvi de camp al cinquè període 

(mitja part ). Descans de 3 minuts.

• Cada període començarà amb un salt entre dos.

• El temps serà a aturat com l’acta FIBA, incloent també la parada del 

rellotge desprès de cistella, en els dos últims minuts de partit.

• Existeix la norma del 8 segons.

• Si la taula es federada s’aplicarà la norma dels 24 segons, i si no es 

federada l’àrbitre aplicarà la norma de passivitat, si es produeix.

• La cistella de tres punts serà des de la línea de 6,25.

• El 1 primer i segon períodes s'anoten de color vermell. El 3er i 4art  

de color blau. I així fins el vuitè període.

• En cada columna s’anotaran dos períodes

• Els minuts dels períodes són correlatius, i van de l’ 1 al 40. 

• El tempteig s’arrossega fins el final del partit 

• Tots el jugadors han de jugar un mínim de 2 períodes i un màxim de 

4 (des del començament del mateix), en el sis primers períodes.

• Els partits de categoria pre-infantil es jugaran amb pilota de 

minibàsquet (mida 5), i els partits de categoria infantil es jugaran en 

pilota (mida 7).

• Entre els períodes 1 i 2, quant s’arribi a la quarta falta d’equip, 

s’aixecarà la bandera. Entre el 3 i 4, igual. Entre el 5 i 6, igual. Entre 

el 7-8 igual.

• Es poden demanar dos temps morts en tot el partit, un en la primera 

part (períodes 1 a 4 ), i un en la segona (períodes 5 a 8 ).

• Existeix la norma de 50 punts. (quant s’arriba a una diferencia de 50 

punts es deixa d’apuntar el tanteig, però es segueix apuntant la 

resta. Els temps de partit passa a ser corregut (com a minibàsquet).



Acta FIBA

Cadet, Junior, Sots-21 i Seniors

1. Acta de color BLANC.

2. Consta de 4 quarts de 10 minuts.
Descans de 10 minuts al final del segon quart.

3. Cada quart va del minut 1 al 10. I en columnes 

diferents.

4. El primer quart s’anota en color vermell, el segon en 

color blau i així fins el 4t quart.

5. El tanteig no es posa a zero en cada quart, 

s’arrossega fins el final.

6. Cada quart s`anota en la columna corresponent.

7. No hi ha norma d’alineació.

8. No hi ha norma dels 50 punts.









¿COM S’OMPLE UN ACTA ?



Capçaleres de l’acta



DESIGNACIÓ ARBITRAL

ARBITRE: AGUILERA. JOAN ALBERT (1449)

DIUMENGE, 20 DE SETEMBRE 2009

HORA:12:00

AVD. GUIERA 6,8 CERDANYOLA DEL VALLES

CATEGORIA: FASE PREVIA C T INFANTIL NIVELL A1

Nº PARTIT   395 CB OPALO CERDANYOLA – U.E. BARBERA



Com omplir la capçalera

ARBITRE: AGUILERA. JOAN (1449)

DIA: 20/09/2009 HORA: 12:00

ADREÇA: AVD. GUIERA 6,8 CERDANYOLA DEL VALLES 

CATEGORIA: FASE PREVIA C T INFANTIL NIVELL A1

395 CB OPALO CERDANYOLA “A” – U.E. BARBERA “C”



L’ÀREA DELS  EQUIPS



COM OMPLIR L’ÀREA DELS JUGADORS

• Omplir la casella del nom del equip A o 

B.

• Escriure els tres últims números de la 

llicencia, o D.N.I.

• Escriure el 1er cognom del jugador, i la 

inicial del nom separat per un punt.

• Escriure el número del jugador.

• Igualment es fa en el espai del 

entrenador.

• Si l’equip no te entrenador, ( no val 

delegat d’equip, delegat de camp, 

directiu ) es tindrà que  posar el número 

del capità, en lloc del cognom  del 

entrenador. 

• Es fa de la següent manera: ( CAP)



COM OMPLIR L’ÀREA DELS JUGADORS (2)

• Un cop acabat d’omplir els noms 

dels jugadors, demanarem sempre la 

conformitat del entrenador, o capità.

• Si està conforme, ha de signar al 

costat del seu nom.

• Tot seguit tancarem amb una línea 

recta que anirà per sota del últim 

jugador inscrit, fins el últim requadre 

d’entrades, i baixarem una diagonal 

fins la casella final de faltes del 

requadre del teòric últim jugador. 



L’ÀREA DE LES ENTRADES



COM OMPLIR L’ÀREA D’ENTRADES (1)

• Demanar sempre a l’entrenador o 

capità la sortida del seu equip.

• L’entrenador o capità te que 

signar en el requadre 

corresponent abans que comenci 

el període.

• Sense aquests requisits, no es 

pot donar el O.K. a l'àrbitre per 

començar.



TIPUS DE FALTES i 

COM S’ANOTEN

• Falta personal (sense tirs)----------} minut que es produeix (2)

• Falta personal (amb tirs lliures)-} minut que es produeix i numero de tirs ( 81/2/3)

• Falta antiesportiva-----------------} minut que es produeix (6u2)

• Falta tècnica------------------------------} minut que es produeix amb tirs (10T2)

• Falta desqualificant---------------} minut que es produeix ( D )

• VIOLACIO ------ Defensa il.legal- Aquesta infracció s’anotarà a l’acta del partit

amb una Z a la casella dels minuts a l’arrossegament dels punts



DIFERÈNCIA DE FALTES D’EQUIP



DIFERENCIA ENTRE TEMPS MORTS



COM OMPLIR

L’ÀREA DEL TANTEIG



ÀREA DE TANTEIG DIFERENTS ACTES

















• RESUM

• 1.MARCAR AL COMENÇAMENT DE LA COLUMNA A-B o B- A     SEGONS 
LA DIRECCIÓ D`ATAC DELS EQUIPS

• 2.A L’ESQUERRA ANOTAR EL NUMERO DEL JUGADOR I A LA DRETA ELS 
PUNTS ARROSSEGATS.

• 3.EN LA COLUMNA DEL MIG ANOTAR EL MINUT DE JOC.

• 4.NO ES POT ANOTAR EN LA MATEIXA LINEA ANOTACIONS DEL EQUIP A I 
B.

• 5.QUAN LA CISTELLA ÉS DE TRES PUNTS CAL ENCERCLAR EL NÚMERO 
DEL JUGADOR.

• 6.QUAN, DINTRE DEL MATEIX MINUT, ES PRODUEIXEN VÀRIES 
ANOTACIONS NO S’HA D’APUNTAR EL MINUT CADA COP.

• 7.QUAN ÉS LLENÇAMENT DE TIRS LLIURES S’HA DE MARCAR AMB UN 
PARÈNTESI ” (  “ QUE COBREIXI UNA, DUES O TRES CASELLES DEPENENT 
SI ÉS D’UN, DOS O TRES TIRS.

• 8.EN UNA JUGADA DE DOS MÉS UN (2+1) S’HAN D’ANOTAR DOS PUNTS, I 
ES FA UN PARÈNTESI D’UNA CASELLA A SOTA, SENSE REPETIR EL 
NÚMERO DE JUGADOR.

• 9.QUAN ACABA UN PERÍODE ES TANCA AMB UNA LÍNIA.

• CAL APUNTAR EL RESULTAT (-19 GUIÓ NÙMERO) I ES FA PER SOTA UNA 
DOBLE LÌNEA. TOT ABARCANT LA COLUMNA DELS DOS EQUIPS.

• 10.ES COMENÇA EN LA COLUMNA SEGÜENT EN L’ ALTRE    COLOR I 
ANOTANT EL TANTEIG DE LA COLUMNA ANTERIOR.



EXEMPLE D’ACTA MINIBÀSQUET

PREMINI I MINI



EXEMPLE D’ACTA PASSAREL·LA

PREINFANTIL I INFANTIL



ANOTADORS

REGLA DELS 50 PUNTS

PRE-MINI / MINI:

Un cop finalitzat el partit, si el resultat total del partit registrés una 

diferència superior als cinquanta (50) punts, el resultat final reflectirà la 

puntuació de l’equip perdedor, i la de l’equip guanyador es calcularà

afegint cinquanta (50) punts a la puntuació de l’equip perdedor.

PRE-INFANTIL / INFANTIL:
Quan la diferència sigui de 50 punts aquell tempteig serà el resultat final 

del partit, l’anotador deixarà d’anotar els punts aconseguits.

A partir del moment en que l’acta es tanqui per diferència de 50 punts el 

partit es continuarà aplicant la normativa d’aturada de rellotge de les 

Regles de Joc de minibàsquet



1 DELEGAT DE CAMP

ALTRES ÀREES



ALTRES ÀREES

SIGNATURES DE   

L’ENTRENADOR



ALTRES ÀREES
ÀREA D’ ANOTACIÓ     

RESULTATS



EL MARCADOR

•LA PERSONA ENCARREGADA DE CONTROLAR EL MARCADOR

L’ANOMENAREM CRONOMETRADOR.

•EL CRONOMETRADOR TÉ LES FUNCIONS DE CONTROLAR EL MARCADOR Y

LES TABLILLES DE LES FALTES PERSONALS



FUNCIONAMENT DEL MARCADOR

•Posar el temps en marxa …………………… Premeu la tecla “CRONO”.

•Parar el temps ……………………………….. Premeu la tecla “CRONO”.

•Continuar el temps ………………………….. Premeu la tecla “CRONO”.

•Marcar punts ……………………………Premeu la tecla “PUNTOS Local / Visitante”.

•Marcar faltes …………………………………. Premeu la tecla “FALTAS”.

•Restar punts ……………... Premeu conjuntament les tecles “CORREC i PUNTOS”.

•Restar faltes ……………... Premeu conjuntament les tecles “CORREC i FALTAS”.

•Canviar de Període …………………………. Premeu la tecla “PERIODO”.



FUNCIONAMENT DEL 

MARCADOR (2)

• Tornar a zero el tempteig: 

(Pre-mini i Mini)Polseu 

conjuntament les tecles “ 

CORREC i PUNTOS” fins 

que el tempteig posi 0 – 0

• Temps 

Mort........................

Aquesta tecla no s’utilitza.



CRONOMETRADORS

PRE-MINI I MINIBASKET

• El cronometrador aturarà el cronometre:
• Final de cada període,

• Temps mort, Els temps morts es podran concedir després que l’àrbitre faci sonar el 

xiulet per qualsevol infracció de les Regles. (No es podrà concedir temps morts després de 

cistella)

• Quan un jugador comet la cinquena falta o bé és sancionat amb

una falta desqualificant,   

• Per indicació de l’àrbitre (jugador lesionat, pilota allunyada del

camp) 

• Quan té lloc una infracció de les regles de joc o quan la pilota surt

per la línia de banda si prèviament s’havia sol·licitat un temps

mort o una substitució,

• per falta penalitzada amb llançament/s lliure/s.



CRONOMETRADORS

PRE-MINI I MINIBASKET

• El cronometrador engegarà el cronòmetre:

• En un salt entre dos, si és a l’inici de període, quan la pilota

és tocada per primer cop per un jugador.

• Quan un jugador toca la pilota després d’un servei des de

la línia de fons o de banda, si el cronòmetre es troba aturat

en el moment del servei.

• Després d’un llançament lliure no reeixit, quan la pilota és

tocada per un jugador.



CRONOMETRADORS

PRE-MINI I MINIBASKET

• Tots els jugadors jugaran des del començament d’un mínim de tres 

períodes abans del setè període, inclós, i un màxim de cinc 

durant tot el partit

• Si al final del partit el resultat és d’empat, es jugarà un període extra 

de tres (3) minuts a fi de determinar l’equip guanyador. Si, després

d’aquest període, l’empat persisteix, es jugaran successivament

períodes de tres (3) minuts fins que un dels equips guanyi.

• No es concediran substitucions en els set primers períodes, excepte

per canviar un jugador lesionat, desqualificat o que hagi comès la 

seva cinquena falta personal.

• En el vuitè període es podran concedir substitucions, sempre que la 

pilota estigui morta com a conseqüència d’una senyalització de 

l’àrbitre.

• El jugador que jugui el seu tercer quart en el 8è període, no podrà

ser substituït.



CRONOMETRADORS

PRE-MINI I MINIBASKET

• Faltes d’equip:

• A partir del vuitè (8) període, un cop que un equip hagi comès

quatre (4) faltes de jugador, siguin personals o tècniques, totes

les faltes posteriors es penalitzaran amb dos tirs lliures.



CRONOMETRADORS

PRE- INFANTIL / INFANTIL

• El cronometrador aturarà el cronometre:
• El rellotge de partit s’aturarà igual que en el Regles de Joc de 

FIBA inclosa l’aturada de rellotge després de cistella en els dos 

darrers minuts de partit.

• S'acaba el temps al final d'un període o si el propi rellotge no ha fa 

automàticament. 

• Un àrbitre fa sonar el xiulet quan la pilota és viva. 

• S'anota un tir de camp contra l'equip que hagi demanat un temps 

mort. 

• Una cistella és reeixida quan el rellotge del partit mostra 2:00 minuts

o menys del quart període d'un partit o de qualsevol període extra. 

• Sona el senyal del rellotge de llançament i un equip té el control de 

la pilota 



ANOTADORS  I CRONOMETRADORS

PRE- INFANTIL / INFANTIL

• La norma d’alineació és la següent:
• En els 6 primers períodes tots els jugadors inscrits a l’acta (mínim 8) han 

d’haver estat alineats, des del començament, en un mínim de 2 períodes, 

excepte en els casos de lesió, desqualificació o haver comés 5 faltes 

personals. 

• Sense cap mena d’excepció, un jugador només pot haver actuat durant un 

màxim de 4 períodes dels 6 primers. Es considera que un jugador ha 

participat en un període quan hi ha intervingut, ni que sigui durant un mínim

de temps.

• La defensa il·legal es sancionarà amb un (1) tir lliure i possessió de pilota a 

mig camp per l’equip contrari al que ha comés la infracció de la regla. 

• L’àrbitre sancionarà aquesta infracció amb el mateix senyal que es fa servir 

a les Regles Oficials de la FIBA per a les violacions de 24”de possessió, 

però fent el gest amb les dues mans a la vegada.



ANOTADORS  I CRONOMETRADORS

PRE- INFANTIL / INFANTIL

• El rellotge de joc s'engegarà: 

• Durant un salt entre dos, quan la pilota és colpejada legalment per 

un saltador. 

• Després d'un únic o darrer tir lliure no encistellat si la pilota continua 

en joc, quan la pilota toca un jugador en la pista de joc. 

• En un servei de fora de la banda, si la pilota toca o és tocada de 

forma legal per un jugador en la pista de joc. 



ANOTADORS I CRONOMETRADORS

PRE- INFANTIL / INFANTIL

• Faltes d’equip:

Es llançaran dos tirs lliures, quan un equip sobrepassi la quarta falta d’equip

en cadascun dels blocs de dos períodes (1-2, 3-4, 5-6 i 7-8). Pels períodes

extres s’acumularan les del darrer bloc de períodes (7è i 8è).



24 Segons

• Cada equip te 24 segons per fer una jugada.

• En camp de atac el crono tornara a 14 segons despres de falta 

defensiva si aquest esta per sota dels 14 segons esmentats, o 

despres de un tir lliure no encistellat, quan el rebot l’agafi un jugador 

del equip atacant. O quan l’arbitre indiqui torna a 24 segons de nou. 

• S’avisara en veu alta quan quedin 5 segons per finalitzar els 24 de 

temps reglamentaris.


