
 

BÀSQUET MAI PARA 
 

La situació d’incertesa en la qual vivim constantment degut a la pandèmia del 
COVID-19 ens obliga a replantejar les nostres competicions i buscar-hi 
alternatives lúdiques i a la vegada competitives. 

Una vegada sigui possible entrenar, la idea és jugar els partits de totes les categories de 
PROMOCIÓ de manera no presencial segons el calendari oficial de la Federació fins a 
reprendre de nou les competicions amb normalitat. 

El resultat de cada partit vindrà donat segons els punts aconseguits amb: 
 
CATEGORIES MINI, PREINFANTIL, INFANTIL I CADET DE PROMOCIÓ 

 

Entrades a cistella per la dreta: 1p  màx. 12p 

Entrades a cistella per l’esquerra: 1p màx. 12p 

Tir lateral de l’ampolla: 2p   màx. 24p 

Tirs lliures: 1p     màx. 12p 

Triples: 3p     màx. 36p 

½ camp (només 2 llançaments): 4p  màx. 8p 

màx. 104p 
CATEGORIES ESCOBOL I PREMINI 

2 Entrades a cistella per la dreta: 1p  màx. 24p 

2 Entrades a cistella per l’esquerre: 1p màx. 24p 

2 Tirs lateral de l’ampolla: 2p   màx. 48p 

1 Tir lliure: 1p     màx. 12p 

màx. 108p 
 
NORMATIVA 
 

- Participaran un total de 12 jugadors/es per equip. En cas de no ser 12 jugadors/es a 

l’equip podran repetir jugadors/es fins a un màxim de 2 vegades per jugador/a. 

- La competició s’haurà de fer amb la samarreta oficial de joc de l’equip. 

- Totes les proves s’hauran de registrar amb un únic vídeo i fer-lo arribar a l’FCBQ 

juntament amb “l’acta del partit” (el model d’acta es farà arribar a tots els equips 

participants). 

- El vídeo haurà de ser, sempre i quan sigui possible, amb panoràmica general on es 

vegi tota la ½ pista sencera. 



 

- A l’acta del partit s’hauran d’inscriure tots els jugadors/es participants amb el seu 

número corresponent. 

- Cada jugador/a farà totes les proves a la vegada amb la col·laboració de 

companys/es si és necessari per agafar rebots i passar pilotes. 

- En cas d’empat es jugarà una pròrroga la setmana següent amb 12 llançaments 

triples per equip (1 per jugador/a). 

- En cas que un equip no hi pugui participar-hi per les circumstàncies que siguin els 

partits en qüestió no es tindran en compte i el resultat serà 0-0. 

 
NOTA: aquesta competició no tindrà cap influència ni es tindrà en compte de cara a la 
següent fase, així doncs la classificació final del grup no serà vàlida per a la realització de 
grups ni sistemes de competició de properes fases. 


