


Què és?

- Projecte pels nens i nenes de les Escoles de 

Bàsquet (nascuts al 2013)

- Lliga FORMATIVA sense resultats ni 

classificacions

- Organitzada per la Federació Catalana de 

Basquetbol (FCBQ)



- És l’esglaó formatiu que mancava entre les 

Trobades d'Escoles de Bàsquet i la competició 

Pre-Mini federada
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- Apropar els nens i nenes nascuts al 2013 

(categoria Escoles de Bàsquet), pares i entrenadors 

a la competició reglada

- Comprendre les regles de joc

- Identificar la figura de l’àrbitre

- Crear un calendari quinzenal amb partits com

a locals i visitants

Objectius



- Estar donat d’alta com a Escola de Bàsquet a 

través de l’aplicatiu de llicències

- Disposar de pista de joc per jugar com a

locals els divendres tarda, dissabte matí o

diumenge matí

- Ni resultats ni classificacions, només calendari

- COMPROMÍS: amb l’equip i la participació

Requisits



1a fase:

- Inscripcions: fins 22 d’octubre 2020

- Inici: 14 de novembre 2020     

- Jornades: 5

2a fase:

- Inscripcions: fins 5 de febrer 2021

- Inici: 27 de febrer 2021

- Jornades: 5

Temporització



- Arbitratge federat

- Cost a càrrec del club

- Aplicació flexible de normativa, excepte per 

aquelles accions més freqüents i/o importants 

(passos, dobles, camp enrere, treure de banda 

o fons, etc...)

Arbitratge



- No és flexible

- Confecció de grups segons proximitat

- La darrera jornada es farà coincidir amb la

Trobada Final d’Escoles del 22 de maig

- 2 fases de 5 jornades

Calendari

Els calendaris poden patir modificacions al 

llarg de la temporada depenent de la 

situació i evolució de la pandèmia



Regles de joc



- Reglament Pre-Mini adaptat

- Camp de joc petit (jugar a l’amplada de pista 

gran)

- Format 4x4- NOVETAT!!!

- Durada partits: 8 períodes de 5 minuts 

- Rellotge corregut

- Es poden fer canvis

- No hi ha temps morts

Regles de joc




