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NORMATIVA LLIGA D’HIVERN DE BÀSQUET AMATEUR
ORGANITZACIÓ

La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i el Consell Esportiu
de l’Alt Penedès organitzen la “XXIX Lliga Social de bàsquet”.

Els equips estaran formats per jugadors/es a partir de 18 anys.

Els partits es jugaran al Pavelló Firal i el Pavelló Nou de la zona esportiva de Vilafranca
del Penedès, de dilluns a dijous, entre les 21.00 a les 23.30 hores.

El preu per equip serà de 680€.

Les inscripcions i el pagament es poden fer a partir del dia 24 de setembre i fins el
dimarts 11 d’octubre de 2019.

Aquest preu inclourà una lligueta a doble volta i amb la participació els dos primers
classificats de cada grup amb la copa primavera.( dependrà del nombre d’equips)

L’inici de la competició serà la setmana del 21 d’octubre i durarà fins a finals de maig,

Per a més informació i/o inscripcions al Consell Esportiu de l’Alt Penedès, de dilluns a
dijous, de 16 a 19.30H hores, telèfon 938173736.
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DISPOSICIONS INICIALS

1. Recollir la butlleta d’inscripció (al Consell Esportiu o descarregar-la a la web
www.jespe.org).
2. El cost total de la lliga d’hivern serà de 680€, que podeu pagar en tres quotes per
l’equip que vulgui, de la següent manera: Una primera quota com a màxim el 11
d’octubre de 280€ una segona quota de 200€ abans de finalitzar l’any 2019 i una
tercera quota de 200€ com a màxim a finals de febre de 2020. Si algun equip vol fer
l’ingrés sencer no hi haurà cap problema. Però sobretot les dates dels pagaments
fraccionats s’han de complir estrictament i si algun equip no paga serà expulsat
de la competició. L’ingrés es realitzarà al número de compte de Banc Sabadell núm:
ES44 0081 0046 1700 01775486 (Posant el nom de l’equip: IMPORTANTISSIM!!)
3. Una vegada fet aquest pas, anar a les oficines del Consell Esportiu i presentar:





Butlleta d’inscripció amb tota la informació requerida.
El full de la NORMATIVA XXIX, firmada per tots els jugadors
Resguard d’ingrés bancari.
Presentar les fitxes (Només fotocòpies del DNI) dels jugadors/es.

Reunió informativa el dimarts 10 d’octubre a les 19h a l’edifici de la Fassina de Vilafranca del
Penedès.

Es podran incorporar jugadors als equips fins a la cinquena jornada de la lliga regular.
No es pot jugar amb equips diferents durant el mateix torneig, ni en més d’un equip.

DISPOSICIONS GENERALS
En el cas de no disposar d’aquesta assegurança, l’organització facilitarà als participants
la possibilitat de contractar-ne una per la pràctica esportiva, que cobrirà les incidències
en les lligues d’hivern i estiu, amb un cost de 35 €* per jugador( a falta de
confirmació). Tot aquell jugador que no firmi conforma t’he una assegurança
esportiva haurà de contractar aquesta assegurança.

Article 3.- Cada equip es farà responsable dels possibles danys que es puguin ocasionar
a les instal·lacions esportives.
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No es poden menjar aliments, ni productes de closca (pipes, cacauets…) i xiclets, així
com a begudes alcohòliques i fumar dins del recinte de la instal·lació esportiva.

Article 4.- El termini màxim d’inici d’un partit és de 10 minuts, passat aquest temps es
començarà el partit amb el número de jugadors que siguin presents, mai inferiors al
mínim permès pel reglament (4 jugadors).

Article 5.- Els jugadors hauran d’anar uniformats amb un mateix equip, excepte. La
indumentària esportiva ha d’estar degudament numerada al darrera de la camiseta.

Article 6.- Queda totalment prohibit dur qualsevol objecte que pogués ser perillós per a
la resta de jugadors.

Article 7.- Tots els equips exclosos per un motiu o un altre no podran participar en la
següent competició.

Article 8.- Per ajornar un partit s’haurà de fer amb 2 dies laborables d’antelació, i
sempre i quan l’equip contrari estigui al corrent i d’acord amb l’ajornament.
El Consell Esportiu de l’Alt Penedès serà l’encarregat de posar nova data a aquest
partit, en el cas que el dos equips no es posin d’acord.

Article 9.- Un partit podrà començar amb 4 jugadors.

Article 10.- Cada equip s’haurà de portar la pilota per realitzar l’escalfament i
l’àrbitre determinaràs amb quina es jugarà el partit. En cas de no tenir cap partit els
equips participants l’organització tindrà una pilota per jugar el partit.

Article 11.- En cas de no presentar-se un equip, aquest serà sancionat amb la pèrdua
d’un punt a la classificació general, i perdent el partit pel resultat de 50-0. Si no es
presenta durant tres partits seguits o alternatius serà expulsat del campionat.
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Article 12.- En el cas de produir-se l’expulsió o retirada voluntària del campionat a la
primera fase, s’anul·laran tots els punts aconseguits contra l’equip donat de baixa, i si
això es produís a la segona fase eliminatòria o següents, es classificaria per a la
següent fase l’equip presentat amb el resultat de 50-0 a favor.

Article 13.- En cas que un equip no tingui els suficients jugadors per iniciar el partit, el
partit es donarà per finalitzat amb el resultat de 50-0 en contra de l’equip infractor.

Article 14.- En cas que un equip, sigui pel motiu que sigui, queda amb menys de 4
jugadors (inclòs el porter) al terreny de joc, el partit es donarà per finalitzat amb el
resultat mínim de 50-0 en contra de l’equip infractor. En cas que en el moment de la
finalització del partit, el resultat fos superior a 50 punts a favor de l’equip guanyador, el
resultat serà el que consta a l’acta del partit. Tots els punts realitzats per l’equip
infractor quedaran anul·lats.
En cas que un equip es retiri del partit el resultat serà de 50-0 contra l’equip infractor
però en cas que en el moment de la finalització del partit, el resultat fos superior a 50
punts a favor de l’equip guanyador, el resultat serà el que consta a l’acta del partit.
Tots els gols realitzats per l’equip infractor quedaran anul·lats. La retirada del punt de
sanció queda pendent del comitè de competició.

COMITÈ DE COMPETICIÓ

Article 15.- El Comitè estarà format per un tècnic del Consell Esportiu de l’Alt Penedès,
un tècnic de la regidoria d’Esports i un membre del Comitè d’àrbitres. Aquest es reunirà
setmanalment i pot decretar la suspensió provisional de jugadors o equips i qualsevol
altra circumstància que es pugui produir.

Article 16.- Els responsables dels equips estan obligats a informar-se de les decisions i
acords del Comitè de Competició davant de qualsevol incidència. Els acords del Comitè
seran enviats als equips involucrats.

Els resultats i classificacions oficials sortiran publicats a la web del Consell Esportiu de
l’Alt Penedès: www.jespe.org i també seran enviat a Esports Penedès per la seva
publicació.
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SANCIONS DISCIPLINÀRIES I
Article 17.- El Règim disciplinari regulat en aquestes normes s’entén sense perjudici de
la responsabilitat civil o penal en què puguin incórrer les persones físiques i jurídiques
afectades.

Article 18.- Les sancions principals
reglamentàriament són les següents:

i

accessòries

que

puguin

imposar-se

18.1. Als jugadors, delegats i entrenadors:
18.1.1. Inhabilitació a perpetuïtat o temporal.
18.1.2. Suspensió temporal.
18.1.3. Apercebiment.

18.2. Als equips:
18.2.1. Expulsió del campionat.
18.2.2. Descompte de punts de la classificació.
18.2.3. Pèrdua del partit, eliminatòria o desqualificació de la competició.
18.2.4. Apercebiment.

Article 19.- Per sobre d’aquest reglament sancionador, si la organització detecta que un
equip coacciona reiteradament el normal desenvolupament de la competició, ja sigui
física o moralment, a àrbitres, jugadors d’altres equips i/o públic en general, el Comitè
de competició pot dictaminar l’expulsió temporal o perpètua d’aquest equip,
per afavorir l’interès col·lectiu. Es vol recordar que la lliga és una competició
que pretén donar resposta a l'alta demanda existent de competicions d'aquest
tipus, i va dirigida a col·lectius, grups d'amics, empreses, etc., que vulguin
gaudir del bàsquet, i on es prioritzarà el joc net i la diversió.
Aquest procés d’expulsió temporal o perpètua, tindrà dues fases. En un primer moment
se’ls avisarà per escrit. Si aquest comportament es tornés a donar, l’equip i cadascun
dels seus jugadors seria expulsat.
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Article 20.- L’autor de dues o mes faltes en una mateixa temporada, li seran imposades
totes les sancions previstes per les diferents infraccions que hagués comès, llevat que
fossin derivades d’un mateix acte, en el qual cas li serà imposada la sanció
corresponent a la falta més greu en el seu grau màxim, fins el límit que representi la
suma de les que li podrien ser imposades si les faltes fossin sancionades
separadament.

Article 21.- La suspensió podrà ser per un determinat nombre de partits o bé per un
període de temps.

Article 22.- Al termini de cada campionat, el jugador, entrenador o responsable suspès
podrà canviar d’equip, però els partits o jornades del període de temps de suspensió o
inhabilitació que tingui pendents, s’hauran de complir.

Article 23.- En cas de l’expulsió momentània de 3 jugadors d’un mateix equip, el partit
en joc finalitzarà automàticament, sent el Comitè de Competició el que haurà de
dictaminar el resultat final del partit.

Article 24.- Són circumstàncies atenuants:

24.1. Carència d’antecedents en l’historial esportiu.
24.2. Haver procedit el culpable, per penediment espontani, a reparar o
disminuir els efectes de la falta.
24.3. Prestar col·laboració o auxili a l’esclariment dels fets que hagin donat lloc a
una infracció.

Article 25.- Són circumstàncies agreujants:

25.1. Quan l’autor d’una falta ha estat sancionat en el curs d’una mateixa
temporada per altre fet que tingui assenyalat una sanció igual o major, o per
més d’un, si és inferior.
25.2. Premeditació manifesta.
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25.3. Abusar de la superioritat o fer servir mitjans que debilitin la defensa.
25.4. Cometre la infracció com a espectador, tenint llicència com a jugador,
entrenador o delegat.
25.5. No col·laborar a l’esclariment dels fets que hagin donat lloc a una infracció.

Article 26.- Seran causa molt greus, sancionades amb suspensió a perpetuïtat:

26.1. L’agressió per part d’un jugador, tècnic o delegat als components de l’equip
arbitral, membre de l’equip contrari, al personal de les instal·lacions o als
espectadors, originant amb la seva acció lesió greu.
26.2. El jugador que en rebutjar l’agressió d’un altre jugador actués de forma
anàloga.
26.3. La falta de veracitat en les dades reflectides a les llicències.
26.4. El jugador que subscrivís fitxa per 2 o més equips.
26.5. La realització d’actes que provoquin la suspensió definitiva del partit o
impossibilitin el seu començament.
26.6. El trencament de sanció imposada per falta greu o molt greu.

SANCIONS DISCIPLINARIES II (partits de suspensió)
Article 27.- Les faltes greus, seran sancionades amb suspensió de 3 a 12 partits:
27.1. Agredir o dirigir-se violentament a qualsevol membre de l’equip arbitral
quan no es derivi cap tipus de dany físic o lesió per a la persona agredida. De 8 a
12 partits.
27.2. Agredir o dirigir-se violentament a qualsevol membre de l’equip contrari
quan no es derivi cap tipus de dany físic o lesió per a la persona agredida. De 8 a
12 partits.
27.3. Amenaces a un jugador de l’equip contrari, públic… etc. De 6 a 12 partits.
27.4. Agredir o dirigir-se violentament a qualsevol membre de l’equip contrari o
equip arbitral quan es derivi dany físic o lesió per a la persona agredida. Serà
decisió del Comitè de Competició.
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27.5. El que amenacés a un component de l’equip arbitral per causar-li dany o
tractés d’intimidar-lo. De 5 a 7 partits.
27.6. L’incompliment reiterat d’ordres emanades dels components de l’equip
arbitral, que produeixin conseqüències de consideració greu. De 3 a 5 partits.
27.7. Alinear-se en un partit mitjançant la fitxa d’una altra persona. 4 partits.
En tots aquests supòsits, el Comitè de Competició també podrà determinar
sancions econòmiques a l’equip del jugador o jugadors infractors.

Article 28.- Les faltes lleus seran sancionades amb suspensió temporal d’un a tres
partits:

28.1. Les observacions formulades als components de l’equip arbitral, delegats,
entrenador, autoritats esportives, membres de l’equip contrari, o espectadors
que signifiquin una falta de respecte.
28.2. El que insultés, ofengués, amenacés o provoqués les persones esmentades
en l’apartat 1, amb expressions o gest de menyspreu, sempre que no constitueixi
falta greu. De 2 a 3 partits.
28.3. La conducta antiesportiva que alteri la bona marxa d’un partit o el normal
desenvolupament del joc. De 4 a 6 partits.
28.4. Protestar reiteradament les decisions arbitrals. De 1 a 2 partits.
28.5. Per acumulació de cinc targetes, iniciant-se un cicle de quatre, tres, dues, una.

DISPOSICIONS FINALS
Article 29.- Tot el que no està exposat en aquesta Normativa, serà resolt pel Comitè
creat per a aquest torneig.
Article 30.- La participació en aquest torneig suposa l’acceptació de totes aquestes
normes i regles de joc.
Article 31.- La competició es regirà pel Reglament FIBA excepte en els punts que es
detallen a continuació:

10

1. Els partits tindran una durada de 48 minuts, dividits en quatre períodes de 12 minuts
a temps corregut. Hi haurà un descans entre el segon i el tercer període de 3 punts
minuts. No hi ha descans entre el primer i segon període ni entre el tercer o quart
període.
2.En cas d’arribar empatats al final del partit es jugaran pròrrogues de 3 minuts fins
que guanyi un equip.
3. El temps només s’aturarà l’últim minut del partit en cas que la diferència al
marcador entre els dos equips sigui menor a 10 punts.
4. Només es podrà demanar un temps mort per part i per equip i s’aturarà el temps.
5. A partir de la quarta
lliures.

falta personal de cadascuna de les parts es llençaran tirs

6. Les victòries valdran 3 punts, la derrota 1 punt i no presentar-se a un partit 0 punts.
7. Els equips hauran d’anar degudament equipats, del mateix color de
samarreta i amb el número visible com a mínim a darrera.
8. L’organització recomana que els equips estiguin, com a mínim 5 minuts abans de
l’hora assenyalada del seu partit, a prop de la pista de joc; en cas que passin 10 minuts
sense la presència de algun dels equips es declararà el partit per perdut amb el resultat
de 20-0.
9. Es podrà començar un partit amb 4 jugadors en pista i valdrà el resultat.
10. L’organització es reserva el dret d’interpretació i aplicació de la present normativa
per a resoldre qualsevol incidència que pugui sorgir durant la competició.
11. Es una lliga amateur i no poden jugar jugadors federats de bàsquet majors de 18
anys.
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NORMATIVA XXIX LLIGA SOCIAL DE BÀSQUET 2019-20
L’equip: _______________________________________
-

L’equip es compromet a fer un bon ús de l’equipament esportiu i els seus serveis. L’equip
es farà responsable dels possibles danys que puguin ocasionar a les instal·lacions
esportives municipals.

-

Tots els jugadors es comprometen a no menjar aliments, ni productes de closca (pipes,
cacauets…) i xiclets, així com consumir begudes alcohòliques i fumar dins del terreny de
joc i annexes (vestidors, banquetes…).

-

L’organització no cobreix l’assistència sanitària pels accidents derivats de la
participació en l’activitat de les lligues d’esport de lleure. Tampoc cobreix la
responsabilitat civil individual, ni cap indemnització per pèrdues funcionals,
anatòmiques o defunció, derivades de la participació en les lligues d’esport de
lleure. Tal com preveu el “Decret 58/2010 de les entitats esportives de Catalunya”
(art. 152), es obligació de l’esportista tenir cobertes les anteriors contingències
mitjançant una assegurança.

-

L’organització facilitarà als participants la possibilitat de contractar una
assegurança per la pràctica esportiva, que cobrirà les incidències en les lligues
d’hivern i estiu, amb un cost de 35€* ( a falta de confirmació) per jugador. Tot aquell
jugador que no en disposi haurà de contractar aquesta assegurança.
Declaro que tinc assegurades les contingències que preveu l’article 152.1 del el “Decret 58/2010 de les entitats
esportives de Catalunya”, durant tot el període en que participo en l’activitat de les lligues d’esport de lleure.
(art 152.1 D58/2010: ...assegurança que garanteixi, com a mínim, la cobertura dels riscos següents:
a) Responsabilitat civil.
b) Indemnització per supòsits de pèrdues anatòmiques, funcionals o de defunció.
c) Assistència sanitària per a aquells supòsits derivats de la pràctica esportiva i amb una quantitat suficient per cobrir les
possibles contingències.)
NOM
DNI

SIGNATURA:

NOM
DNI
SIGNATURA:

NOM
DNI
SIGNATURA:

NOM
DNI

NOM
DNI

NOM
DNI

SIGNATURA:

SIGNATURA:

SIGNATURA:

NOM
DNI

NOM
DNI

NOM
DNI

NOM
DNI

SIGNATURA:

SIGNATURA:

SIGNATURA:

SIGNATURA:

NOM
DNI
SIGNATURA:

NOM
DNI
SIGNATURA:

NOM
DNI
SIGNATURA:

NOM
DNI
SIGNATURA:

NOM
DNI
SIGNATURA:
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