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- Els ajornaments de partits s’hauran de fer al consell esportiu per correu electrònic o per fax 

amb la conformitat dels dos equips

- Si un jugador no pot presentar els documents acreditatius originals, es podrà alinear a l’acta del partit,

 però posteriorment es verificarà si aquell esportista té la llicència tramitada, amb les sancions corresponents.

- La comunicació del resultat, per part de l'equip local, més tard del dilluns a les 20:00 després del partit

Jugadors - Màxim inscrits a l’acta: 16.

- Mínim inscrits a l'acta son 7 jugadors. Amb 5 o 6 es comença el partit però és partit perdut.

- Mínim en pista per començar el partit: 5 jugadors.

Participació dels jugadors tots els jugadors hauran de jugar un mínim d’1 període i 

un màxim de 3 períodes (en qualsevol part)

Durada - 4 períodes de 10 minuts amb tres minuts de descans entre el 2n i el 3r període.

- L’últim minut del quart període serà a temps parat.

Substitucions - durant els 3 primers períodes no es podran realitzar.

- Només es permeten les substitucions en el 4t període. Sempre que es respecti la participació

dels jugadors en el partit

Temps morts 1 minut per període i equip no acumulables.

Aturada del rellotge:

- Durant els temps morts i les substitucions

- Quan un jugador faci la cinquena falta

- Quan l’àrbitre ho indiqui

Cistella de 3 punts S’aplicarà la cistella de 3 punts qualsevol llançament en joc fora

de l’àrea de 3 segons, si la caiguda també és fora de l'area de 3 segons

Regla dels 8 segons, no s’aplica

Regla d’antipassivitat:

- No s’aplicarà.

- L’àrbitre farà de manera visible un compte de 10 segons davant d’una situació de renúncia

a fer bàsquet

Lluita per retenció de pilota, possessió de pilota per l’equip defensor.

Defensa No està permesa la defensa en zona.

-S'utilitzarà el reglament de la UCEC excepte en el tanteig. Serà arrosegat tancant l'acta als 50 punts de diferència.
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