
         EL MATILDE EN FORMA 1.9

ÀRBITRES DE BÀSQUET
S’HAN DE XIULAR LES FALTES SEGÜENTS!!!

 Passos: només podem donar 2 passos amb el baló en les mans sense botar-lo, si 
donem 3 o més cometem falta.

 Dobles: no podem botar el baló amb les dues mans al mateix temps; Si un jugador 
bóta i deixa de fer-ho (agafa el baló ) pot passar o tirar però no tornar a botar

 Tocar el braç o la mà del contrari en el moment de pasar o tirar a cistella (es 
llancen 2 tirs lliures).

 Desequilibrar al contrari en l'aire en el moment del llançament(2 tirs lliures)

 Subjectar o agarrar a un contrari 

 Carregar amb el muscle sobre un contrari de manera violenta o perillósa.

 Espentar a un oponent amb  les mans o els braços.

 Colpejar a un contrari amb la mà o els braços separats del cos. 

 Colpejar el baló amb el puny.

EXPULSIONS:   

L'àrbitre té CAPACITAT D'ENVIAR A UN JUGADOR FORA DEL TERRENY DE JOC 
durant la resta del partit quan un jugador:

 INSULTA a l'arbitre o als companys del joc,

 PROTESTA CONTINUAMENT les decisions de l’arbitre,

 FA JOC VIOLENT o perillos amb la intenció de fer mal, 

 AGREDEIX ALS COMPANYS de joc o als àrbitres,etc…

 COLPEJA O INTENTA COLPEJAR un contrari o escopir-li.

En aquestos casos, S'ANOTARA A L’ACTA EL NOM DEL JUGADOR EXPULSAT

……  COM ES FA?

EL SERVEI D'INICI

En la pista només poden estar 5 jugadors de cada equip. 

DOS JUGADORS (un de cada equip) han de col·locar-se DINS DEL CERCLE CENTRAL del 
terreny de joc (cada un dins del seu camp). Els altres jugadors han d'estar fora del cercle

L'àrbitre LLANÇA LA PILOTA CAP A D’ALT i els dos jugadors boten per a intentar 
desviar-la (no poden agafar-la) cap a algun company del seu equip 

EL SERVEI DE BANDA

El que saca disposa de CINC SEGONS.

Es farà per mitjà d'un llançament AMB LES DUES MANS des del lloc exacte on va eixir el
baló.

El que ho llance no podrà tocar-ho per segona vegada fins que haja sigut jugat o tocat per
un altre jugador. D'aquest  llançament  no es podrà fer cistella directament.


