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24 Hores de Basquet 
Sant Andreu de la Barca 

• No hi haurà àrbitre, els equips s'auto‐sancionaran en cas de cometre una violació i/o falta. La taula 
tindrà l'ultima paraula en cas de disputa. La taula podrà sancionar amb falta tècnica o falta antiesportiva 
accions que no s'ajustin a un comportament esportiu adequant. Si escau, l'organització prendrà 
mesures dràstiques per evitar aquesta mena d’actituds. 
 
• Equips entre 8 i 12 jugadors (paritat de 2 noies o 2 nois com a mínim a la pista, durant tot el partit). 
 
• Es podrà arribar fins a un màxim de 15 jugadors amb un càrrec addicional, de 8€ per jugador 
addicional que passi de 12. S’han d’abonar la totalitat de l’inscripció en un unic pagament. 

 
• El Torneig es regirà pel Reglament de la FIBA, menys en les següents excepcions: 
 

1. Els partits tindran una duració de 40 minuts, dividits en dues parts de 20 minuts. Temps 
corregut,menys en els dos últims minuts de cada part que s'aturarà el cronòmetre. Es podrà 
sol∙licitar un temps mort per part, que com marquen les normes FIBA, tindrà un minut de durada. 
 
2. Els partits començaran puntualment. Els equips hauran de presentar‐se amb 15 minuts 
d'antelació amb un mínim de 5 jugadors o perdran el partit 20 a 0. 
 
3. Un jugador podrà fer fins a un màxim de 5 faltes per partit i un equip entrarà en bonus a la 7 
(setena) falta, per part. 
 
4. A cada partit es demanarà els tres últims números del DNI, per tal de que cap jugador/a 
jugui en equips on no estigui inscrit. 
 
5. Per fer canvis s'ha de tenir la possessió de la pilota i no s'aturarà el joc. El jugador entrant i el 
sortint hauran de fer el canvi pel mateix lloc de la pista. En cas d'infracció s'aplicarà una falta 
tècnica a la banqueta, és a dir al capità de l'equip. 
 
6. En cas de lluita la pilota serà per l'equip defensor. 
 
7. En cas d'empat, és faran prorrogues de 3 minuts. Nomes s'aturarà el temps a l'últim minut. 
 
8. En cas d'empat a punts a la classificació es determinarà la posició per el coeficient de punts a 
favor i en contra entre els equips empatats. 
 
9. Si algun jugador comet dues faltes tècniques o antiesportives, en un mateix partit, serà 
sancionat pel pròxim partit. 

• Els participants menors de 16 anys (2001) hauran de portar una autorització que la organització 
proporcionarà a la web, per que els pares la signin i que s'haurà d'adjuntar amb d'inscripció. 
 
• L'organització no assumeix cap responsabilitat en cas de lesió d'algun participant. 
 
• En cas d'insults, amenaces i/o agressions a altres jugadors, membres de l'organització i/o públic 
assistent el/la jugadora o jugadors/es quedaran eliminat/s del torneig i l'organització resoldrà la 
continuïtat de l'equip. 
 
• No esta permès menjar, fumar i/o beure al pavelló. Només es permès beure aigua o begudes 
isotòniques. L'organització decidirà la continuïtat del jugador en qüestió. 
 
• Queda totalment prohibit penjar‐se de la cistella. L'organització decidirà la continuïtat del jugador en 
qüestió. 
 
• Tot jugador haurà de portar al torneig un carnet oficial (DNI, Permís de conducció, etc...) I una 
fotocopia d'aquest conjuntament amb la resta de jugadors del mateix equip. 
 
• L'organització del torneig es reserva el dret de modificar el reglament i el dret d'admissió. 
 
• No es permetran la modificació de jugadors als equips un cop iniciada la competició. 
 
• No presentar‐se a un partit, serà motiu de pèrdua de fiança. Es retornarà la fiança durant les finals 
masculina i mixta. 


