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Última actualización: 01/11/2017 

Normas xerais 

1. O regulamento de xogo será a normativa FEB (con modificacións puntuais). 

2. A regulación e o cumprimento das normas será supervisada pola organización. 

3. Poderán participar todas as ANPAS, Colexios, Clubs e Asociacións que o desexen sempre que 

fagan a inscrición no prazo establecido pola organización. 

4. As categorías de xogo que saen a competición serán comunicadas cun mes de antelación antes 

da fata final de inscrición (a excepción da 2014/2015, por falta de tempo). 

5. Cada institución participante designará a unha persoa de contacto coa organización, 

aportando nome, teléfono, correo electrónico, etc. 

6. As normas básicas de comportamento tanto en pista coma nas gradas serán de respecto 

máximo cos participantes, adestradores e árbitros (NON ESQUEZAMOS QUE É UNHA LIGA LÚDICO-

PARTICIPATIVA-FORMATIVA, ONDE O RESULTADO NON É A PRIORIDADE). 

Os adestradores-monitores serán os encargados de manter a calma e velar polo desenvolvemento 

dos partidos sen incidencias. 

7. Os árbitros os aporta a organización. 

8. Os equipos enviarán á organización copia do Tríptico Xogade. 

9. Os equipos presentaranse na cancha de xogo cunha antelación de 20 minutos. 

10. O equipo local aportará unha mesa de anotación con actas. É unha persoa para realizar a 

función de anotación. 

11. O equipo local subministrará auga ó árbitro e ó equipo visitante e fará o servizo de mesa. 

12. O equipo local facilitará balón de xogo e balóns de quecemento ó equipo contrario (aconséllase 

un mínimo de dous por equipo). 

13. Balóns: 

 Balón de talle 7 para cadetes. 

 Balón de talle 6 para infantís e cadete feminino. 

 Balón de talle 5 para minibasket. 

14. Non se pode xogar con obxectos de metal ou ríxidos que poidan mancar ós participantes 

(pulseiras, aneis, colgantes, reloxos, etc.). 
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15. Os equipos poderán ser masculinos, femininos ou mixtos e dividiranse en grupos en función das 

inscricións existentes, aínda que tamén poderá ser un só grupo de xogo. 

16. A licenza de xogo será o Carné Xogade. 

17. Un nen@ poderá xogar co equipo de categoría inmediatamente superior á súa. 

18. Os equipos deberán estar dados de alta no programa Xogade da Secretaría Xeral para o 

Deporte cunha antelación de cinco días antes do comezo da competición e remitir copia á 

organización. 

19. Os equipos presentarán un mínimo de cinco xogadores e un máximo de dez ós partidos 

(aconséllase non presentar menos de sete). 

20. No caso de presentar menos de sete xogadores poderase variar o tempo de xogo do partido a; 

 Catro períodos de 7 minutos en infantís. 

 Seis períodos de 5 minutos en minibasket. 

21. As equipaxes dos equipos serán da mesma cor e terán número. 

22. Os horarios de xogo comunicaranse á organización antes dos mércores ás 18.00 h. 

23. Os días de xogo serán sábados mañá e tarde e domingo á mañá aínda que se os equipos están 

de acordo poderanse xogar os venres e domingos pola tarde. 

24. As canchas de xogo deberán estar libres de obstáculos e coas zonas sensibles a golpes 

debidamente protexidas (bases de canastras, columnas e paredes que non estean afastadas abondo 

das liñas de xogo, etc.). 

25. As canchas de xogo deberán ter marcadas as liñas básicas, rectángulo de xogo, zonas e liña de 

tripla (6,25 ou 6,75, as dúas son válidas). 

26. É importante ter en bo estado equipamento (aros dereitos, rede no aro, balóns sen bolos, etc.), 

unha cancha con aros deformados ou torcidos non é válida. 

27. En canchas con dimensións reducidas, ximnasios, etc., o árbitro non manexará as normas de 

campo atrás e tempo para pasar á pista de ataque. Considérase que toda a pista é de xogo... esta 

liña si se empregará despois de canastra para colocar ao equipo que anota detrás da mesma ata 

que o equipo en posesión de balón a traspase por primeira vez. 

28. A organización, por motivos de choiva, poderá asignar unha cancha de xogo cuberta ao equipo 

local que dispoña da mesma ó aire libre. 

29. Por motivos de arbitraxe, as xornadas, ou parte delas, poderán disputarse en concentracións 

nun só pavillón, co fin de dar servizo a todos os partidos. Solicitarase con antelación os locais a 

dispoñibilidade das súas instalacións para este feito. 
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30. Ningún partido se suspenderá pola non chegada ás instalacións do árbitro, o equipo local 

farase cargo do mesmo, notificándoo á organización. Procederase do mesmo xeito de non asignarse 

árbitro. 

31. A puntuación dun encontro párase no momento en que un dos dous participantes acada unha 

diferenza de 30 puntos. 

32. Os nen@s quedan habilitados para xogar sempre que cheguen á cancha antes do comezo do 

segundo período, tendo que xogar dous períodos dos tres restantes. 

33. Faltas persoais: cando un equipo chega a 4 faltas persoais no mesmo período, as faltas 

posteriores serán de tiro libre co tempo parado en calquera categoría. 

34. Substitucións: o troco de xogadores realizarase en calquera momento do partido sen necesidade 

de solicitalo nin ó árbitro nin á mesa (aconséllase que se efectúen cando o tempo estea parado). 

35. A acta de xogo lévaa o árbitro. Se algún equipo quere copia, pode sacarlle foto ou copia ó 

remate do partido ou solicitar a mesma á organización. 

Adaptacións / Excepcións 

MINIBASKET (BENXAMÍNS-ALEVÍNS) 5x5 
 

1. O tempo de xogo será de seis períodos de 7 minutos cada un de tempo corrido, exceptuando 

cando a falla de 3 minutos para o final do sexto período que será a tempo parado se a diferenza é 

igual ou inferior a doce puntos, e nos tempos mortos ou tiros libres. 

2. Disporase de dous tempos mortos nos tres primeiros períodos e doutros dous máis nos tres 

últimos períodos. 

3. Concederase canastra de tres puntos ao lanzamento executado e finalizado dende fóra da zona. 

4. Non está permitida a defensa en todo o campo despois de canastra. 

5. Nestas categorías de xogo será Carné Xogade Non Federado. 

5.1. Quedan habilitados para xogar con Carné Xogade Federado os integrantes de equipos 

BasketGal ou BasketGal-Obradoiro. 

5.2. O equipo que permita xogar a un xogador que dispute ligas federadas, daráselle por 

perdido o encontro, e en caso de reincidencia podería ser retirado da competición. 
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INFANTIL-CADETE 5x5 
 

1. O tempo de xogo será de catro períodos de 12 minutos a tempo corrido, exceptuando os tiros 

libres e tempos mortos. 

Se, a falta de 2 minutos, a diferenza é igual ou inferior a 12 puntos, o cronómetro será a tempo 

parado. 

2. Disporase de dous tempos mortos cada dous períodos. 

3. A distancia de tripla será a liña de 6,25 ou 6,75, no caso de ter dúas: 6,25. 

4. Quedan habilitados para xogar con Carné Xogade Federado os integrantes de equipos 

BasketGal ou BasketGal-Obradoiro. 

4.1. O equipo que permita xogar a un xogador que dispute ligas federadas, daráselle o perdido 

o encontro, en caso de reincidencia, podería ser retirado da competición. 
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Normas básicas disciplinarias 

1. Protestas reiteradas por parte de adestrador/público creando unha entorna non desexable para 

o desenvolvemento do xogo. Notificarase o mesmo ao responsable do equipo implicado coa 

finalizade de corrixir este tipo de accións nunha liga de carácter lúdico-participativo. 

1.1. Se o adestrador, en futuros encontros, persiste na súa actitude, quedará inhabilitado pola 

organización para dirixir a nen@s, tendo que presentar inscrición por parte da súa 

entidade dun novo adestrador de equipo, coa finalidade de que os seus nen@s poidan 

seguir en competición. 

1.2. Se o público non ten o comportamento axeitado en sucesivos partidos, a organización 

poderá tomar a decisión de que dito equipo dispute todos os encontros ou parte deles fóra 

das súas instalacións. 

2. Se un equipo non se presenta a un encontro sen notificalo con anterioridade, este perderase por 

unha puntuación de 30-0. 

2.1. Se un equipo é reincidente neste feito, habilitará á organización a retiralo de competición, 

quedando exposto a que en futuras edicións os seus equipos non sexan inscritos nas 

ligas/torneos que a mesma organice. 

Nesta situación invalidaranse todos os resultados de dito equipo ata o momento. 

3. Se un equipo aliña a un xogador/a que non estea mutualizado, falsea a súa idade ou disputa 

partido en categoría inferior, darase o partido por perdido cun resultado de 30-0. O xogador non 

poderá xogar esa tempada e en caso de reincidencia o equipo será descualificado da 

competición, quedando anulados todos os resultados. 

4. Calquera dano ou desfeita nas instalacións será reposto polo responsable/s a requirimento do 

seu responsable da entidade, non autorizando a disputa de ningún partido desa entidade ata 

que o dano sexa reparado. 

 


