Lliga Territorial de les
Comarques Gironines
Bàsquet
ORGANITZA:

Club de Bàsquet Banyoles

COL·LABORA:

AMB EL SUPORT DE:

Fundació Ramon Noguera

ADEPAF

Club de Bàsquet Salt

NORMATIVA TÈCNICA

1.- Categories convocades
Hi haurà una única categoria
2.- Condicions de participació
La lliga va adreçada a entitats de la demarcació de Girona amb esportistes majors de 16 anys masculí o femení amb
discapacitat.
Totes les entitats han d’estar en possessió de l’assegurança d’accident per esportistes i tècnics que obliga el
Reial decret 58/2010 de 4 de maig, el qual a l’article 149, el qual detalla que les entitats públiques o privades que

organitzin activitats físiques o esportives, amb independència de la seva durada i de la tipologia de l’espai en què
es realitzin, hauran d’exigir a totes les persones que hi participin la llicència esportiva corresponent a l’activitat.
3.- Aspectes tècnics
a) Sistema de competició i reglament de joc
• Es segueix les regles de joc Passarel·la.
• Els canvis de jugadors/es són lliures.
• L’únic moment que es para el temps és quan hi ha tirs lliures.
• Es marca un límit de 3 faltes per part. En el moment de fer la falta, s’expulsa al jugador/a durant
aquella part que ha d’acabar i la següent.
•

Els partits seran de 4 parts de 8 minuts a temps corregut.

El sistema de puntuació dels partits serà el següent: es comptabilitzen els quarts guanyats.
- 1 punt per quart guanyat
- O punts per quart empatat o perdut
A cada quart es reinicia el comptador a 0 per donar possibilitats a l’altre equip de guanyar
alguna part en cas que el nivell sigui molt desigual.
El sistema de puntuació de la lliga
Al finalitzar la jornada es comptabilitzaran els partits perduts i guanyats. Es repartiran els punts de
la següent manera:
- 3 punts partit guanyat
- 2 punts partit empatat
- 1 punt partit perdut
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b) Confecció d’horaris
El dilluns de la setmana abans de cada jornada, l’entitat organitzadora enviarà la proposta horària i hi haurà
temps fins al divendres de la setmana abans per demanar canvis.

c) Jornades
Les dates previstes són les següents a l’espera de definir les seus per cada jornada:

Jornada

Data

Entitat

Seu

1a jornada

17 Novembre 2019

ADEPAF

Figueres

2a jornada

19 Gener 2020

Club Bàsquet Banyoles

Banyoles

3a jornada

2 Febrer 2020

Club Bàsquet Salt

Salt

4a jornada

22 Març 2020

Fundació Ramon Noguera

Girona

5a jornada

14 de juny de 2020

Club Bàsquet Banyoles

Banyoles

d) Inscripcions i terminis
Les inscripcions es tramitaran a través del Consell Esportiu d’origen fent entrega del formulari d’inscripció
abans del divendres 8 de novembre.
Es permetran noves incorporacions d’esportistes als equips un cop iniciada la Lliga que s’hauran de
comunicar al mateix Consell Esportiu d’origen.
4.- Aspectes econòmics
El preu d’inscripció està subvencionat al 100%.
El preu de l’assegurança d’accidents serà de 16,00 € per a qualsevol jugador/a i de 20,00 € pel tècnic.
5.- Classificacions i guardons
Durant la celebració de l’última jornada de la Lliga Territorial de bàsquet per a persones amb discapacitat, es
farà el següent reconeixement:
- Trofeu per a tots els equips participants a la lliga
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