S’aplicarà el Reglament FIBA amb les següents excepcions:
1) TEMPS DE JOC: 2 parts de 15 minuts sense aturar el rellotge, excepte en els dos
últims minuts de la segona meitat (No s'atura el rellotge pels tirs lliures). Canvis
lliures (regles FIBA)
2) 2 temps morts de 45 seg per partit, un a cada part.
3) La mitja part té una durada de 2 minuts.
4) A les faltes de TIR, només es realitzarà un sol llançament, que valdrà 2 o 3 punts
segons el lloc on es va cometre la falta. Si la cistella es marca i l’àrbitre pita falta,
no hi haurà tir lliure addicional.
5) Els àrbitres tocaran la pilota a la zona de defensa i dins del possible, tampoc en la
zona d’atac (els jugadors hauran d'esperar el senyal d'un àrbitre abans fer la
sacada).
6) En cas d'empat: • En els partits de la Fase de Grups: El partit es declara com
empat i es dóna un punt a cada equip. • En els partits de les eliminatòries(semis i
finals): es farà una pròrroga de 3 minuts, parant el rellotge el 2 últims.
7) Es poden inscriure fins a 12 jugadors en l'acta per a cada partit.
8) No es verificaran les llicències, però en cas de dubte, l'organització pot demanar al
responsable de l’equip la llicència o el DNI d’un jugador, si no es presenta, el
jugador no podrà participar en el partit.
9) Les classificacions es basen en: • 2 punts per victòria • 1 punt per empat • 0 per
derrota • En cas d'empat entre 2 equips: l'equip que va guanyar el partit entre els
dos passa per davant de l’altre. Si hi ha un empat, llavors passa l’equip amb millor
bàsquet average general. • En cas d’un Triple empat: es calcularà la mitjana de
punts dels 3 partits en que es van enfrontar.

