NORMATIVA
LLIGUES BÀSQUET
DINAMIS ESPORT
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1: PRESENTACIÓ
Dinamis Esport és un centre de Fitness amb més de 30 anys d’experiència oferint
serveis de salut i esport per a tothom.
Les nostres lligues de bàsquet van néixer com a resposta a les inquietuds d’un grup
d’afeccionats al bàsquet, i ara estem orgullosos de ser una de les lligues més
importants de Barcelona.
Aquí trobaràs un ambient molt agradable, bones instal·lacions i tracte personal i
proper.
Ara et presentem la normativa que apliquem a les lligues. És una normativa
adaptada a la nostra realitat per tal de poder-te oferir el millor servei possible.
Recorda que no pot haver-hi un bon funcionament sense un respecte per la
normativa. Si us plau, llegeix-te amb atenció els punts i moltes gràcies per la teva
col·laboració.

2: RÈGIM INTERN
1. Per tal de poder participar en la Lliga de Bàsquet Dinamis cal haver realitzat la
inscripció de l’equip i estar al corrent del pagament.
2. Es considerarà com a equip tot aquell que tingui un mínim de 5 jugadors inscrits.
3. La inscripció està oberta a tothom.
4. Disposem de lligues femenina i masculina.
5. Podrà ser denegada la inscripció a tots els equips o jugadors que en altres
ocasions el seu comportament hagi estat antiesportiu o incívic.
6. L’expulsió d’un equip de la competició implicarà la pèrdua de tots els drets
esportius i econòmics que hagués formalitzat amb Dinamis Esport, sense que
l’empresa surti perjudicada per qualsevol acció i/o reclamació legal.
7. La inscripció i participació d’un jugador i d’un equip a les competicions
organitzades pel Dinamis Esport implica l’acceptació incondicional de tots
els reglaments i normes que l’entitat dictamini pel seu desenvolupament,
així com les decisions disciplinàries que l’organització pugui prendre.
8. Els reglaments i les normes elaborades per Dinamis Esport seran els únics
que s’aplicaran a les seves competicions, de manera que queden excloses altres
possibilitats. El desconeixement d’aquest reglaments i normes no podrà ser
motiu justificatiu d’accions que els incompleixin.
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9. Per aconseguir que el funcionament i desenvolupament de la competició sigui
normal, Dinamis Esport disposa d’una Organització, la qual serà l’única que
interpretarà i aplicarà els reglaments i resoldrà les infraccions esportives i
disciplinàries que sorgeixin. En el cas que una determinada circumstància no
estigués prevista als reglaments, l’Organització haurà de decidir segons els
principis de justícia i d’igualtat.
10. Dinamis Esport podrà canviar i modificar els reglaments i horaris de les seves
competicions quan ho estimi oportú i sigui beneficiós per el seu millor
desenvolupament salvaguardant els interessos esportius dels equips afectats.
11. Les lligues no disposen d’assegurança mèdica específica. Considerem que
això augmentaria considerablement els costos pels equips i, qualsevol accident,
pot ser atès perfectament pels serveis d’urgència de la seguretat social. No
obstant, si un equip o considerés oportú, pot contractar una assegurança pròpia.
12. Cada jugador serà obligatori portar un número de dorsal. Aquest número haurà
de ser el mateix durant tota la lliga. No es podrà jugar ni amb arracades ni
polseres que puguin fer mal a adversaris o companys, el arbitra revisarà abans
de començar el partit.
13. Cada equip es responsable del seu vestuari, podeu portar un cadenat per poder
deixar les coses a les taquilles.

14. Acompanyants: Els equips poden portar públic per veure els partits. Aquest
sempre ha de mantenir un comportament cívic i respectuós, en cas contrari,
podrà ser expulsat del pavelló. El públic no podrà circular per cap altre espai que
no sigui el pavelló i la seva grada. Els menors d’edat han d’estar sempre sota la
vigilància d’un adult.
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2.1 INSCRIPCIÓ:
Per tal de formalitzar la inscripció cal seguir aquests senzills passos:
1. Omplir el full d’inscripció que podreu trobar a la pàgina web o que enviem
conjuntament (també en disposem a la recepció del centre)
2. Fer l’ingrés corresponent en efectiu a la mateixa recepció o per mitjà de
transferència bancària al núm. de compte.
3. Omplir les fitxes dels jugadors. Aquestes fitxes, en cas d’alta o baixa de jugadors
al llarg de la competició, poden ser modificades per l’Organització sota petició
dels equips.
4. Cal que cada equip disposi d’un capità/delegat responsable per tal de realitzar les
gestions necessàries.
5. Us recordem que hi ha preus especials per pagament anticipat i per inscriure’t a
més d’una fase.
6. Un cop formalitzada la inscripció, no es retornaran els diners. Excepte aquells
casos justificats per informe mèdic i que faci que l’equip quedi amb menys de 5
jugadors.
7. La inscripció d’un equip representa l’acceptació de la present normativa així com
les decisions disciplinàries que pugui prendre l’Organització.

2.2 NORMATIVA:
2.2.1 DESENVOLUPAMENT DE LA COMPETICIÓ
1. Una vegada inscrit un equip, i sigui quina sigui la jornada de la competició, en
podran ser expulsats tots aquells equips que els seus jugadors i acompanyants
no tinguin una actitud esportiva i cívica, dins i fora del terreny de joc, amb
adversaris i amb els seus acompanyants, amb àrbitres, amb persones de
l’organització i amb les instal·lacions. Les accions antiesportives poden
comportar, a més a més, una sanció econòmica per l’equip de 5 fins a 60€.
També seran expulsats els equips que no es presentin a tres partits (sanció
per no presentar-se: 25€) de la competició, de manera que perdran el dret a
recuperar el dipòsit. L’expulsió d’un equip no suposarà, en cap cas, la devolució
dels diners.
2. Tant els àrbitres com l’organització, podran fer revisió de fitxes en qualsevol
moment de la temporada i/o al inici del partit.
3. Les reclamacions sobre l’actuació o determinacions de l’àrbitre al partit, així com
de qualsevol altre aspecte que l’equip consideri, es realitzaran per escrit i dins de
les 48h posteriors a la finalització del partit i amb el full de reclamacions
corresponent.
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4. Per sol·licitar l’ajornament d’un partit s’ha de complir les següents condicions:
 Les sol·licituds d’ajornament hauran de ser presentades per escrit, via mail, o
telefònicament, en cas contrari no seran admeses.
 No es concedirà l’ajornament si la sol·licitud és presentada amb menys de 72
hores hàbils (de dilluns a divendres) d’antelació a la data del partit. En cas
que la sol·licitud es faci dins d’aquestes 72h prèvies, no es tramitarà cap
ajornament sota cap circumstància i es donara el partit per perdut. Si un
equip no es presentés per aquesta circumstància, s’aplicarà la normativa
d’equip no presentat i caldrà pagar una sanció de 25€.
 No es podrà ajornar un partit que hagi estat ja ajornat prèviament.
 Un equip no podrà ajornar més de 2 partits per fase.
5. En totes les sol·licituds d’ajornament serà l’Organització qui decidirà la
possibilitat de realitzar-les.
6. Els equips no presentats en 3 partits, amb o sense previ avís, seran retirats
de la competició, de manera que perdran els drets esportius i econòmics,
tant com del dipòsit com de la reserva.
7. Els equips que s’hagin presentat però que no puguin jugar un partit per no
presència del contrari, tindran la pista lliure i la victòria del partit.

2.2.2. REGLAMENT:
1. La lliga de Bàsquet Dinamis es regula segons els reglament FIBA, però té algunes
modificacions per tal d’adaptar la competició a les característiques pròpies de la
Lliga.
2. Un partit te quatre períodes de 10 minuts cadascú a temps corregut. El temps de
descans entre el primer i segon, i tercer i quart període és d’1’. El temps de
descans entre el segon i tercer període és de 3’. En un rebot ofensiu la possessió
serà de 14 segons, per aconseguir mes atacs i més joc vistos.
3. Un partit començarà a la seva hora corresponent, donant com a marge un màxim
de 15 minuts. Si passats els quinze minuts no està un dels dos equips, es donarà
com a guanyador l’equip presentat sempre que aquest equip ho vulgui. Podran
jugar el partit que no hagi patit incidències pròpies de la competició (un equip que
arriba tard) pero sense excedir-se més allà de l’hora teòrica de finalització.
4. Si un equip a l’hora de començar el partit és, com a mínim, de 4 jugadors, el partit
és vàlid. I si l’equip contrari així ho desitja, podrà jugar amb 4 jugadors també.
5. Si un equip, a l’hora de començar el partit, són 3 o menys jugadors, el partit el
guanya l’equip presentat per un resultat de 2-0 i es deixa la pista per poder fer un
entrenament o partit amistós amb l’àrbitre i la taula assignada amb anterioritat.
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6. El temps es para:
o Temps morts ( 1’)
o Faltes personals de tir.
o Últim minut de l’últim període, i últims 30 segons dels tres primers
quarts.
o Incidències no contemplades durant un partit.
7. Es llençaran tirs lliures a partir de la 5ena falta personal.
8. En cas d’empat es resoldrà amb una part de dos minuts de temps, parant el
cronòmetre l’últim minut de la pròrroga, amb tantes parts com sigui necessari per
guanyar el partit.
9. Un jugador serà expulsat del partit, per dues faltes tècniques o dues
antiesportives, o una de cada. Primera expulsió serà un avís, a la següent
expulsió tindrà un partit de sanció i si segueix sent reincident l’organització
prendrà mesures.
10. Si l’empat en la classificació és entre més de dos equips, es resoldrà:




Per la puntuació que els correspondria segons els resultats aconseguits entre
ells, com si els altres no haguessin participat.
Per la major diferència de bàsquets a favor i en contra, considerant únicament
els partits jugats entre ells pels equips empatats.
Per la major diferència de bàsquets a favor i en contra, en tots els partits de la
competició.

2.2.3. DIPÒSIT:
L’establiment d’un dipòsit és una condició indispensable per poder inscriure’s a les
lligues i permet un cobrament més àgil de les possibles sancions que es puguin
imposar.
 El dipòsit serà de 100 EUROS per tots els equips de Bàsquet.
 Es descomptarà del dipòsit la quantitat de 25 € si un equip no es presenta a
un partit, i així successivament fins el tercer partit, que serà desqualificat. Si
durant la competició queda el dipòsit al descobert s’haurà de recarregar. No
es podrà continuar jugant la lliga si no hi ha dipòsit.
 Si s’esgota el dipòsit caldrà tornar–lo a carregar amb 100€.
 Si es produeixen desperfectes a l’ instal·lació, es descomptarà una quantitat
en funció dels fets.
 Perdrà la totalitat del dipòsit si es retira de la Lliga durant el seu transcurs i
quant comuniqui la no continuïtat en períodes fora de termini.
 Abans del començament de la següent lliga, els dipòsits dels equips
participants hauran d’estar al complert (100€).
 El dipòsit es retirarà al final de la lliga. L’equip interessat el podrà deixar per la
següent lliga.
 Si no es continua a la següent lliga i no es retira el dipòsit en acabar-ne la
present, el dipòsit no es podrà retirar iniciada la lliga següent.
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2.2.4. SANCIONS:
1. Els partits de sanció s’han de complir a partir de la data què l’Organització doni
la resolució, segons l’ordre establert al calendari.
2. Quan un jugador sigui objecte d’expulsió (desqualificant o 2 tècniques) , es
considerarà que està suspès a partir de la data en què el Comitè de Competició
doni la resolució, segons l’ordre establert al calendari.
3. Les sancions se enviaran al capità dels equips i és la seva funció informar al
jugador implicat.
4. Si un equip no presenta un equipament, amb samarreta uniformada i numerada
serà sancionat amb 30€ i no podran jugar el partit. Tots els membres de l’equip
hauran d’anar amb dorsal i el mateix dorsal tota la temporada.
5. Si un partit no es disputa, es tindrà en compte el següent:
 Si un equip no es presenta a un partit: Perdrà el partit per 0-2 i se li
descomptarà 1/4 del dipòsit (25€).
 Si un equip es presenta a un partit en inferioritat numèrica (menys de 4
jugadors):
- Es podrà jugar un partit amistós amb els àrbitres assignats.
- Perdrà el partit per 0-2.
6. El jugador o equip que tingui una actitud antiesportiva podrà ser sancionat amb
descomptes de 5 a 60€ al dipòsit.

2.2.5. RECLAMACIONS:


Es pot presentar qualsevol reclamació fent servir el full corresponent. Aquest full
es pot trobar a la Web o a la recepció del centre.



El centre disposa de fulls de reclamació oficials. Així com fulls de suggeriments
per aportar qualsevol comentari o queixa que ens permeti millorar el servei.

3. DRETS DELS EQUIPS:






Els equips tenen dret a jugar els partits amb les instal·lacions en bones
condicions i amb el material necessari (pilotes, cistelles).
Els equips tenen dret a jugar un mínim de 15 partits per fase.
Tots els membres de l’equip tenen dret a rebre una bona atenció en tot moment
per part de tot els personal de Dinamis Esport.
En cas que hi hagi impossibilitats tècniques que no permetin disputar un partit,
l’Organització proposarà una data alternativa sense cost extra pels equips.
Els partits, tret dels amistosos, s’han de disputar amb un àrbitre de camp i un
anotador.
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L’ORGANITZACIÓ ES RESERVA EL DRET DE MODIFICAR AQUESTA
NORMATIVA, FINS I TOT, UN COP COMENÇADA LA COMPETICIÓ, SI AIXÍ HO
CONSIDERÉS, I AMB LA FINALITAT DE VETLLAR PEL CORRECTE
FUNCIONAMENT DE LA MATEIXA. LES POSSIBLES MODIFICACIONS PODEN
TENIR CARÀCTER RETROACTIU i SERAN DEGUDAMENT INFORMADES.
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