
 
 

 

 

 
 

 
17è. CAMPIONAT D’AFECCIONADES DE BÀSQUET  

 

REGLAMENT JURISDICCIONAL 
 
 
SANCIONS DISCIPLINÀRIES 
  
Art 1. -El Règim disciplinari regulat en aquestes normes s’entén sense perjudici de la 
responsabilitat civil o penal en què puguin incórrer les persones físiques i jurídiques 
afectades. 
  
Art 2. -Les sancions principals i accessòries que puguin imposar-se reglamentàriament són 
les següents: 
  
         a) A les jugadores, delegats i entrenadors 
 

1-Inhabilitació a perpetuïtat o temporal. 
2-Suspensió temporal. 
3-Apercibiment. 

 
b) Als equips: 

 
1-Expulsió del campionat. 
 
2-Descompte de punts de la classificació. 
 
3-Pèrdua del partit, eliminatòria o desqualificació de la competició. 
 
4-Apercibiment. 

  
Art 3. -L’autor de dues o mes faltes en una mateixa temporada, li seran imposades totes 
les sancions previstes per les diferents infraccions que hagués comès, llevat que fossin 
derivades d’un mateix acte, en el qual cas li serà imposada la sanció corresponent a la 
falta més greu en el seu grau màxim, fins el límit que representi la suma de les que li 
podrien ser imposades si les faltes fossin sancionades separadament. 
  
Art 4. -La suspensió podrà ser per un determinat nombre de partits o bé per un període de 
temps. 
  
Art 5. -Al termini de cada campionat, la jugadora, entrenador o delegat suspès podrà 
canviar de club, però els partits o jornades del període de temps de suspensió o 
inhabilitació que tingui pendents, s’hauran de complir. 
  
Art 6. -En cas de l’expulsió momentània de tres jugadores d’un mateix equip, el partit en 
joc finalitzarà automàticament, sent el Comitè de Competició el que haurà de 
dictaminar el resultat final del partit. 
  
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Art 7. -Són circumstàncies atenuants: 
  

1- Carència d’antecedents en l’historial esportiu. 
 

2- Haver procedit el culpable, per penediment espontani, a reparar o disminuir 
els efectes de la falta. 

 
3-    Prestar col·laboració o auxili a l’esclariment dels fets que hagin donat lloc a 

una infracció. 
  
 
 

 Art 8.-Són circumstàncies agreujants: 
  

1- Quan l’autor d’una falta ha estat sancionat en el curs d’una mateixa 
temporada per altre fet que tingui assenyalat una sanció igual o major, o per 
més d’un, si és inferior. 

 
2-  Premeditació manifesta. 
 
3-  Abusar de la superioritat o fer servir mitjans que debilitin la defensa. 
 
4- Cometre la infracció com a espectador, tenint llicència com a jugadora, 

entrenador o delegat. 
 
5-  No donar col·laboració o auxili a l’esclariment dels fets que hagin donat lloc a 

una infracció. 
 
Art. 9. -Seran causa  molt greus, sancionades amb suspensió a perpetuïtat: 
  

1- L’agressió per part d’una jugadora, tècnic o delegat als component de 
l’equip arbitral, membre de l’equip contrari, al personal de les instal·lacions o als 
espectadors, originant amb la seva acció lesió greu. 

 
2- La jugadora, tècnic o delegat que en rebutjar l’agressió d’un altre jugador 
actués de forma anàloga. 
 
2- La falta de veracitat en les dades reflectides a les llicències. 

 
4- La jugadora, tècnic o delegat que subscrivís fitxa per 2 o més equips. 
 
5- La realització d’actes que provoquin la suspensió definitiva del partit o 
impossibilitin el seu començament. 
 
6- El trencament de sanció imposada per falta greu o molt greu. 

  
 
SANCIONS DISCIPLINARIES(Partits de suspensió) 
  
Art 10. - Les faltes greus, seran sancionades amb suspensió de 3 a 12 partits: 
  

1- Agredir o dirigir-se violentament a qualsevol membre de l’equip arbitral quan 
no es derivi cap tipus de dany físic o lesió per a la persona agredida. De 5 a 12 
partits. 

 



 
 

 

 

2- Agredir o dirigir-se violentament a qualsevol membre de l’equip contrari quan 
no es derivi cap tipus de dany físic o lesió per a la persona agredida. De 5 a 12 
partits. 

 
3-   Amenaces a una jugadora de l’equip contrari, públic… De 3 a 5 partits. 
  
4- Agredir o dirigir-se violentament a qualsevol membre de l’equip contrari o 

equip arbitral quan  es derivi  dany físic o lesió per a la persona agredida. Serà 
decisió del comitè de competició. De 10 a 12 partits. 

 
5- El que amenacés a un component de l’equip arbitral per causar-li dany o 

tractés d’intimidar-lo. De 5 a 7 partits. 
  
6- L’incompliment reiterat d’ordres emanades dels components de l’equip 

arbitral, que produeixin conseqüències de consideració greus. De 3 a 5 partits. 
 

7- Alinear-se en un partit mitjançant la fitxa d’una altra persona. 4 partits. 
  
En tots aquests supòsits, el Comitè de Competició també podrà determinar sancions 
econòmiques a l’equip de la jugadora o jugadores infractor. 
  
 
 
Art 11. -Les  faltes lleus seran sancionades amb suspensió temporal de 1 a 3 partits: 
  

 
1- Protestar reiteradament les decisions arbitral. De 1 a 2 partits. 

 
2- Les observacions formulades als components de l’equip arbitral, delegats, 

tècnics, autoritats esportives, membres de l’equip contrari, o espectadors que 
signifiquin una falta de respecte. De 1 a 3 partits. 

  
3- El que insultés, ofengués, amenacés o provoqués les persones esmentades en 

l’apartat 1, amb expressions o gestos de menyspreu, sempre que no 
constitueixi falta greu. De 2 a 3 partits. 

 
4- La conducta antiesportiva que alteri la bona marxa d’un partit o el normal 

desenvolupament del joc. De 2 a 3 partits. 
 
  
DISPOSICIONS FINALS 
 
Art 12. -Les normes tècniques de joc es remeten al reglament de la Federació Catalana 
de Basquetbol. 
 
Art 14. -Tot el que no està exposat en aquest Reglament, serà resolt pel Comitè creat per 
a aquest Campionat. 
 
Art 15. -La participació en aquest campionat suposa l’acceptació de totes aquestes 
normes. 




