
En tot el text d'aquest Reglament, qualsevol referència als Tutors de Joc, Entrenadors, 
Delegats i Jugadors, expressada en gènere masculí, no és pas un signe de 
discriminació, s'aplica també al gènere femení. La fórmula s'ha escrit només per 
simplificar .  

 NORMES BÀSIQUES PER A LA CATEGORIA INFANTIL (REGLAMENT 
PASSARELLE) 

INSCRIPCIÓ DE JUGADORS A L´ACTA 

A l'acta es poden inscriure un mínim de 5 jugadors i un màxim de 12.  

Només es podran inscriure a l'acta els jugadors que presentin la seva fitxa i fitxa 
d'equip  estiguin presents i en disposició de jugar a la pista en el moment d'inici de 
partit. 

Abans d'iniciar-se el partit l'entrenador tindrà que firmar l'acta i aquesta es tancarà. 

NORMA D´ALINEACIÓ 

La norma general diu: en els tres primers períodes tots els jugadors han de 
jugar i descansar com a mínim un període sencer. 

Això vol dir que cap jugador pot jugar els tres primers quarts, excepte en els casos que es 
detallaran posteriorment. Tothom té que jugar com a mínim un quart i descansar un dels tres 
primers. 

Si durant un quart es produeix un canvi, aquest quart comptarà com jugat sencer tant 
pel jugador substituït com pel  substitut. 

Al quart període poden jugar tots els jugadors i fer-se els canvis que l'entrenador consideri 
oportuns, independentment del número de jugadors que presenti. 

Al contrari que al reglament de minibàsquet, el reglament PASSARELLE que és el que s'aplica 
a la categoria infantil, la norma d'alineació només parla dels tres primers quarts. Per aquest 
motiu es permet fer canvis durant el quart període encara que els equips es presentin amb menys 
de 8 jugadors. 

EQUIP AMB 8 JUGADORS 

En els tres primers períodes tots els jugadors han d'haver jugat i descansat com a mínim un 
quart. 

EQUIP AMB 7 JUGADORS 

Només podrà incomplir la norma 1 jugador. És a dir, un dels set jugadors podrà jugar 
els tres primers quarts. 

EQUIP AMB 6 JUGADORS 



Només podran incomplir la norma 3 jugadors. Tres dels jugadors podran jugar els tres 
primers quarts. 

EQUIP AMB 5 JUGADORS 

Tots els jugadors juguen el partit sencer. 
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