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A   Alebinak Minibasket-eko 

   araudi ofiziala 
 

 

 

Mini-Basketballa saskibaloian oinarritutako joko bat da, lehiaketa hasten den urtean 10 edo 

11 urte dituzten haurrentzat pentsatua. Bestalde, errendimenduan hasteko ibilbidean 2. 

Urteko alebinek soilik parte hartu ahal izango dute. 
 

Talde bakoitzaren helburua da baloia aurkariaren saskian sartzea, bai eta saihestea ere 

beste taldeak baloiaren kontrola izatea edota saskiratzeak lortzea; hori erdiesteko, 

jokoaren arauak errespetatu beharko dira betiere. 

 

“Minibasketeko Araudi Ofiziala”ren gaztelaniazko testu osoan barrena, genero maskulinoan 

egindako aipamen guztiak ez dira bereizkeriatzat hartuko, horiek ere genero femeninoari 

zuzendutakoak direlako. Sinplifikatzeko kontu bat besterik ez da. 

 

 

1. ARAUA. JOKALEKUA 

Jokalekuaren neurriak, 28x15; 26x14; 24x13, FIBAk onartutako neurrietara egokitu 

beharko dira, eta horrela markatu beharko dira. Taulak 120cm x 90cm-koak. Tauletako 

ertzek eta angeluek behar bezala babestuta egon beharko dute kautxu edo antzeko 

materialarekin. 

  
2. ARAUA. JOKO-DENBORA 

Partidak bi zati izango ditu, eta zati bakoitzak hiru aldi. Aldi bakoitza 7 minutukoa izango da. 

Lehen sei minutuetan erlojua geratu gabe jokatuko da eta azken minutuan erlojua 

geldiaraziz, azken laurdenean izan ezik, lehen 5 minutuak erlojua gelditu gabe jokatuko dira 

eta azken  2 minutuak erlojua geldiaraziz.  

Luzapenetan, lehen 3 minutuak erlojua gelditu gabe jokatuko dira eta azken  2 minutuak 

erlojua geldiaraziz.  

Laurdenen artean minutu bateko atsedenaldia egongo da. .  

Lehenengo zatiaren eta bigarrenaren artean 5 minutuko atsedenaldia egingo da. 

Jaurtiketa libreak eta hutsarteak daudenean, beti geldiaraziko da erlojua.  

Epaileek zainduko dute joko denbora (ezohiko egoerak betiere). 

Epaileak ez du baloia ukituko alboko eta hondoko marrako sakeetan, falta, aldaketa edo 

hutsarteetan izan ezik.  

 

3. ARAUA. JOKALARIAK 



Talde bakoitzak 8-12 jokalari izango ditu. Talde bat jokalari gutxiagorekin joaten bada 

partida batera eta partida irabazten badu, 20-0 edo 0-20 galdutzat emango zaio, etxekoa 

edo kanpokoa denaren arabera.  

Taldeak 5, 6 edo 7 jokalarirekin  aurkezten badira, beti jokatu egin behar da partida eta 

arbitroak aktaren atzealdean jasoko du gorabehera hori.  

Aktak inskribatuta dauden jokalari guztiek jokatu beharko dute gutxienez 5 aldietako bitan.  

Entrenatzaileak boskotea baieztatuko dio mahaiari aldi bakoitzaren hasieran. Kantxan 

dauden jokalariak entrenatzaileak emandako boskotearekin bat ez badatoz, eta akatsaz 

laurdena hasi ondoren konturatuz gero (garrantzitsua da, bera, aurrez ondo egiaztatzea 

gerora izan daitezkeen arazoei aurrea hartzeko), entrenatzailea falta teknikoarekin 

zigortuko da, akatsa aurkitzen den unean. Behar ez bezala jokatzen duen jokalaria ordezkatu 

egin beharko da, eta laurden hori bi jokalariek jokatu zain balute bezala hartuko da.  

Jokalari bakoitzak lehen hiru laurdenetan laurden oso bat egon beharko du ordezkoen 

aulkian; laurden osoa da laurdena hasten denetik amaitzen denera bitarteko denbora guztia, 

SALBUESPENIK GABE. 

  
4. ARAUA. JOKALARI-ZERRENDAK ETA ALDAKETAK 

 

Lehenengo 5 aldietan, jokalarietako bakoitzak gutxienez bi osorik jokatu beharko ditu; aldi 

osoa da hasten denetik amaitzen denera bitarteko denbora guztia, kasu hauetan izan ezik: 

 Jokalari batek min hartu duelako amaitzen ez badu, osorik jokatu balu bezala 

hartuko da.  

 Jokalari batek aldi bat amaitzen ez badu kanporatua izan delako edo bost falta egin 

dituelako, bere partaidetza baliozkotzat joko da nahiz eta bi aldiz osorik ez jokatu.  

 Min harturiko edo kanporatuko jokalariaren ordez sartzen den jokalariari ere aldi 

hori osorik jokatu balu bezala hartuko zaio.  

 

Min hartu duen jokalariak bost laurdenetatik lehen lauretan jokatu ez badu, eta 

errekuperatu bada, seigarrenean jokatu ahal izango du.  

 

Lehenengo 5 aldietan ezingo da aldaketarik egin, kasu hauetan izan ezik:  

 Lesionatutako jokalari bat aldatu. 

 Kanporatutako jokalari bat aldatu. 

 Bost falta egin dituen jokalari bat ordeztu.  

 

Jokalari batek aldi batean parte hartu duela kontsideratuko da nahiz eta denbora-zati txiki 

batean parte hartu.  

 

Jokalari bakoitzak lehen bost laurdenetan bi laurden oso egon beharko du ordezkoen aulkian; 

laurden osoa da laurdena hasten denetik amaitzen denera bitarteko denbora guztia; 

salbuespena izango da taldeak 8 jokalari soilik inskribatzen baditu aktan; kasu horretan 

jokalari batek lehen bost aldietako lau jokatu ahal izango ditu.  

 

Lehenengo bost aldietan, talde bateko jokalari bat edo batzuk kanporatzen edo 

deskalifikatzen badituzte edo partida bertan behera utzi behar badute lesioagatik edo 

beste edozein arrazoirengatik, ordeztu egin beharko dira, kantxan beti 5 jokalari egon 

daitezen. Hori dela eta, 1. puntua betetzen ez bada, partida irabaziz gero, neurketa 



galdutzat emango zaio talde arau-hausleari, 20-0ko emaitzarekin, nahiz eta partida amaitu 

arte jokatuko den, non eta lesioa larria ez den. Hala izanez gero, epaileak egiaztatu beharko 

du  kantxan bertan, aktan jasoko du eta hurrengo astelehenean Federazioan aurkeztuko du 

Larrialdiko Partea.  

 

Jokalari-zerrendaren araua urratzen duen taldeari partida galdutzat emango zaio 20-0ko 

emaitzarekin. Bi taldeek urratzen badute arau hau emaitza baliozkoa izango da.  

Seigarren laurdenean aldaketak egin ahal izango dira, betiere baloia jokoan ez badago 

epaileak txilibitua jo duelako.  

 

Epaileak aldaketa bat egiteko baimena ematen duen unean, erlojua gelditu egingo da. 

Hutsarte batean ere egin daitezke aldaketak.  

  
5. ARAUA. HUTSARTEAK  

Lehen zatiko edozein unetan (1. eta 2. laurdenak) hutsarte bana eskatu ahal izango dute bi 

taldeek, bina hutsarte bigarren zatian eta luzapen bakoitzean bana. 

Erregistratu bai baina erabili gabeko hutsarteak ezingo dira bigarren zatian edo luzapenean 

eskatu.  

Saskiratzea jasotzen duen taldeak hutsartea eskatu ahal izango du.  

 

6. ARAUA. DEFENTSAK 

Zonakako defentsa oro legez kanpokotzat joko da, nola kantxa erdian hala osoan, eta 

defentsa ilegaltzat hartuko da jokalari bat eremu murriztuan (zona) 5 segundo baino gehiago 

egotea defendatzen den jokalaria han ez badago.  

Legez kanpoko defentsa egitea jaurtiketa libre batekin eta baloi-jabetzarekin zigortuko da 

(aktan jasoko da horretarako dagoen gunean). Urraketa hau behin eta berriz egiteak EZ 

dakar falta teknikorik.   

Banakako defentsa eta presioa egin ahal izango dira kantxa guztian.  

 

7. ARAUA. JAURTIKETA LIBREAK 

Bi jaurtiketa libre egingo dira taldeak 4. falta gainditzen duenean laurden bakoitzean; 

horrek esan nahi du laurden bakoitzean hutsetik kontatzen hasiko direla faltak. Seigarren 

aldikoak soilik izango dira metagarrik luzapenerako.  

 

8. ARAUA. 3 PUNTUEN MARRA 

Hiru puntuen marra ezarriko da; finalerdietarako Euskadiko eta Espainiako txapelketetan 

erabiltzen duten lerroa ezarriko da (8x4 laukizuzena). 

  
9. ARAUA. BALOIA 

Baloi ofiziala marka homologatu batekoa izango da.  

  
10. ARAUA. PARTIDA AMAIERA 



Partida bat jokatzean, talde batek 50 punturen aldea lortzen badu, partida amaitutzat 

emango da, eta akta ofizialean une horretako emaitza jasoko da. Partida jokatzen jarraitu 

egingo da, eta aktan jasoko dira gorabehera guztiak (hutsarteak, aldaketak, faltak…), 

puntuak izan ezik.  

 

11. ARAUA. PARTE HARTZEKO IBILBIDERAKO ZEHAZTASUNAK 

 

Zonakako defentsak legez kanpokotzat joko da, nola kantxa erdian hala osoan, eta hala 

egiten duen taldearen entrenatzaileari falta tekniko bat ezarriko zaio, aldez aurretik kargu 

hartuta.  

Bi entrenatzaileak aurrez ados jartzen badira— partida hasi aurretik jasoko da aktan—, 

emaitza baliozkoa izango da nahiz eta talde batek 8 jokalari baino gutxiagorekin jokatu.  

Emaitza baliozkoa izango da -ez da beharrezkoa aurkako taldearen adostasuna- baldin eta 

taldeak hamar jokalari baino gutxiago baditu izena emanda Diputazioan, eta neurketara 

gutxienez sei jokalarirekin agertzen bada (epaileak aktaren atzealdean jaso beharko du 

xehetasun hori eta ez dira onartuko kontu hori bera jasotzen duten ondorengo idatziak).  

Horrelakoetan, partidako aktan izena emandako jokalari bakoitzak lehenbiziko hiru 

aldietatik bi jokatu beharko ditu, lesio edo kanporatzerik ezean behintzat. Atal hau ez da 

aplikatuko Gipuzkoako Txapelketaren Azken Fasean. 

Jokalari-zerrendaren araua urratzeagatik ez da zigorrik jarriko, 2. eta 3. puntuetan 

adierazitako kasuetan.  

Markagailuan berdinduta daudela bukatzen bada partida, taldeek erabaki beharko dute zer 

egin: behin betikotzat jo berdinketa eta puntu bana banatu ala luzapenak jokatu, harik eta 

bietakoren batek irabazi arte. 

 

 

 



 


