
SESSIÓ VII (3 D’ABRIL DE 2020) 

“La clave para el éxito sostenido es seguir creciendo como 
equipo. Ganar consiste en adentrarse en lo desconocido y 

crear algo nuevo”

PHIL JACKSON y HUGH DELEPHANTY


VÍDEO 
Reggie Miller (Pacers) fica 8 punts en 8,9 segons davant els Knicks al Madison Square Garden


https://www.youtube.com/watch?v=FDOqD8tV8Tc
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EL RACÓ TÈCNIC 

Bot de velocitat 

És similar al bot en progressió, però amb un augment considerable de la velocitat, ja que el seu objectiu 
és avançar per la pista el més ràpid possible. 


És vox populi que un jugador avança més ràpid corrent que botant; aplicant això, haurem de córrer molt 
i botar poc impulsant la pilota cap endavant, donant el major nombre possible de passos entre bot i bot.


Un truc per a això, que resulta bastant útil, és alternar la mà amb la qual botem mentre mantenim el 
control de la pilota, és a dir, ser nosaltres els qui dirigim la pilota i no a l'inrevés.


El cos ha d'estar una mica inclinat cap endavant i el braç lleugerament més avançat del cos.



El bot de protecció 

Aquesta classe de bot ens és molt útil per a protegir la pilota -i la nostra posició- enfront de 
l'assetjament d'un defensor, el qual ens està impedint progressar o pretén arrabassar-nos la pilota.


La posició del nostre cos ha de ser lleugerament flexionada buscant conservar la pilota.


Des d'aquesta posició, avancem lleugerament la cama i el braç contraris a la mà amb la qual estem 
botant (que serà la més allunyada del defensor) de manera que cobrim la pilota amb aquest mateix 
braç.


En trobar-nos en una posició flexionada, indiscutiblement el nostre bot ha de ser més baix, 
aproximadament entre el genoll que tenim més retardada i el nostre maluc.


La qual cosa realment que estem fent és utilitzar tot el nostre cos per a protegir la pilota, en 
interposar-lo entre el defensor i ell.


Com a detall final, el nostre coll ha de romandre girat observant al defensor i la resta del camp al 
mateix temps. Això ens evitarà sorpreses desagradables per part d'adversaris que vulguin robar-nos 
la pilota venint per darrere.




Altres classes de bots 

Bot d'habilitat 

Es coneix per aquest nom a la classe de bot molt baix i ràpid que realitzen -habitualment els 
bases- per a realitzar canvis de mans molt ràpids o en sortides de dribling. 


Bot amb dues mans 

Per a no cometre violació de dobles, només pot utilitzar-se una vegada per ocasió en què 
tinguem dret de bot. S'utilitza normalment pels pívots per a guanyar de manera ràpida la posició 
enfront del defensor. És un bot fort i enèrgic (normalment entre les cames), de manera que és 
difícil d'interrompre per l'adversari.


Bot lateral 

Al mateix temps que realitzem el bot al costat del nostre cos, ens desplacem de manera lateral 
per a trobar millors angles de passada o penetració.



RACÓ DE L’ÀRBITRE 
Adjunto les diferents tipus de faltes que pot xiular els àrbitres en un 
partit. El reglament FIBA marca la definició de falta. de la següent 
manera: “Una falta és una infracció de les regles de joc que implica, 
un contacte 

personal amb un adversari o un comportament antiesportiu”


VÍDEO 

Recull FIBA d’exemples de faltes en atac en diferents partits.


 https://www.youtube.com/watch?v=s1Xsp2aGq3Y
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RACÓ DE L’ENTRENADOR 
Competició 3x3 

S’ha possat de moda la competició 3x3, on l’any vinent, al 2021 serà competició olímpica a 
Tokio. Us adjunto vídeo de la final 3x3 femenina del 2019 que van disputar Espanya i França.


NORMATIVA FIBA DEL 3X3 
Quatre jugadors/es per equip (tres a pista) 
DImensions de la pista: 15 (ample) x 11m (llarg) 
Pilota talla 6 per a totes les categories 
Un temps mort de 30 segons per equip 
Durada del partit: un periode de 10 minuts o un equip arriba a 21 punts 
Possessió de 12 segons 

https://www.youtube.com/watch?v=S4qSNMnvsLU
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EXERCICIS A CASA 

DOMINI DE PILOTA:


AMB UN GLOBUS O UNA PILOTA DE TENNIS, DOMINAR AQUESTA PILOTA PETITA AMB 
UNA DE BÀSQUET. SI NO ES TÉ PILOTA PETITA, ES POT AGAFAR UNA BOLA DE PAPER. 
ANAR FENT CANVIS DE MANS PER DALT D’AQUESTES DUES PILOTES. 


AMB UNA PILOTA DE PAPER, IRREGULAR, I UNA PAPERERA, FER TIRS A CISTELLA AMB 
MECÀNICA CORRECTE ASSEGUT A UNA CADIRA O AL SOFÀ.


PENSAR EN L’EXERCICI DE PISTA ’11’ I PENSAR COM ES FAN LA DEFENSA EN 
INFERIORITAT DEL 3X2 FINAL.


