
SESSIÓ V (27 DE MARÇ DE 2020) 

“Para mí el baloncesto se resume más en palabras que en 
frases: Trabajo, ambición, superación, objetivos” - Sasha 

Djordjevic


VÍDEO 
Real Madrid - FC Barcelona, MiniCopa Endesa 2020 
https://www.youtube.com/watch?v=hBISk3nphcE
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EL RACÓ DEL FONAMENT TÈCNIC 

Tir a taulell 
El tir a tauler és un recurs que es pot combinar en la majoria dels diferents tipus de tir 
(entrades a canastra, tir lliure, tir en suspensió, triples, ganxos, semi-ganxos, bombes, 
palmeos, tirs sobre la botzina, fly i tir de cullera).

Usar el tir a tauler és un complement que ens pot ajudar en cas d'haver hagut de modificar 
l'angle de tir, tant si es ve d'un rectificat en una entrada a canastra o un tir en suspensió, 
com si s'ha hagut d'elevar de manera extraordinària la paràbola del tir, com pot ser el cas 
de la bomba.


El tir a tauler sovint està vulgarment associat a mals llançaments. Sovint s'associa a 
perfecció un tir convertit amb una canastra neta (quan entra directament per la canastra 
sense haver tocat ni tauler ni cèrcol). És clar que el tauler a tauler no sona igual que una 
canastra neta.

Al final el més important és que el tir es converteixi i sovint aquesta lògica tan aclaparadora 
queda en l'oblit per absurds motius estètics.


VÍDEO 

Jugadors NBA que llencen a taulell

https://www.youtube.com/watch?v=tJX1dXrgMpM
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SITUACIÓ DE JOC: COL·LOCACIÓ DEFENSIVA 

En primer lloc, hem d'explicar als nostres jugadors la posició defensiva que han d'adoptar a 
l'hora de defensar sense pilota. Els defensors que estan a primera línia de passada o al costat 
fort han de tenir clar quin tipus de defensa de la línia de passada hauran d'executar. 
Personalment, a mi m'agrada que els meus jugadors siguin intensos i agressius, la qual cosa 
els exigeix una major concentració, perquè l'atacant no rebi.


Per a això, el seu cos ha d'estar situat entre el seu atacant i la canastra, tancant la línia de 
passada amb el braç exterior (més pròxim al defensor), desplaçant-se lateralment per a 
intentar interceptar, ja que si giren el seu cos per a fer un esprint i anar a robar amb la mà 
contrària i no ho roben, l'atacant tindrà via lliure cap al cèrcol. A més, han d'evitar els talls per 
davant utilitzant el seu cos sense perdre la posició per a evitar que es produeixin portes 
enrere.


Un dels consells que els dono als meus jugadors si el que volem és recuperar la pilota en la 
línia de passada és que, a més de que el jugador amb pilota ha d'estar molt pressionat per a 
no estar còmode ni tenir una bona visió del possible passi, han de deixar la distància suficient 
perquè aquest jugador amb pilota vegi opció de passada, però realment, no n'hi ha i al 
defensor li dóna temps a anticipar-se quan la pilota va per l'aire i robar-lo. Lògicament si el 
defensor està molt damunt, pot ser que no es produeixi la passada, per això cal mostrar-l'hi a 
l'atacant perquè el doni.




Una situació especial de la defensa de la línia de passada seria la que es produeix al pal, ja que, 
a diferència del comentat anteriorment, el defensor ha d'estar pegat a l'atacant, podent decantar-
nos per defensar en ¾ o per davant. Triem una opció altra, és important explicar-los als nostres 
jugadors la posició que han d'adoptar en cada cas, fent molt recalcament en què han d'estar 
flexionats en tots dos casos.






RACÓ DE L’ÀRBITRE 

Regla antipassivitat  
• Un equip que ha aconseguit el control de la pilota viva disposa, per tal d’efectuar un 

llançament, d’un temps aproximat de vint i quatre (24) segons.  

• Si l’àrbitre aprecia que no fa res per aconseguir una cistella, cridarà deu (10) en veu alta i 
realitzarà un compte enrere dins del qual s’haurà d’efectuar un llançament de manera 
obligatòria.  

• El fet que es produeixi una infracció de les regles de joc o que l’àrbitre aturi el joc per 
qualsevol altre motiu, implica la interrupció de l’aplicació de la regla antipassivitat.  

• No efectuar un llançament a cistella constitueix una violació i la pilota es concedirà a un 
adversari per tal que la posi en joc des de la línia de banda. 






EXERCICIS PER PARELLA 
- Per parelles cadascun botat una pilota; intentar tocar el turmell del company, l’esquena...


- Bot en desplaçament amb dues pilotes de manera simultània i/o alternativa


- Botar simultàniament tres pilotes


- Per parelles, passis de pit amb dues pilotes, picats, de beisbol, etc.


- Apuntar i llançar la pilota sobre una diana (per exemple un coixí)


- Per parelles, amb una pilota entre l'esquena, realitzar diferents desplaçaments.


