
SESSIÓ III (23 DE MARÇ DE 2020) 
“Para mis Wizenards (Bill Russell, Tex Winter, Phil Jackson y Gregg Downer), que dedicaron su tiempo a 
enseñar a atletas que la magia surge del interior. Aprenderla solo requiere un poco de imaginació” - Kobe 
Bryant ‘El libro de Raim’ (Serie Wizenard, Roca Editorial)


EL RACÓ DEL FONAMENT TÈCNIC 

EL REVERS 

Utilitzar aquest moviment de tècnica individual és tenir com a objectiu marxar del teu defensor en un 1c1, 
gairebé sempre utilitzat en carrera, quan la pilota es troba de camp defensiu a ofensiu, però també en joc 
estàtic quan vols atacar la cistella des de 6,25.


Com a qualsevol fonament tècnic amb pilota, la flexió de les cames, donant un bon equilibri al cos, farà 
que aquest moviment estigui ben realitzat i tindrà més eficàcia.


S’avança la cama contrària a la mà que bota la pilota, apropant-la al defensor, com si anem a voltar amb 
aquella cama. Un detall important i a tenir en compte és el peu d’aquesta cama, que ja s’ha de trobar 
orientat, per a relitzar el gir amb més rapidessa. 


El següent pas és ficar la palma de la mà de bot en la pilota, i en la direcció de sortida. Es farà un fort bot 
i cap a darrere, mentre que iniciem el gir del cos, que ficarem entre pilota i defensor.

Important també és iniciar de pressa el gir del cap, en el sentit de la sortida (aquest fonament té la seva 
importàcia, ja que en un moment, el jugador o jugadora perdrà la referència visual de el que està 
succeint).



TIRO DE GANCHO 

Actualment, any 2020, aquest tipus de tir no el trobem molt sovint a les pistes de bàsquet i tampoc 
s’entrena gaire. Però és un tir, important i amb molt de sentit, tant per a un jugador que viu a la pintura, 
com un jugador exterior.


El moviment conegut como sky hook per Kareem Abdul-Jabbar consisteix en girar-se per a interposar el 
cos i el braç, indistintament dret o esquerra, segons la situació del joc.


Per realitzar aquest moviment has de determinar el moment oportú per realitzar el ganxo. Posteriorment 
posiciona el teu cos com si s’anès a fer un tir normal. El teu cos actuarà de barrera entre pilota i defensor. 


Següent pas és tenir les esquenes rectes i tenses, també nivellada. El braç que no farà el llençament es 
pot utilitzar per bloquejar al teu defensor.


Hauràs de baixar el teu centre de gravetat, doblegant genolls per tenir 
millor flexibilitat en el moment que facis el salt.


Moment clau és mirar cistella. Aquest moment sempre és clau en 
qualsevol acció ofensiva. La cistella ha de convertir-se en el centre 
d’atenció per poder realitzar el tir amb més precisió. S’ha de tenir 
visió perifèrica també en tot moment. 


En el moment del tir, s’ha d’estirar el braç, lliscant suaument la pilota. 

VÍDEO: Lebron James

https://www.youtube.com/watch?
v=nIFavxL4pT0
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EL RACÓ DE L’ÀRBITRE 

LA FIGURA DEL CRONOMETRADOR 

El cronometrador de la taula, és el responsable de controlar el temps de joc i d’indicar el final de cada 
període, utilitzant els rellotges de partit.


Quan s’ha d’aturar el joc en categoria minibàsquet?


1-. Final de cada període

2-. Temps Morts

3-. Quan un jugador comet la cinquena falta o bé és sancionat amb una desqualificant.

4-. Per indicació de l’àrbitre: lesió, pilota lluny…

5-. Quan té lloc una infracció de les regles de joc

6-. Per falta penalitzada amb Tirs Lliures

7-. Pilota retinguda i s’administri via salt entre dos


El cronometrador engega cronòmetre del partit quan en salt entre dos és 
tocada la pilota per primer cop; quan un jugador toca la pilota després 
d’un servei des de la línia de fons o de banda o després d’un llançament 
de tir lliure no reeixit, quan la pilota és tocada per un jugador.




EL RACÓ DE L’ENTRENADOR 



Abans de seguir amb el moviment de cinc jugadors/es oberts, afegiré quatre dibuixos en forma de 
diagrames de manera de dibuixar a una pissara de bàsquet.


Els vuit elements claus són: 

Moviment del jugador sense pilota

Passada de la pilota

Moviment jugador amb pilota

Tir o entrada

Mà a mà

Finta de moviment

Jugador amb pilota

Jugador defensor


EXERCICI 

Realitzar en un foli una jugada o diferents moviments utilitzant aquestes formes.




FORMA DE JUGAR: 5 OBERT (SEGUEIX DE LA FITXA II) 

Passar, tallar i reemplaçar 

En aquest dibuix a la pissarra veiem que després de donar passada a la cantonada el jugador 2 a jugador 
5, talla en direcció a cistella. L’àrea de davant del jugador 2 és a on ha de realitzar el treball previ a la 
recepció.


Intenció clau del jugador 2 és tallar per poder rebre i jugar l’1c1. En cas de no rebre, s’anirà a la 
cantonada del costat feble, ja que es trobarà alliberada, ja que la resta de jugadors es trobaran 
reemplaçant.




Pilota a la cantonada 

Els quatre jugadors sense pilota segueixen un mateix patró: talla el jugador o jugadora més propera a 
pilota i els següents jugadors reemplacen.


En aquest instant és important respectar el temps del moviment dels jugadors restants. 


El jugador amb pilota col·locat a la cantonada haurà de buscar la passada al mateix moment que juga 
l’1c1 a cistella. 




EXERCICIS TÈCNICS PER FER A CASA SENSE BOT 

1. Agafar una pilota (bàsquet, tenis…) i portar d’una mà a un altre amb una separació d’uns 40 cm.

2. Igual que el punt número 1 però obrint la distància de braços.

3. Portar la pilota d’una mà a l’altre baixant el cos, doblegant genolls.

4. Fer cercles d’una mà a un altre amb les mans (de dreta a esquerra, i al inrevès)

5. Fer zeros per darrere de l’esquena.


VÍDEO  

Final Jocs Olímpcs de Barcelona 1992 que van jugar Estats Units i Croàcia

USA

Bases: John Stockton, Magic Johnson

Escoltes: Michael Jordan, Clyde Drexler

Alers: Larry Bird, Scottie Pippen, Chris Mullin

Ala-pívot: Christian Laettner, Karl Malone, Charles Barkley

Pívots: David Robinson, Patrick Ewing

CROÀCIA: 

Drazen Petrovic, Toni Kukoc, Dino Radja, Stojan Vrankovic, Zan Tabak, Arijan Komazec, Velimir 
Perasovic, Danko Cvjeticanin, Franjo Arapovic, Aramis Naglic, Vladan Alanovic, Alan Gregov


https://www.youtube.com/watch?v=33AtPSMCPzk


“SI QUIERES IR RÁPIDO, VE SOLO. SI QUIERES LLEGAR LEJOS, VE ACOMPAÑADO”, 
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