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EL RACÓ DEL SDCILA GISTELLA
Dos G!¡.l.ol.s¡ gl.et-tsi Gln O, Ei seg
IMPGISS¡EILE
A falta de 0,6 segons per finali[zan un pantrt de play-off de
categoria nacional enlre els equips A i B , es concedeix a I'e-
quip A una cistella aconseguida fora del lemps neglamentari i

cometent passes.

Anem a analitzar la si[uació:

AS¡PEGTES trIE LA MCITFIIGITAT

Un jugador de l'equip A es desplaqa de cana cap al passador de
mig camp, rep la pilota d'esquena a I metnes de la cistella, real-
iiza mig gin cap a la dreta, s'impulsa amb la cama dreta pen

llanqar a cistella i aconsegueix encistellar. El lemps de joc per
aconseguir un lir a cistella er"a de 0,6 segons i la durada d'aque-
sÍa acció, des del moment de la recepció de la passada fins el

despreniment de la pilota, va duran 0,92 segons.

L'execució de la jugada és de molt alta qualrtat a nivell de:

al Control motor. [Especialment a nivell de d¡scriminació- con-
rol cinestésic i diferenciació segmentánia).

bl lmplementació espacial. [Especialment a nivell de dinec-
cinnalitat i onientEc¡ó1.

cl Previsió d'esdevenimen[s amb límits temponals. tEl lugador
actua amb an[icipació a la situació de no necepció del seu
company i ofeneix una alternatival.

L'execució de la jugada és de baixa qualitat a nivell de:

al Adequació temporal. [No sa¡usta al requeriment dels 0,6
segons de [emps de 1oc per"qud la tasca dura 0,gP
segons).

hl Processos de programació curts. tEl jugador. selecciona
una acció de tir d'excessiva dunadal.

cl Estnatégia de decisió individual. tEl jugador" no s'adapta a

lacció del defenson per Lniar un tin de durada menon a 0,6
segons).

dl Compliment del reglament. tEl jugador come¡ passos anti-
neglamenlaris).

Per tant, des del punt de vista del nendiment global, lactuacro
del jugador no és eficaq.

Tot i així no cal restar-li mérit a l'execucró del jugador jugador

jove de molt ialenl, fen[ una cislella molt semblant a l'anome-
nada cistella mágica d'Albent üliver el 2006.

lnteressant donar una referéncia de temps de realització d'ac-
cions esportives amb membnes supenions (al i infer.iors tbl
executades en décjmes de segon;

al Un loc de dits dun jugador pnofessional de voleibol; 0,1
segons aproximadament.

bl Dues gambades en carrena llanqada d'un velocista d'elil:
0,5 segons aproximadament.

ASPECTES¡ TACTICS

A vista d'águila, l'equip B va planlejar una defensa sense fahes
per 0,6 segons, va aconseguir que un jugador de l'equip con-
tnani nebés d'esquena a I metres de la cistella i que quan final-
i[zés el temps de joc aquest jugador encaTa tingués la pilota
adaptat en la fase d'inici de l'armat per al llangament. Apurar
el temps reglamentari pen efectuan el senvei des de mig camp
[4,61 segons) i, principalmenl, rebre d'esquena a I metnes de
la cistella, són fets que donen suport a la idea que l'equip A no
va aconseguin I'allernativa láctica de finalització de la jugada
que lenia prevista per" 0,6 segons.

Exemples d'aspectes a considenar en el plantejamen[ táctic-
esti'atégics pen a la jugada final de partit de 0,6 segons tA 61
- B 63 / els dos equrps amb més de 4 faltesl:

Al Per a I'equip atacant (Al:
.0bjectiu.

Cistella de 2 punts [prórroga).
Cistella de 3 punts [victdria].
Cistella de 2 o 3 punts [pr"dnnoga o victür.ia).
Cercar falta, mai com a alternativa prior"itánia.

' Jugado.

Amb una o més alternatives de tir de 2 punls. Amb una
o més altennatives de t¡r de 3 punts. Amb opció pnincipal
de 2 punts i opció secundánia de 3 punts, o viceversa"
Principalment ha de pneveune els pnoblemes en canvis
defensius, 2x1 i línies de passada. lnteressant amb més
d'una alternativa de finalització.

.Jugadon que ffeu des de mig camp [excel.lent amb el pas per
a la pnesa de decisions col.lectives amb límit temporal).
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' Caraclerísiiques del jugador {n jugadnrs en ci üas d apciú
principai i secundárial psr Bfecluar el t¡r. El mÉs Éxperl p€r sl
tipus de tir seleccinnal amb mÉs expÉriánc!a i fredrr,
. Tipus de tir en menys de ü,ñ segnns.

tap de dits a prop del cérrnl
ücp de dits "vnleibal

Esmaixada lrecepcró en fase final]
Tir de 2 ü 3 pun[§, La iecepció, en fass adria a en supürt,
n'ha de fer quan et brag llanqadr estigui ja en la fase final
d impulsió del lir"

. Accinns de distracció, engüny 0 srrpTesa.

. Jugadnr en pista que transm€ti serenitat- segurelat i que

organilzi- dirigeixi als seus companys si és nenessan.
. 0rienlacions dels lugadors més sxperimentals i mealtus.

ffi3 EPl;n m !'mr¡r,rip rtefmrisar {ffi};
.übjectiu.

§ense falta [alternatives pr.eferides].

üanvis en tots eis bloquejos amb defensa del passador
limitant línies de passada.

Canvis en tols els binquejns i defensnr "extra" del pas-
sador s'efectua 2c1 selectiu c se silua en züna d'inlercep-
ció de la passada.

Canvis en bioquejos seieclius nmb ajuda del defensor
"extra"

§udes seleclives cap rccepció en znnes de 3 punts properes
[s'ofereix priori[at de recepcié en znna de 3 punls n de 3 punts
molt allunyades).

Jugador miilor interceplor de passades altes, en zona 0

defensant ei pivot más endarrerit {evila mrlloi" que rebi un
bloqueig cec).

Zona dajust a possihles tiradors i znnes de passada alta.
Mixla {individuai a dos tiradors i 3 flotant amb nrinritats
cap a liradnrs o pasnades al[es a la znna].
f-l+^I OtLO.

Falta [ai lugador seleccionat a al pnssible] abans de la

recepcié ld¡s tirs i!iures adversaris) i peliciú de r:':inul
[pressió psicnlügica i seryei des de mig camp).
Falta de*prás de rebre, te Eirisr cje cislsliE més tir lliL¡re"

' Frevisié de canvis de marcalge següns diepnsició iniciai de
I'alacant.
' Jugadar defensor del passadnr lsuficier:l alt i amh bnnes
capacilals ccordinatives en braqos i ¡nansl,

üefensar ei passador" Forqar una passada barrbejada i /
0 lfipar línies de passada de les zanes de ires punts
determinades en funció de ies allres accicns defensives,
[\o defensar eI passador. Ulilitzar aquesl defensor "extra'

per evilar la recepciú dels jugadors ssleccionats, per
pnder realilzar un !c1 al receptor abans i despiés de 1a

passible passada, a per cnl.labnrar en la tnlercepció de la
passada en una delerminade znna.

.üefensa dei tipus de tir en menys de ü,§ segnns.
Ccp de dils a prnp del cürcnl.
Cap de dits voleihol .

Esmaixada lrecepció en fase final]
Tir de E n 3 punts en la fase finai d impulsió.

' Ancians de dislracció" enüany ü sorpresa,
' Jugadors en ptsia que trsnsmetin intimidació- seguretat i

que organilzi- dirigeixi els seus c0mpanys si és necessan.
' ürientacions dels jugadars más experimenials r ctealtus

AffiWffiffiYffiffi ffiffiHffiffiT*ffiffi§ffiffi

L'equip B arribava a aquest piay-off ben preparai i ami: el

necessari convencimenl i forlalesa mental per aconseguir
i'ascens, lVlcstra d aixü és que en el pr"imer" parlii va fer una
remunlada impnrlanl.

Iniciar el terüer pari¡[ de play-off amb una série acumulada de
1-1 a amb un ü-2 f¡varable, planteja unes situacinns de
dinámica piay-off cnmple[ament diferents a tnts Els nivells.
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Ceries actuacions acumulades i poslerinrs relacionades amb
la rnjus[a cislella concedida a l'equip A en aquest segon p6rtit,
van pr0v0c6T un efecte psicológic en l'equip B la quantificació i

valoració és difícil de determinan

És pnobable que els jugadors del B tinguessin la sensació que
ningú lluitava amb suficient forqa per l'avaluació justa de les
seves actuacions [ni el president del club, ni ningú de la junta
directiva, van denunciar aquesta siluació a cap nivell).

El tercer parti[ es va dispular sense ia participació del base
tilular de lequip B.

Amb aquesta situació, l'equip B no va saber configurar un
eslal mental de suficient ffanquil'litat, concentnació i moti-
vació, per afronlar amb bones garanties d'éxit el tercer iquart
partil d'aquest play-off. No es va aconseguir oblidar to[es les
adversitats i pensar només a jugar a básquet.

En el tercer parl¡t l'equip A va aconseguir 14 accions de tir
més que el B [a part de +10 ¡"ebots ofensius l+10 tapsl.
En el primer, segon iquart parltts l'equip B va aconseguir 12,
13 i 12 accions de tir més que l'A, respectivament laquestes
dades inclouen la "ponderació" amb tirs lliuresl.
En elquart par¡il el B va obtenir unZBo/o d'encert en tirs de 3
punts [B / 28], mentre que l'A un 55% {11fiA.

El tercer i quart pant¡ts també van ser compelils i els va
acabar guanyanl l'equip A

Evidentmenl, no es prelén infravalonar al poten[ equip A, el

millnr de tota Ia segona volta de lliga regular, que va exhibir
BXCel"lents rendimenls durant aquest play-off
A més, l'espectacle esportiu estava assegurat ja que tanl
jugadors com técnics van demostrar durent tot el play-off una
ac[itud excel.lenl.

AGTUAG¡ó DELS ARSITÍ]EE¡ ! ctFI.
CIALS trlE TAULA

L'andlisi del vídeo del par.tit n0 permet constatar si el

cronomelrador es va an[rcipar o endarrenir en el momen[ de
prémen el botó per atunan el temps de joc quan es va acon-
seguir l'última cistella pel B Per tant, hem d'assumir el temps
nBStEnt de 0,6 segons com conrecte.

Es cometen dos enrors greus en els 0,6 segons finals del
segon par[it del play-off.

at Es concedeix com a ,,,,0u unu cistella de 3 punts realitza-
da fora del temps reglamentari.

hl Els árbitres no xiulen passos antrreglamentaris.

El cronometruior. r"uuponrable d'activar el remps de joc prem
el botó 0,52 segons tard. S'assumeix un error mínim dels dis-
positius de transmissió i emissió del senyal acústic. Re[ar.ds i

anticipacions de 0,5 segons són fr"eqüents en estudis de lab-
oraLori simulanl condicionants espacials i[empnrals" La
situació d'un cronometrador, - [assegut, amb jugadors i / o

árbilres que n0 permelen una clana visió dels moviments deis
jugadors, i amb al[s requeniments de capacitals de percepció
espacial r lemporal) - sernpne ocasionará netards 0 anticipa-
cions en I activació del temps de joc.

Els drbitres pen confirmar la validesa de l'última cistella del
pantit es comuniquen 2-3 segons entre ells i 1-3 segons amb
el principal oficial de taula. No consta que comenlin els pas-

sos antireglamentaris.

CUFIIclSITATS¡

Cap deis dos clubs va impugnan el 2n par"tit de play-off on

s'havia concedit una cistella fora del temps reglamenlarr.

Els aficionats del club B, durant el tercer i quart partit del play-

off, neciamaven la impugnacró del partit.

Els gestors del club B no prepanen cap esmit dirigit a la FEB

en protesta pen la injusta actuació ni la van denuncian en cap
ahre context.

En el mate¡x instant de finalitzar el partiL,-sense necessi[al
d'analitzar el vídeo-, [ots els experts i nesponsables pnesents

al pavelló sabien sense cap dubte que s'esiava cometenl un

error g[eu en concedin com a válida una cistella rmpossibie
d'aconseguir en 0,6 segons.

No cons¡a que els iirbi[res, els auxiliars de laula, 0 un respon-
sable de la FEB hagi realitzat cap andiisi posterior al partit ni

consla fins ara cap actuació per repatan aquest greu emor.

¿Algú s imagina una final olímpica en la qual al velocista que ha
guanyal la carnera de 100 metnes se li afegeixen 0,3 segons
al seu [emps per un error de cronometnatge?

En la crónica del partit de la página web de la FEB

[www.feb,esJ no hi ha cap comentari sobre aques[a jugada

final de ü,6 segons. La mónica del partit de la página web de

l'equip A és iddntica a la de la FEB, amb excepció d'una fnase,
perd tampoc comenta la jugada final.

En un partit ACB d aquesta temporada, ja es va concedir una

altra cislella efeciuada fora del temps neglamentari:

Lequip B: Era el pressupost més baix de la competició"
Gestió no professionalilzada.

La permanéncia en Ia calegoria com a únic oblectiu coherent
a nivell de resuhats.
NomÉs és possible entrenar. a les tardes" t80% de lugadors
no professionals).

L equip que més pantits ha disputat amb només 7-B jugadors

Iplanlilla cLrrta).

Un en[renador amb dedlcacié a temps parcial.

En una radio local es va din «Aquesta ha estat la millor tempo-
rada de la história del nostre equip ».

Els seus jugadors, a causa d'una decisió arbitr"al injusta, no

van pader seguir demostrant el seu talenl en un play-off.

Excel'lent cum Laude a l'equip.



FIEFLEXIC¡NS FINALS¡

És evident que el básquel necessila millorar el reglament per
a les situacions de tirs al límit del temps

Les regles de la NBA ['Elastic Powen" 4) permelen que els
árbil¡"es pnenguin decisions no especificades en el reglament.
També ['Expiration of Time" 4], solucionen algunes d'aquesles
situacions definint els lími[s mínims de temps pen efecluar
detenminades accions. Exemples: a) 0,1 segons per al cop de
dils sense control a pnop dei céncol o el mat després d'una
passada bombat, b) 0,3 segons per al cop de dirs o tir amb
control allunya[ del cércol després d'una passada bombat, cJ

mÉs de 0,3 segons per a un iir de camp. Molt significatiu, pen-

meten que, independentm€n[ que hagi sona[ Ia bo[zina de final
del període, els árbltres prenguin la decisió final de donar per
válida una cistella

Una línia de millona ja proposada per jugadors, técnics i arbi-
tnes va encaminada a pnopor.cionar informació precisa ais
árbitres sobne els temps possibles d'execució per realitzan
difer"enls Iipus d'accions de tir. AixÍ, independentment de
quan sonÉs la bolzina, I'ánbilre podria decidir amb millor cni,
teni si un [ir a cislella és possible d'haver-se realitzat en el

temps de joc reglamentari. Aquesta solució seria aplicable a

toles les categories. En categories supeniors aquest criteni
es podna acompanyar de l'análisi rápid del vídeo quan son-
gissin situacions dubtoses, [al com es fa a la NBA

Cal agrair enormement a Víctor Mas- mestre de I arbitratge
internacional i comissari FIBA-, el seu interés per analitzar
aque§la cistella impossible i per presenter una proposta de
millora d'aquests aspectes del reglameni.

La primera i principal raó d'aquest article ha estat el donar
publicitat a una injuslícra en el món de I'espor.t.
A part de ser una informació de carácler tdcnic, també inlen-
la mo[ivan una reflexió conslructiva de tots els responsables
que podien haver liuitat per l'avaluació justa de la cistella
impossible.

L'esporlista es mereix que les sEVes actuacions siguin avalu-
ades justament.

f,al aspirar a piantejar una ética e sportiva igualitárra i

democrálica que sostingui posicions de major dignitat i

autoresponsabi I ilat.
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