
XESTOS DOS ÁRBITROS EN BALONCESTO
XESTOS DOS ÁRBITROS SIGNIFICADO EXEMPLO

Saque de banda 
ou de fondo

O balón sae pola liña de 
banda ou pola liña de fondo.
O árbitro sinala desde onde se 
debe poñer o balón en xogo e 
a que equipo favorece.

Cambio Un xogador é substituido por 
outro.

Autorización 
para entrar na 
cancha

Nunha substitución, un 
xogador non pode entrar na 
cancha se o árbitro non o 
autoriza.

Campo atrás Cando un xogador atacante 
con balón pasa ao campo 
contrario, non pode volver 
atrás ou pasar a un 
compañeiro que está atrás.

Dobre falta Un xogador atacante e outro 
defensor cometen unha falta 
persoal simultaneamente.

Pasos Un xogador dá máis de dous 
pasos despois de deixar de 
botar ou cando entra a 
canastra.

Dobres. Dobre 
bote.

Un xogador bota coas dúas 
mans ou ben deixa de botar e 
volve a botar.
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Falta persoal Cando un defensor toca, 

agarra, empurra a un atacante.

Tiros libres O árbitro indica cantos tiros 
libres se teñen que efectuar.

Falta técnica ao 
entrenador

Sanciónase con dous tiros 
libres sen rebote e con 
posesión do balón (o saque 
efectúase desde a banda, no 
medio campo).

Canastra de 3 
puntos

O árbitro levanta unha man 
con 3 dedos extendidos cando 
cre que a canastra pode ser de 
3 puntos.
A canastra é de 3 puntos se o 
árbitro levanta as dúas mans 
con 3 dedos extendidos en 
cada man.

Vale a canastra Só a canastra é válida cando 
así o indica o árbitro con este 
xesto.

Salto entre dous 
ou loita

Cando empezan o 1º e o 3º 
cuarto faise cun salto entre 
dous.
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XESTOS DOS ÁRBITROS SIGNIFICADO EXEMPLO
Tempo morto ou 
interrupción do 
xogo

Os entrenadores poden pedir 
tempos mortos de 1 minuto de 
duración segundo establece o 
regulamento.

Pé intencionado Se un xogador toca o balón co 
pé intencionadamente, é 
saque de banda para o outro 
equipo.

Máis de 3 
segundos

Cando un xogador atacante 
permanece dentro da zona 
contraria máis de 3 segundos, 
sempre que non estea loitando 
por un rebote. É saque de 
banda para o outro equipo.

Máis de 5 
segundos

Para efectuar un saque de 
banda, un xogador dispón de 
5 segundos como máximo. Se 
tarda máis, é saque de banda 
para o outro equipo.

Máis de 8 
segundos

Un equipo atacante ten un 
máximo de 8 segundos para 
pasar a liña de medio campo. 
Se tarda máis é saque de 
banda para o outro equipo.

Máis de 24 
segundos

Cada equipo dispón de 24 
segundos para intentar 
encestar. Se tarda máis, é 
balón para o equipo contrario 
(normalmente sácase desde a 
liña de fondo, debaixo da 
canastra).
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Voltar a 24 
segundos

Se un equipo tira a canastra e 
non encesta, pero recolle o 
rebote, ten outros 24 
segundos para conseguir 
canastra.

Canastra 
anulada e parar 
o xogo

Cando un xogador tira a 
canatra e o árbitro, por algún 
motivo, anula o tiro. Nese 
momento queda tamén 
interrumpido o xogo.

Parar o reloxo 
ou non poñelo 
en marcha

Este é o xesto antes de 
empezar cada cuarto do 
partido ou cando hai que 
parar o reloxo por algún 
motivo.

Reanudar o 
xogo

Este xesto vai a continuación 
do anterior e serve para poñer 
o cronómetro en marcha.
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