EQUIP BLAU
A. Persona encarregada de dirigir una competició i d’interpretar i fer complir el
reglament. Àrbitre
B. Acció que et permet moure’t per la pista sense fer dobles. Bot
C. Infracció xiulada quan tornem a terreny defensiu un cop superada la línia de mig
camp. Camp enrere
D. D. Conjunt d’accions que es fan per evitar que el rival anoti cistelles. Defensa
E. Persona que dirigeix un equip. Entrenador
F. Moviment que fa un jugador per enganyar al rival i superar-lo. Finta
G. Lloc on se situen els espectadors durant un partit. Graderia
H. Cognom de dos germans que juguen a l’NBA. Hernangómez
I. Nom genèric que rep qualsevol violació del reglament. Infracció
J. Llegenda del bàsquet que jugava amb el número 23. Jordan
K. Conté la K... Nom d’aquest esport en anglès. Basket/Basketball
L. Dany fet a una part del cos que t’impedeix entrenar o jugar amb normalitat. Lesió
M. Nom que rep el bàsquet per a jugadors menors de 12 anys. Minibàsquet
N. Nom de la lliga americana de bàsquet. NBA
O. Color de la medalla que rep l’equip guanyador d’una competició. Or
P. Temps extraordinari que cal jugar quan un partit queda empat. Pròrroga
Q. Eliminatòria que juguen els vuit millors equips d’una competició. Quarts de final
R. Aconseguir agafar la pilota després d’haver estat colpejada pel taulell o la cistella.
Rebot/Rebotejar
S. Sinònim de jugada. Sistema
T. Llançament que suma tres punts. Triple
U. L’equip de bàsquet més popular a la ciutat de Màlaga. Unicaja
V. Temps màxim de possessió en atac. Vint-i-quatre segons
W. Jugador més popular dels Oklahoma City Thunder Russell Westbrook
X. Instrument amb el qual l’àrbitre assenyala qualsevol infracció. Xiulet
Y. Conté la Y... Jugador número 30 dels Golden State Warriors Stephen Curry
Z. Tipus de defensa en la qual els jugadors defensen l’espai, no directament als
adversaris. Zona
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Passada a un company d'equip que acaba en cistella. Assistència
Jugador que dirigeix el joc de l'equip. Base
Atac ràpid després d'una bona defensa o rebot. Contraatac
Infracció comesa quan es deixa de botar i es torna a botar. Dobles
Tir a cistella precedit de dues passes. Entrada
Últim partit d'una competició eliminatòria en el qual es decideix el guanyador. Final
Cognom de dos germans que juguen a l’NBA. Gasol
Jugador més barbut de l’NBA. James Harden
Categoria que juguen els nois i noies de 13-14 anys, aproximadament. Infantil
Cadascuna de les persones que formen un equip. Jugador
Joc de tir en el qual s'ha d'eliminar al company que tens davant. KO
Ratlla que divideix el camp en dues meitats. Línia de mig camp
Premi que reben els tres primers classificats d’algunes competicions. Medalla
Acció d'encistellar sense tocar el cèrcol. Cistella Neta
Competició de bàsquet, i altres esports, que es disputa cada quatre anys. Jocs
Olímpics
P. Deixar un peu quiet i moure l'altre, tenint la pilota a les mans. Fer un gir amb el cos,
mantenint un peu a terra. Pivotar
Q. Nom que reben els cinc jugadors que inicien un partit. Quintet
R. Treure la pilota a un rival. Robar
S. Tipus de cistella en la qual es deixa la pilota molt a prop del cèrcol, sense tocar-lo i
deixant la mà en horitzontal. Safata
T. Agafar la pilota en una posició des de la qual es pot llençar, passar o botar. Triple
amenaça.
U. Quantitat de punts que val un tir lliure. Un
V. Qualitat física que et permet desplaçar-te, reaccionar o fer un gest tècnic en el
mínim temps possible.. Velocitat
W. L'actual campió de l’NBA. Warriors
X. Roba adequada per a la pràctica esportiva, que s'acostuma a posar sobre
l’equipació. Xandall
Y. Conté la Y... Qualsevol dels nois i noies del teu equip. Company
Z. Dorsal que porta Russell Westbrook. Zero

EQUIP VERMELL
A. Nom de la lliga espanyola de bàsquet. ACB
B. Espai on està l’equip tècnic i els jugadors que descansen. Banqueta
C. Sinònim de vencedor o guanyador. Campió
D. Número que el jugador porta estampat a la samarreta. Dorsal
E. País on va néixer el bàsquet. Estats Units
F. Nom de l’organització que regula el bàsquet al món. FIBA
G. Tipus de llançament a cistella que es fa de costat, amb el braç arquejat, per damunt
del cap. Ganxo
H. Cançó que identifica un país en les competicions internacionals. Himne
I. Acció que realitza un jugador tocant o agafant la pilota que prové d’una passada
entre dos jugadors atacants. Intercepció
J. Tipus d’exercici de caràcter lúdic que serveix per millorar i divertir-se alhora. Joc
K. Equip de la ciutat de Nova York. Knicks
L. Situació en la qual dos adversaris tenen les mans sobre la pilota i forcegen per
aconseguir-la. Lluita
M. Instrument, electrònic o no, on s’indica el resultat i altres informacions
complementàries del partit. Marcador
N. Jugador del FC Barcelona amb el sobrenom de “La Bomba”. Navarro
O. Conté la O… Joc en el qual només ens podem desplaçar sobre les línies del camp.
Comecocos
P. Jugador generalment alt, que acostuma a jugar en espais propers a la cistella. Pivot
Q. Cadascun dels períodes en els quals es divideix un partit de bàsquet. Quart
R. Conjunt de normes que regeixen el bàsquet i que limita el que es pot fer i el que no.
Reglament.
S. Acció que et fa enlairar amb l’objectiu de llançar o agafar un rebot. Saltar/Salt
T. Moment demanat pels entrenadors en el qual els jugadors tornen a la banqueta
durant un minut per escoltar les indicacions. Temps mort
U. Centres educatius en els quals juguen els americans abans d’anar a l’NBA.
Universitat
V. Espai on els jugadors es poden equipar, i on molts cops es dóna la xerrada prèvia al
partit. Vestidor
W. Equip de l’NBA que juga a la ciutat de Washington. Wizards
X. Teixit de la cistella que penja del cèrcol. Xarxa
Y. Conté la Y… Fase final amb la qual acaben moltes competicions de bàsquet. Play
off
Z. Conté la Z… Jugador dels Dallas Mavericks, el millor de la història d’Alemanya.
Nowitzki

