TORNEIO DE BASQUETE PAULO NORONHA
REGULAMENTO

ART. 1º - O TORNEIO DE BASQUETE PAULO NORONHA obedecerá às Regras Oficiais da
CBB e FBBM, observando-se as adaptações deste Regulamento.
ART. 2º - Todos os jogadores inscritos na súmula são obrigados a:
2.1 - Jogar o mínimo de 1 período completo.
2.2 - Ficar 1 período completo no banco.
2.3 - Equipes que se apresentarem com:
2.3.1 - 4 (quatro) ou 5 (cinco) jogadores ficam excluídas das exigências dos Itens 2.1 e
2.2.
2.3.2 - 6 (seis) jogadores: somente dois jogadores podem jogar 2 períodos.
2.3.3 - 7 (sete) a 10 (dez) jogadores: deverão cumprir os Itens 2.1 e 2.2.
§ Único – A equipe que apresentar-se com maior número de jogadores poderá usar o
mesmo critério da equipe com menor número de jogadores.
ART. 3º - Como não se permite iniciar o jogo com 4 jogadores, será permitido a
utilização de um jogador completante, mas esse poderá jogar somente até o fim do
primeiro período. Caso chegue um jogador da equipe, ainda no primeiro período, esse
deverá imediatamente substituir o completante.
ART. 4º - O jogador poderá se inscrever no máximo até o fim do primeiro período para
participar do jogo. O jogador só poderá se inscrever na sumula se estiver presente.

ART. 5º - O jogador enquanto no seu tempo obrigatório mínimo de jogo (1 periodo) só
poderá ser substituído em caso de contusão e não mais poderá voltar para o jogo. Na
impossibilidade de continuar jogando (por motivo de contusão) a equipe poderá
substitui-lo. Em caso de desclassificação ou desqualificação não se aplicará a
substituição.
ART. 6º - O jogador que não participar de pelo menos 50% (2 partidas) dos jogos na
fase de classificação, categoria livre, não poderá participar das quartas de final,
semifinal e final.
ART. 7º - As substituições de jogadores durante o campeonato ficarão condicionadas
aos seguintes critérios:
7.1 - A existência de jogadores na lista de espera.
7.2 - O jogador só poderá ser substituído por motivo médico, com pedido escrito a
coordenação e atestado médico anexado ao mesmo.
7.3 – Categorias máster e feminino: com a análise e avaliação das condições técnicas,
físicas ou de equilíbrio das equipes, que será feita unicamente pela Diretoria Técnica.
Categoria livre: a substituição é livre desde que atenda as condições do artigo 7.2.
ART. 8º - As equipes serão classificadas de acordo com sua campanha de
vitórias/derrotas, sendo computados:
8.1 - Dois (2) pontos por vitória;
8.2 - Um (1) ponto por derrota;
8.3 - Menos um (-1) por WO.
ART. 9º - Havendo empate na contagem de pontos entre duas ou mais equipes, na fase
de classificação, proceder-se-á ao desempate da seguinte forma:
9.1. – Se duas equipes, confronto direto entre as equipes empatadas;
9.2. – Se mais de duas equipes, saldo de pontos;

9.3 – Maior número de pontos marcados;
9.4 – Cestas average (pontos pró/pontos contra);
9.5. – Sorteio.
ART. 10º - Modo de competição categoria Livre
10.1 – Livre: dois grupos de 5 (cinco) equipes, jogando dentro do grupo, turno único,
classificando as quatro primeiras para as quartas de final com seguinte cruzamento:
1º grupo A X 4º grupo B
1º grupo B X 4º grupo A
2º grupo A X 3º grupo B
2º grupo B X 3º grupo A
Vencedores fazem semifinal, que será definida pela classificação da primeira fase.
1ªmelhor campanha X 4ª melhor campanha
2ª melhor campanha X 3ª melhor campanha
Para definição das classificações das semifinais:
1 – Número de vitórias;
2 – Saldo de pontos;
3 – maior número de pontos;
4 – Cestas average;
5 – sorteio.
Vencedores da semifinal fazem final.
§ único – Quartas de finais, semifinais e final, todos em jogo único.
ART. 11º - Os jogos terão início em horário previamente estipulado na tabela,
concedida uma tolerância de quinze (15) minutos após o horário previsto, sendo
considerada perdedora por ausência (WO) a equipe que não se apresentar no horário
fixado, devidamente uniformizado e com o mínimo de 04(quatro) atletas e,
ressaltando, a não condição de completar 5 (cinco) jogadores com o substituto. Será
considerado o placar de 20 x 0 para a equipe que compareceu.
§ único - Caso o não comparecimento seja das duas equipes não será marcado outro
jogo e elas serão penalizadas com um ponto negativo para ambas.

ART. 12º - DOS UNIFORMES. Uniformes entregues através da ASBAV pertencem a
associação.
Art. 13º - Os casos omissos e ou disciplinares serão resolvidos pela Coordenação
Técnica mais os capitães das equipes participantes do torneio.
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