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REGULAMENTO ESPECÍFICO DE BASQUETEBOL
12 A 14 ANOS (2005/2006/2007)
15 A 17 ANOS (2002/2003/2004)
Artigo 1º - Na competição de Basquetebol dos JOGOS ESCOLARES DO ACRE FASE
MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL- 2019, serão adotadas as Regras Oficiais da Federação
Internacional de Basquetebol (FIBA), bem como as recomendações deste Regulamento.
Artigo 2º- Os Jogos terão seus inícios nos horários determinados, publicados na tabela de jogos
Oficial, podendo ser alterado de acordo com as necessidades da organização.
Artigo 3º - A equipe que não se apresentar no local do Jogo, em condições de competir conforme
as regras, dentro de uma tolerância máxima de 15 minutos, serão consideradas ausente e seu
adversário será proclamado vencedor do jogo, mesmo que por cortesia o adversário queiro jogar:
§ 1º - Será creditado a seu favor um escore igual ao de uma derrota do ausente de valor mais
significativo, conforme este Regulamento;
§ 2º - Se o ausente não tiver derrota na competição, credita-se ao vencedor o escore de uma
vitória sua na competição de valor mais significativo, conforme este Regulamento;
§ 3º - Caso a equipe presente ainda não tenha vencido nenhum jogo, esta será declarada
vencedora pelo placar de 20X00 (vinte a zero).
Artigo 4º - As partidas terão sua duração de acordo com a faixa etária que segue:
1) - Faixa etária de 15 a 17 anos:
a) Em todas as fases os Jogos serão disputados em 02 (dois) tempos de 20 (vinte)
minutos com “cronômetro corrido” com intervalo de 05 (cinco) minutos, divididos em
04 (quatro) quartos de 10 (dez) minutos cada, com intervalo de 01 (hum) minutos
entre o 1° e 2°, 3° e 4° quarto de jogo, o intervalo entre o 2° e 3° quarto será de 5
(cinco) minutos.
b) As equipes têm liberdade de escolha quanto ao sistema de marcação defensivo e
ofensivo conforme orientação do técnico da equipe.
c)
2) - Faixa etária de 12 a 14 anos:
a) Em todas as fases da competição os jogos serão em 02 (dois) tempos de 16 (dezesseis)
minutos com “cronômetro corrido” com intervalo de 05 (cinco) minutos, divididos em 04
(quatro) quartos de 08 (oito) minutos cada, com intervalo de 01 (um) minuto entre o 1º e o
2º quarto e entre o 3º e o 4º quarto.
b) Na final será disputados em 02 (dois) tempos de 16 (dezesseis) minutos com “cronômetro
travado” com intervalo de 05 (cinco) minutos, divididos em 04 (quatro) quartos de 08 (oito)
minutos cada, com intervalo de 01 (um) minuto entre o 1º e o 2º quarto e entre o 3º e o 4º
quarto.
c) No primeiro quarto, não poderá haver substituição, salvo em caso de contusão de atleta. O
atleta substituído não poderá retornar a partida.

d) No segundo quarto todos os atletas terão que ser substituídos pelos atletas reservas e não
poderá haver substituição, salvo em caso de contusão de atleta. O atleta substituído não
poderá retornar a partida. Os alunos/atletas “titulares” remanescentes na quadra de jogo,
poderão ser substituídos pelos alunos/atletas que saíram do jogo.
e) Nenhum aluno-atleta poderá jogar mais de um período entre os períodos 1º e 2º, inclusive
usando a regra da proporcionalidade. Em caso de uma equipe utilizar a proporcionalidade
por ter 10 (dez) alunos-atletas, estes dois jogadores substituídos e os três restantes do 1º
período, não poderão voltar a jogar no segundo período, podendo voltar no 3º e 4º,
conforme decisão do técnico.
No terceiro e quarto quartos, as substituições estarão liberadas, segue a Regra Oficial da FIBA;
f) Cada equipe terá direito a solicitação de tempos técnicos de 01 (um) minuto cada,
conforme descrito a seguir: No 1º tempo (1º e 2º quartos) poderão ser dados 02 (dois)
tempos a cada equipe, a qualquer momento, sendo 01 (um) tempo para cada quarto. No 2º
tempo (3º e 4º quartos) poderão ser dados 03 (três) tempos a cada equipe, a qualquer
momento, sendo 01 (um) tempo no 3º quarto e 02 (dois) tempos no 4º quarto. Em cada
período extra poderá ser dado 01 (um) tempo a cada equipe, a qualquer momento.
Nota 1: As Regras estabelecidas nas letras “c” e” d” do artigo 4º desse Regulamento serão
obrigatórias na primeira fase (Classificatória) e nas chaves únicas. Nas fases seguintes, serão
utilizadas as Regras normais da FIBA.
Nota 2: As substituições obrigatórias estabelecidas nas letras “c” e “d” do artigo 4º desse
Regulamento, levará em consideração a proporcionalidade de atleta participantes em ambas as
equipes.
Nota 3: O sistema de marcação ficará a critério do técnico da equipe durante todo o jogo.
Nota 4: A equipe que não cumprir o estabelecido nas letras “c” e “d” do artigo4º do desse
Regulamento, será declarada perdedora da partida.
Nota 5: Não será permitido jogar com piercing, brinco, colar, presilha ou qualquer outro objeto que
ponha em risco a integridade física dos alunos-atletas.
Parágrafo único – Os tempos de jogo de todas as disputas de 3º e 4º lugares acontecerão
conforme as alíneas “a” dos incisos I e II.
Artigo 5º - Na fase classificatória, quando no mesmo grupo 2 (duas) ou mais equipes terminarem
empatadas, o desempate far-se-á pelos seguintes critérios e em ordem sucessiva de eliminação:
a) Confronto direto no jogo realizado entre as equipes empatadas na fase, utilizado somente
no caso de empate entre 2 (duas) equipes. Saldo de cestas (pontos prós – pontos contra)
apurado nos jogos disputados entre as equipes empatadas.
b) Maior coeficiente de cestas (pontos) average apurado nos jogos disputados entre as
equipes empatadas.
c) Maior coeficiente de cestas (pontos) average apurado em todos os jogos disputados pelas
equipes na fase.
d) Menor número de cestas (pontos) contra, apurado em todos os jogos disputados pelas
equipes na fase.
e) Sorteio.
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Observações:
Na hipótese da aplicação do critério de cestas average, dividir-se-á o número de cestas
positivas pelas negativas, considerando-se classificada a equipe que obtiver maior
coeficiente.
Quando para cálculo de cestas average, uma equipe não sofrer cestas, é ela a
classificada, pois é impossível a divisão por zero, assegurando à equipe sem cestas
sofridas a classificação pelo critério de cestas average.
Quando, para cálculo de cestas average, mais de uma equipe não sofrer cestas, será
classificada a equipe que tiver o maior número de cestas pró em todos os jogos disputados
na fase, pois tecnicamente seu resultado será maior.
Serão utilizados os seguintes critérios técnicos para classificar o melhor 2º lugar de todos
os grupos da fase classificatória para a fase semifinal:
Os grupos com maior número de equipes terão eliminados todos os pontos e resultados
obtidos nos jogos com o último lugar de cada grupo, deixando todos os grupos com
mesmo número de equipes, para posteriormente passar para o item.
Será classificado o 2º lugar que tenha maior número de pontos ganhos.
Caso haja mais de uma equipe empatada na condição descrita no item 8.2, passar-se-á
aos critérios específicos descritos a seguir, somente para os empatados.
Cestas average (dividir as cestas pró pelas cestas contra nos jogos entre as equipes
selecionadas na fase. Classifica-se o maior resultado).
Cestas contra (Cestas recebidas nos jogos entre as equipes selecionadas na fase.
Classifica-se o menor resultado).
Cestas pró (Cestas feitas nos jogos entre as equipes selecionadas na fase. Classifica-se o
maior resultado).
Sorteio.

Artigo 6º - Serão utilizados os seguintes critérios técnicos para classificar o melhor 2º lugar de
todos os grupos da fase classificatória para a fase semifinal:
a) Os grupos com maior número de equipes terão eliminados todos os pontos e resultados
obtidos nos jogos com o último lugar de cada grupo, deixando todos os grupos com
mesmo número de equipes, para posteriormente passar para o 2º lugar que tenha maior
número de pontos ganhos.
b) Caso todos os grupos tenham o mesmo número de equipes passar-se-á automaticamente
para 2º lugar que tenha maior número de pontos ganhos.
c) Será classificado o 2º lugar que tenha maior número de pontos ganhos.
d) Caso haja mais de uma equipe empatada na condição descrita no item 8.2, passar-se-á
aos critérios específicos descritos a seguir, somente para os empatados.
e) Cestas average (dividir as cestas pró pelas cestas contra nos jogos entre as equipes
selecionadas na fase. Classifica-se o maior resultado).
f) Cestas contra (cestas recebidas nos jogos entre as equipes selecionadas na fase.
Classifica-se o menor resultado).
g) Cestas pró (cestas feitas nos jogos entre as equipes selecionadas na fase. Classifica-se o
maior resultado).
h) Sorteio.

Artigo 7º - O critério da contagem de pontos será o seguinte:
a) Vitória - 03 (Dois) pontos ganhos.
b) Derrota – 01 (um) ponto ganho.
c) Ausência – 0 (zero) ponto:
Artigo 8º - Só o Árbitro da partida tem poderes de suspender uma partida antes do tempo
previsto pelo regulamento
§ 1º - Se a suspensão definitiva da partida ocorrer após 2/3 do tempo total da partida, a mesma
será considerada encerrada prevalecendo o escore registrado no momento da paralisação.
§ 2º - Se a suspensão definitiva ocorrer até 2/3 do tempo total da partida, a mesma será realizada
novamente em sua totalidade, numa nova data a ser definida pela Coordenação de Modalidade
ou Comissão Técnica Municipal.
§ 3º - A equipe que direta ou indiretamente comprovadamente provocar ou for responsável pela
suspensão da partida será declarada ausente cabendo a mesma as penas previstas no artigo 3º
deste Regulamento.
Artigo 9º - Quanto aos uniformes e ao banco de reservas;
§ 1º - Uniforme para a competição;
a) As equipes deverão usar uniformes com números de (0-00) zero ou zero-zero, um a
noventa e nove (1-99) na frente e nas costas, seguindo a regra oficial adotada pela FIBA.
b) Short.
c) Tênis e meias (todas as meias da mesma cor ou cores).
§ 2º - Só poderão permanecer no banco de reservas, os seguintes componentes:
a) Todos os jogadores que estiverem no banco de reservas deverão estar uniformizados;
b) Profissional de Educação Física devidamente registrado em seu conselho de classe CREF
(Conselho Regional de Educação Física). É necessário que que também a apresentação
da Cédula de Identidade Profissional (CIP) ou um documento expedido pelos Conselhos
Regionais de Educação Física que habilita o profissional ao exercício da profissão. A CIP
tem fé pública, constituindo Documento de Identidade Civil, conforme dispõe a Lei nº 6206,
de 7 de maio de 1975;
c) O amigo da Escola deve estar portando um documento de Identificação com foto e o Termo
de Autorização e Compromisso, assinado e carimbado pelo gestor da instituição de ensino
no qual ele representa e obrigatoriamente acompanhado de um profissional de Educação
Física conforme cláusula “B”.
Artigo 10º - Quando um ou mais alunos-atletas forem desqualificados por cometer 02 faltas
antidesportivas, a equipe permanecerá com número de alunos-atletas inferior até o término do
“quarto (1º ou 2º)” em que o fato ocorrer.

Artigo 11° - Os casos omissos serão apreciados e decididos COMISSÃO DISCIPLINAR
ESPECIAL dos JOGOS ESCOLARES DO ACRE FASE MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL2019.

Responsáveis técnicos:
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Coordenador-Geral.

