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NOTA OFICIAL Nº 008 /2017

– Rio, 15 de março de 2017

REGULAMENTO E NORMAS DO TORNEIO ABERTO – TEMPORADA 2017
CATEGORIA SUB 12

Apresentação :
Este Evento tem por finalidade promover a prática da modalidade em nosso Estado , não exigindo de seus
participantes necessariamente a filiação na Federação de Basquetebol ou qualquer outra entidade esportiva .
Poderão participar Clubes, Associações, Agremiações, Escolas e demais interessados que atendam a este
Regulamento e Normas e, que seja deferido pela FBERJ.

Inscrição/Confirmação :
Os interessados deverão fazer suas inscrições e confirmações de acordo com os comunicados da FBERJ,
quando da abertura de inscrição para cada Etapa do Torneio .
Obs. 1) As inscrições enviadas serão apreciadas pela Organização do Evento , que poderá deferir ou não
a mesma .
Obs. 2) A Agremiação que solicitar sua inscrição e retirar a mesma, já com a Tabela confeccionada , não
terá sua inscrição deferida para a próxima etapa .
Obs. 3) A Agremiação que solicitar sua inscrição e não comparecer no Evento, estará automaticamente
suspensa na próxima Etapa .
Obs. 4) As Comissões Técnicas das equipes que irão participar do Torneio, deverão tomar conhecimento de
todo o Regulamento e Normas do Evento.

Da Premiação:
A equipe que não participar de 3 (três) ou mais Etapas na temporada, automaticamente não participará do
All Star de Premiação .

Taxa de Inscrição :
A cada Circuito, será cobrado uma taxa de R$ 180,00 ( cento e oitenta reais ) por equipe, que deverá ser
paga antes do inicio do jogo.

Atletas :
A equipe participante terá que se apresentar com o mínimo de 10 (dez) atletas por jogo (para efeito de
pontuação ), sendo que cada jogador deverá disputar da seguinte forma :
 No primeiro e segundo períodos , não poderá haver substituições , salvo em caso
de contusão .
 No terceiro e quarto períodos , os 2 jogadores que não participaram (no caso de 12
atletas na equipe) , terão também que jogar o período inteiro, fazendo a substituição
dos demais atletas a vontade .
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Um jogador só poderá atuar por uma equipe no Torneio, não podendo haver trocas
entre clubes .

 O Clube/Entidade/Associação que inscrever 2 (duas) equipes no Torneio , deverá
definí-las no primeiro momento de sua participação , pois não será permitida a troca
de jogadores entre as mesmas durante a temporada .
 As equipes que se apresentarem com menos de 10 (dez) atletas, independentemente
do resultado da partida , só farão jus ao ponto de participação .
 As equipes deverão entregar a relação nominal com no mínimo 20 (vinte) minutos de
antecedência da realização do seu jogo, acompanhada com documentação do atleta
com foto ( documento de identidade, Passaporte , Carteira Escolar ou Carteira do Clube .

Na falta da documentação o atleta não jogará.
 Só poderão participar atletas nascidos a partir do ano de 2005 .

Pontuação :
 1 (um) ponto de participação ( inclusive para os clubes que não tiverem no mínimo 10 (dez) jogadores em
quadra ) ,
 2 (dois) pontos para o perdedor que tiver o time completo ( com 10 (dez) jogadores )
 3 (três) pontos se houver empate
 4 (quatro) pontos para o vencedor
 Quando uma das equipes atingir 30 ( trinta ) pontos de diferença sobre a outra , o
jogo continuará, sem marcação de pontuação na súmula e no placar.

Tempo de Jogo :
Os jogos serão realizados em 4 (quatro) períodos de 7 (sete) minutos, obedecendo as Regras da modalidade
O intervalo do 1º quarto para o 2º quarto , será de 1 (um) minuto.
O intervalo do 2º quarto para o 3º quarto , será de 2 (dois) minutos.
O intervalo do 3º quarto para o 4º quarto , será de 1 (um) minuto .

Pedido de Tempo Técnico
Cada equipe terá direito a 1 (um) pedido de Tempo Técnico a cada tempo (dois quartos ) .

Linha de 3 Pontos
Todas as cestas de quadra valeram 2 (dois) pontos .
Não sendo pontuado cesta de 3 (três) pontos.
Mantendo-se inalterada a pontuação nos lances livres .

3
FEDERAÇÃO DE BASQUETEBOL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Continuação da Nota Oficial nº 008/2017

Marcação
 Na disputa de rebote, em ocorrendo a posse de bola da defesa, a equipe adversária retornará meia
quadra para marcação .
 Na defesa, quando o atacante estiver no meio da quadra, o defensor poderá ficar na linha de 3 (três)
pontos , mas não dentro do garrafão .
 Não poderá dobrar a marcação. Não colocar 2 (dois) em 1(um) .

Na observação destas infrações, a equipe receberá um aviso verbal por parte da arbitragem, no segundo
momento será penalizada com 1 (um) lance livre e perda da posse de bola .

Horários de Jogos
As Etapas serão realizadas em 1 (um ) domingo por mês ou de acordo com a determinação da FBERJ .

Tribunal de Justiça Desportiva
Quaisquer atos indisciplinares cometidos pelos membros da comissão técnica, arbitragem ou pessoas
ligadas aos filiados participantes do Evento, serão encaminhados para a Comissão Disciplinar do TJD .

All Stars Game de Premiação
A equipe que não comparecer a Etapa do All Stars de Premiação, perderá sua classificação no Torneio ,
sendo que automaticamente a equipe subseqüente assumirá a posição .

Observação 1:
Os clubes serão responsáveis pelo seguro de acidentes pessoais dos atletas e dos membros da
Comissão Técnica de sua equipe.s

Observação 2 :
Este Regulamento e Normas atenderão aos naipes Masculinos, Femininos ou Mistos .

ST
‘’’’
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_____________-------REGULAMENTO E NORMAS DO TORNEIO ABERTO – TEMPORADA 2017
CATEGORIA SUB 16

Apresentação :
Este Evento tem por finalidade promover a prática da modalidade em nosso Estado , não exigindo de seus
participantes necessariamente a filiação na Federação de Basquetebol ou qualquer outra entidade esportiva .
Poderão participar Clubes, Associações, Agremiações, Escolas e demais interessados que atendam a este
Regulamento e Normas e, que seja deferido pela FBERJ.

Inscrição/Confirmação :
Os interessados deverão fazer suas inscrições e confirmações de acordo com os comunicados da FBERJ,
quando da abertura de inscrição para cada Etapa .
Obs. 1) A Agremiação que solicitar sua inscrição e retirar a mesma, já com a Tabela confeccionada , não
terá sua inscrição deferida para a próxima Etapa .
Obs. 2) A Agremiação que solicitar sua inscrição e não comparecer na Etapa inscrita, não terá sua inscrição
deferida para na próxima Etapa .
Obs. 3) As Comissões Técnicas das equipes que irão participar das Etapas, deverão tomar conhecimento de
todo o Regulamento e Normas do evento.

Da Premiação:
Ao final da competição serão premiados :
Campeão
: Troféu e Medalhas.
Vice-Campeão : Troféu e Medalhas.
Cestinha Geral : Troféu
Cestinha de 3 (três) pontos : Troféu

Taxa de Inscrição :
No ato da inscrição a Entidade deverá pagar uma taxa de R$ 50,00 (cinqüenta reais ) , relativa a sua
participação (taxa única ) .
A cada Circuito a equipe pagará R$ 140,00 (cento e quarenta reais), o pagamento deverá ser realizado
antes do início do jogo.
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Atletas :
A equipe participante poderá se apresentar com no mínimo 7 (sete) e no máximo 12 (doze) jogadores.
 Só poderão participar atletas nascidos a partir do ano de 2001 .
 Um jogador só poderá atuar por uma equipe na Etapa, não podendo haver trocas
entre clubes .
 O Clube/Entidade/Associação que inscrever 2 (duas) equipes na Etapa , deverá
definí-las no primeiro momento de sua participação , pois não será permitida a troca
de jogadores entre as mesmas durante o ano .
 As equipes deverão entregar a relação nominal com no mínimo 20 ( vinte ) minutos de
antecedência da realização do seu jogo, acompanhada com documentação do atleta com
foto. ( documento de identidade, Passaporte , Carteira Escolar ou Carteira do Clube ) .

Na falta da documentação o atleta não jogará.

Pontuação :
 3 (três) pontos para a equipe vencedora
 1 (hum) ponto para a equipe perdedora

Tempo de Jogo :
Os jogos serão realizados em 4 (quatro) períodos de 08 (oito) minutos de acordo com as Regras Oficiais.
O intervalo do 1º quarto para o 2º quarto , será de 1 (um) minuto .
O intervalo do 2º quarto para o 3º quarto , será de 2 (dois) minutos .
O intervalo do 3º quarto para o 4º quarto , será de 1 (um) minuto .

Pedido de Tempo Técnico :
Cada equipe terá direito a 1 (um) pedido de Tempo Técnico a cada quarto .

Horários de Jogos
As Etapas serão realizadas em 1 (um ) domingo por mês ou de acordo com a determinação da FBERJ .
Tribunal de Justiça Desportiva – Comissão Disciplinar
Quaisquer atos indisciplinares cometidos pelos membros da comissão técnica, arbitragem ou pessoas
ligadas aos filiados participantes do Circuito, serão encaminhadas para a Comissão Disciplinar do TJD .
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Penalidade :
O jogador e/ou membro da
Comissão Técnica
automaticamente, SUSPENSO por 1 (um) jogo.

que

for

desqualificado

da

partida

estará,

All Stars Game de Premiação
A equipe que não comparecer a Etapa do All Stars de Premiação, perderá sua classificação no Torneio ,
sendo que automaticamente a equipe subseqüente assumirá a posição .

Observação 1:
Os clubes serão responsáveis pelo seguro de acidentes pessoais dos atletas e dos membros da
Comissão Técnica de sua equipe.s grandes batalhas da vida, o primeiro p

Observação 2 :
Este Regulamento e Normas atenderão aos naipes Masculinos, Femininos ou Mistos .

Álvaro L. F. Almeida
Presidente

