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ANEXO I – REGULAMENTO ESPECÍFICO DO BASQUETEBOL 

 

1. O atleta deverá ter a idade compreendida na sua categoria. 

 

2. A equipe deverá ter um técnico, maior de 18 anos, para acompanhar o time em todos os jogos. 

 

3. A equipe será constituída de 5 (cinco) atletas titulares e podendo ainda ter 10 (dez) reservas. 

 

4. Os jogos serão realizados no Ginásio Poliesportivo Municipal. 

 

5. Os jogos serão realizados de acordo com as regras da Confederação Brasileira de Basquetebol 

(CBB), pelo que dispuser este regulamento e também em conformidade com as deliberações da 

Reunião Técnica a ser realizada conforme calendário constante deste Regulamento. 

 

6. As equipes disputarão jogo único. 

 

7. As partidas terão duração de 40 (quarenta) minutos, com 04 (quatro) tempos de 10 (dez) minutos, 

sendo os três primeiros inteiramente corridos e o 4º tempo com os 2 (dois) últimos minutos 

cronometrados. 

7.1. Os intervalos será de 10 (dez) minutos entre o 2° e 3° tempo. Entre os demais tempos, 

haverá 05 (cinco) minutos de intervalo. Em caso de empate, ter-se-á prorrogação de 5 (cinco) 

minutos, até que haja um vencedor da partida.  

7.2. O cronômetro será paralisado nos tempos técnicos. 

 

8. Será livre o número de substituições entre os atletas inscritos. 

 

9.  A bola de jogo será similar à oficial da Confederação Brasileira de Basquetebol (CBB). 

 

10. Os árbitros definidos pela Comissão Técnica serão responsáveis pela direção dos jogos. 
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11. Até 10 (dez) minutos antes da hora marcada para o início de cada partida, as equipes deverão 

comparecer uniformizadas ao local do jogo. O responsável pela equipe deverá se identificar perante 

ao delegado da partida munido da relação nominal de seus atletas e dos respectivos documentos de 

identidade. 

 

12. Cada equipe deverá apresentar-se para o jogo devidamente uniformizada (camisetas numeradas 

idênticas, short de mesma cor predominante e tênis adequado). 

12.1. A falta de qualquer item obrigatório do uniforme, implicará que o árbitro não permita que 

o atleta participe do jogo, até que regularize a situação. 

12.2. No banco de reservas só poderão ficar atletas inscritos na partida, o técnico e o médico, 

que também estarão sujeitos às penalidades das regras. 

 

13. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


