REGULAMENTO ESPECÍFICO DE BASQUETEBOL
Art. 1º Os jogos de Basquete do XXXI Nordestão Salesiano serão regidos pelas Normas
deste Regulamento e pelas Regras Oficiais da FIBA, em tudo que não contrarie o
Regulamento Geral.
Art. 2º Forma de disputa
A competição de basquete será de acordo com o que estabelece o Regulamento Geral
em seu Título IX.
Art. 3º Tempo de jogo
Cada partida consistirá de 04 (quatro) períodos de 10 (dez) minutos cada em tempo
corrido, salvo exceções (Art.4º) deste; com intervalo de 01 (um) minuto entre o primeiro
e o segundo período e entre o terceiro e o quarto período. Do segundo para o terceiro
período, intervalo de 05 (cinco) minutos.
Art. 4º O cronômetro só será travado nas seguintes situações:
4.1. Pedidos de tempo;
4.2. Cobrança de lances livres;
4.3. Os dois últimos minutos do 4° período de jogo e dos períodos extras.
Art. 5º Caso o sistema de disputa seja em divisão em chaves, a partir das semifinais os
jogos passam a ser cronometrados de acordo com as Regras Oficiais de Basketball.
Art. 6º A contagem de ponto para a classificação das equipes será a seguinte:
6.1. Vitória: 02 pontos.
6.2. Derrota: 01 ponto.
6.3. WO: 00 (ZERO) ponto.
§ Único A equipe que levar WO continuará na competição e ficando o placar do jogo 20
x 00 para o seu adversário.
Art. 7º Os critérios de desempate seguirão a ordem especificada abaixo:
7.1. Entre duas equipes: Confronto direto.
7.2. Mais de duas equipes:
7.2.1. Maior saldo de cestas entre as equipes empatadas;
7.2.2. Cestas average entre as equipes empatadas;
7.2.3. Maior número de cestas entre as equipes empatadas;
7.2.4. Maior saldo de cestas em todos os jogos;
7.2.5. Cestas average em todos os jogos;
7.2.6. Maior número de cestas em todos os jogos;
7.2.7. Sorteio.
7.3. Entre equipes de chaves diferentes:
7.3.1. Maior saldo de cestas;
7.3.2. Cestas average;
7.3.3. Maior número de cestas;
7.3.4. Sorteio.
§ Único Este caso ocorrerá na escolha dos dois melhores segundos colocados, quando
houver 3 (três) ou mais chaves na fase classificatória.

Art. 9º As bolas de jogo serão da marca PENALTY. No feminino será utilizada a 6.5, no
masculino será utilizada a 7.5.
Art. 10º O técnico ou capitão deverá apresentar no início de cada jogo os crachás para
devida conferência pela mesa de controle.
Art. 11º Disposições Gerais
Os casos omissos do presente regulamento serão julgados e decididos pela comissão
técnica da modalidade de Basquete e comissão técnica desportiva dos jogos.
Art. 12º REVOGUEM-SE AS DISPOSIÇÕES EM CONTRÁRIO.
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