
 
 

Regulamento Oficial 
 

0114- Os jogos seguirão as regras da CBB – Confederação Brasileira de Basketball.  

0214- Na categoria sub 18, as equipes obrigatoriamente deverão defender 

individualmente por 02 quartos. Se a equipe não cumprir a regra durante a partida, a 

mesma será punida com uma falta técnica que será direcionada ao banco (B2).  

0314- Na categoria sub 15, as equipes obrigatoriamente deverão defender 

individualmente em todos os quartos. Não será permitida a flutuação da defesa dentro do 

garrafão quando a bola estiver fora da linha de 03 pontos. Se a equipe não cumprir a regra 

durante a partida, a mesma será punida com uma falta técnica que será direcionada ao 

banco (B2).  

0414- No festival sub 13 as equipes deverão defender individualmente.  

0514- Se a equipe de arbitragem sofrer agressão física (socos e chutes) pela equipe, os 

envolvidos serão excluídos do campeonato automaticamente.  

0614- Contatos agressivos com a equipe de arbitragem e com os equipamentos do evento, 

terá punição mínima de afastamento de 04 partidas.  

0714 – O atleta e o treinador que forem desqualificados durante a partida, não poderão 

permanecer no Ginásio. Somente na categoria sub 15 que o atleta poderá permanecer 

dentro do ginásio, mesmo sendo excluído.  

0814 – Se o atleta for escalado para a partida de forma irregular, a equipe será punida 

com perda de 10 pontos. 

0915 – O atleta poderá atuar na fase final da categoria sub 18 e sub 15, se tiver realizado 

no mínimo 50% das partidas durante a fase de classificação. 

1015 – Na ausência do técnico, a direção e a responsabilidade da equipe poderá ser 

repassada para uma pessoa que tenha acima de 18 anos.  

1115 – O técnico que abandonar a quadra durante a partida, será suspenso por 02 partidas. 

1116 – Nas partidas da categoria sub 15 feminino, o tempo total da partida será de 32 

minutos cronometrados, distribuídos em 08 minutos para cada quarto. 



 
 

1117 – As equipes deverão apresentar-se uniformizadas. Entretanto, se a equipe não 

estiver com o uniforme completo, pelo menos as camisas ou camisetas deverão ser iguais. 

Não será permitido o uso de camisas ou camisetas diferentes do restante da equipe. 

1118 -  Os confrontos dos jogos serão definidos de acordo com a quantidade de equipes: 

FASE DE CLASSIFICAÇÃO 

PARA TODAS AS CATEGORIAS 

QUANTIDADE DE EQUIPES 

ATÉ 07 EQUIPES TURNO/ RETURNO/ FINAIS 

ACIMA DE 08 EQUIPES TURNO/FINAIS 

 

FINAIS 

PARA TODAS AS CATEGORIAS 

QUANTIDADE DE EQUIPES 

ATÉ 07 EQUIPES CLASSIFICAM-SE 04 EQUIPES E O CONFRONTO 

SERÁ EM MELHOR DE 03 PARTIDAS 

ACIMA DE 08 EQUIPES CLASSIFICAM-SE 08 EQUIPES E O CONFRONTO 

SERÁ EM MELHOR DE 03 PARTIDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VALOR DA INSCRIÇÃO 

PARA TODAS AS CATEGORIAS 

QUANTIDADE DE EQUIPES 

SUB 18 MASCULINO     R$                                650,00 

SUB 15 MASCULINO     R$                                650,00 

SUB 18 FEMININO     R$                                350,00 

SUB 15 FEMININO     R$                                350,00 

 


