22º ENCONTRO SUL AMERICANO DE BASQUETE 2018
REGULAMENTO GERAL E TÉCNICO

Capítulo Primeiro
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 01º
Este regulamento é o conjunto das disposições que regem as disputas do 22º ENCONTRO
SUL AMERICANO DE BASQUETE 2018.
Art. 02º
É promovido pela Sociedade Ginástica Novo Hamburgo, Associação dos Amigos da
Sociedade Ginástica Novo Hamburgo, Federação Gaúcha de Basketball e Confederação
Brasileira de Basketball.
Art. 03º
Os jogadores, técnicos, dirigentes e demais membros das equipes participantes serão
considerados conhecedores deste regulamento, concordando e submetendo-se sem reservas a
todas as suas disposições e às conseqüências que delas possam emanar.
Art. 04º
São finalidades do 22º ENCONTRO SUL AMERICANO DE BASQUETE 2018.
a) Congregar os desportistas das diferentes comunidades de municípios, estados e países
estimulando o intercâmbio de ideias e conhecimentos, visando o desenvolvimento do
Basquetebol;
b) Incentivar a prática do desporto, como meio de sociabilização e instrumento imprescindível
para a formação da personalidade, fazendo surgir novos valores no panorama desportivo deste
esporte.

Capítulo Segundo
PREMIAÇÃO
Art. 05º
A premiação oferecida será a seguinte:
SÉRIE OURO
1º lugar – 1 troféu e 15 medalhas;
2º lugar – 1 troféu e 15 medalhas;
3º lugar – 1 troféu e 15 medalhas.
Obs.: Dependendo do número de inscrito em cada categoria poderá ocorrer a premiação para
Série Prata e Série Bronze. Será premiada a Seleção de Ouro de cada categoria, que será
escolhida através do voto de cada técnico na sua respectiva categoria, sendo permitido apenas
um voto por equipe.
Esta seleção é escolhida obrigatoriamente pelos técnicos de cada categoria. A não entrega até
as 12h00min de quinta- feira acarretará na exclusão dos jogadores de sua equipe na seleção do
campeonato.
Seleção de Ouro SÉRIE OURO:
02 Pivôs, 02 Alas, e 01 armador.
Será premiado também o melhor defensor, cestinha e técnico por categoria.
Haverá premiação para o destaque individual de cada equipe a ser escolhida em comum
acordo por sua comissão técnica.
OBS: Para o cestinha não haverá votação.
Capítulo Terceiro
ARBITRAGEM
Art. 06º
Arbitragem estará a cargo da Federação Gaúcha de Basketball e Associação Gaúcha de
Oficiais de Basketball com supervisão da Confederação Brasileira de Basketball.
Capítulo Quarto
PENALIDADES E PROTESTOS
Art. 07º
Quando será caracterizado W.O.:
a) A equipe que se apresentar com um número insuficiente de atletas ou com atleta sem
condição de jogo perderá automaticamente por W.O. O mesmo ocorrendo com a equipe que
não se apresentar devidamente uniformizada ou se recusar a iniciar ou concluir, sob qualquer
pretexto, uma partida.
b) Será considerado W.O., quando uma equipe não estiver em condições de jogo até os 15
min. após o término do jogo anterior.
c) Como há probabilidade de jogos conflitarem em categorias diferentes, será considerado
W.O a equipe que não comparecer com seu técnico ou auxiliar e número mínimo de
jogadores.

Art. 08º
Os protestos sobre qualquer infração ao Regulamento Geral e Técnico deverão ser entregues
por escrito e assinados por representante legal da equipe até 30 minutos após a realização do
jogo.
Art. 09º
Caberá à comissão disciplinar e técnica o julgamento dos protestos e irregularidades ocorridas
no transcorrer do campeonato, observando as normas vigentes na Federação Gaúcha de
Basketball e o presente regulamento.
Art.10º
Os julgamentos serão reservados e suas decisões terão caráter irrevogável, e serão
comunicadas por escrito às partes envolvidas.
Capítulo Quinto
UNIFORME
Art.11º
Todas as equipes deverão se apresentar devidamente uniformizadas (entende-se por uniforme:
calção, bermuda e camiseta com tonalidades iguais e numeradas).
Art. 12º
A equipe que estiver em primeiro lugar na tabela de jogos deverá usar uniforme de cor clara e
a segunda de cor escura.
Em dias com temperatura muito baixa, serão permitidos o uso de camisetas manga longa por
baixo da camiseta de jogo, todos com a mesma cor, assim como, a arbitragem usarem
agasalhos.
Capítulo Sexto
TRANSFERÊNCIA DE JOGOS
Art. 13º
É vetada a transferência de jogos, salvo em casos comprovadamente de força maior.
Art.14º
Em caso de suspensão ou transferência de um jogo ou rodada, este (a) será realizado (a) em
data /horário a ser marcada pela comissão organizadora.
Capítulo Sétimo
DATAS, HORÁRIOS E LOCAL DOS JOGOS.
Art.15º
O campeonato será disputado nos dias 15, 16, 17, 18, 19 e 20 de julho de 2018, nas categorias
sub 12, sub 13, sub 16 masculino, sub 14 e sub 17 feminino, e nos dias 22, 23, 24, 25, 26 e 27
de julho de 2018 nas categorias sub 14, sub 15 masculino e sub 16 feminino, nas
dependências do ginásio da Sociedade Ginástica Novo Hamburgo e no ginásio Agostinho
Cavasotto no Bairro Rincão, o horário de início dos jogos será definido no congresso técnico.
Parágrafo Único Excepcionalmente e /ou dependendo do número de inscritos os jogos poderão ocorrer em
outro local a ser determinado pela organização.

Capítulo Oitavo
IDENTIFICAÇÃO
ART.16º
Os atletas serão identificados no momento do jogo, através da ficha de inscrição e de
documento idôneo, oficial e digitalizado; Carteira de Identidade; Passaporte e Carteira da
Federação.
Parágrafo Único Todos os integrantes (atletas, dirigentes e acompanhantes) participantes do campeonato
deverão portar crachás de identificação para entrar no clube, obrigatoriamente.
REGULAMENTO TÉCNICO
Art. 17º
Os jogos serão regidos pelas regras oficiais vigentes na Federação Gaúcha de Basketball, no
sub 12 e sub 13 pelas regras da Fiba Américas (salvo tempo de jogo e altura da tabela) e pelo
que dispuser este regulamento.
Art. 18º
O 22º ENCONTRO SUL AMERICANO DE BASQUETE será disputado nas seguintes
categorias:
Masculino: equipes masculinas
Categoria Sub 12: nascidos em 2006 (12 anos)
Categoria Sub 13: nascidos em 2005 (13 anos)
Categoria Sub 14: nascidos em 2004 (14 anos)
Categoria Sub 15: nascidos em 2003 (15 anos)
Categoria Sub 16: nascidos em 2002 (16 anos)
Feminino: somente equipes femininas
Categoria Sub 14: nascidas em 2004 (14 anos)
Categoria Sub 16: nascidas em 2002 (16 anos)
Categoria Sub 17: nascidas em 2001 (17 anos)
Art. 19º
Cada equipe deverá ter no mínimo dez (10) atletas, no caso de uma equipe comparecer com
número inferior de 10 atletas, jogará, e em caso de vitória não ganhará os pontos da vitória,
somando somente um (01) ponto, não caracterizando o W.O., exceto nas equipes femininas
(todas as categorias) e nas categorias Sub 14, Sub 15 e Sub 16 masculino.
Art. 20º
Cada equipe deverá ter um técnico ou auxiliar técnico em cada categoria, salientando que
poderá ocorrer conflitos de jogos da mesma equipe em duas categorias.

Capítulo Nono
MARCAÇÃO
Categorias Sub 12 e Sub 13 Masculino
Art.21º
Será obrigatoriamente a marcação individual em todas as categorias, respeitando as seguintes
características e definições:
a) Poderá marcá-lo a partir de 1/2 (meia) quadra;
b) Não será permitida marcação zona;
c) Quando o ataque estiver na zona de arremesso (linha de três pontos), o jogador com a bola
e os jogadores na linha de passe, deveram ser marcados pelo defensor a uma distância de
aproximadamente um braço;
d) No caso da bola estar no lado contrário do defensor, se o jogador estiver fora da linha de 3
pontos, seu defensor poderá flutuar até o garrafão, se estiver dentro da linha de 3 pontos, seu
defensor poderá flutuar até a linha do aro;
e) Quando for caracterizada a marcação zona, a equipe será penalizada da seguinte forma; na
primeira vez será parado o jogo, voltando os vinte e quatro segundos de posse, conforme a
regra a equipe será advertida; na segunda e demais vezes, será penalizada com uma falta
técnica de banco (não para o técnico), com cobrança de um lance - livre e posse de bola.
f) Haverá empate somente na categoria sub 12 (masculina e mista), nas demais não haverá
empate e TERÃO tantas prorrogações quantas forem necessárias. Sendo os tempos da
primeira e segunda prorrogações de 3 minutos (3), a partir daqui toda e qualquer prorrogação
terá duração de 1 minuto (1’) e seguirá assim até que uma equipe saia vencedora.

MARCAÇÃO
Categorias Sub 14 e Sub 15.
Art.22º
Será obrigatoriamente a marcação individual em todas as categorias, respeitando as seguintes
características e definições:
a) Poderá marcá-lo toda a quadra;
b) Não será permitida marcação zona;
c) Quando o ataque estiver na zona de arremesso (linha de três pontos), o jogador com a bola
e os jogadores na linha de passe, deveram ser marcados pelo defensor a uma distância de
aproximadamente um braço;
d) No caso da bola estar no lado contrário do defensor, se o jogador estiver fora da linha de 3
pontos, seu defensor poderá flutuar até o garrafão, se estiver dentro da linha de 3 pontos, seu
defensor poderá flutuar até a linha do aro;
e) Quando for caracterizada a marcação zona, a equipe será penalizada da seguinte forma; na
primeira vez será parado o jogo, voltando os vinte e quatro segundos de posse, conforme a

regra a equipe será advertida; na segunda e demais vezes, será penalizada com uma falta
técnica de banco (não para o técnico), com cobrança de um lance - livre e posse de bola.

f) Haverá empate somente na categoria sub 12 (masculina e mista), nas demais não haverá
empate e TERÃO tantas prorrogações quantas forem necessárias. Sendo os tempos da
primeira e segunda prorrogações de 3 minutos (3), a partir daqui toda e qualquer prorrogação
terá duração de 1 minuto (1’) e seguirá assim até que uma equipe saia vencedora.

MARCAÇÃO
Categorias Sub 14.
Art.23º
Será obrigatoriamente a marcação individual em todas as categorias, respeitando as seguintes
características e definições:
a) Poderá marcá-lo toda a quadra;
b) Não será permitida marcação zona;
c) Quando o ataque estiver na zona de arremesso (linha de três pontos), o jogador com a bola
e os jogadores na linha de passe, deverão ser marcados pelo defensor a uma distância de
aproximadamente um braço;
d) No caso da bola estar no lado contrário do defensor, se o jogador estiver fora da linha de 3
pontos, seu defensor poderá flutuar até o garrafão, se estiver dentro da linha de 3 pontos, seu
defensor poderá flutuar até a linha do aro;
e) Quando for caracterizada a marcação zona, a equipe será penalizada da seguinte forma; na
primeira vez será parado o jogo, voltando os vinte e quatro segundos de posse, conforme a
regra a equipe será advertida; na segunda e demais vezes, será penalizada com uma falta
técnica de banco (não para o técnico), com cobrança de um lance - livre e posse de bola.
f) Haverá empate somente na categoria sub 12 (masculina e mista), nas demais não haverá
empate e TERÃO tantas prorrogações quantas forem necessárias. Sendo os tempos da
primeira e segunda prorrogações de 3 minutos (3), a partir daqui toda e qualquer prorrogação
terá duração de 1 minuto (1’) e seguirá assim até que uma equipe saia vencedora.

Capítulo Décimo
SUBSTITUIÇÕES
Art. 24º
Categorias Sub 16 e Sub 17 Fem.
a) Cada jogador poderá jogar no máximo dois (02) quartos na categoria sub 12 (masculina e
mista). Na categoria Sub 13 masculino no primeiro quarto jogam 5 jogadores diferentes do
segundo, no terceiro e quarto período as escalações são livres. Escalações livres na
prorrogação.
b) O 11º e 12º jogadores poderão entrar em quadra (substituição), em quaisquer dos quartos
do jogo, mas não poderão iniciar o 3º e 4º quartos (mini);

Artº 25°
Categorias Sub 16 e Sub 17 Fem.
Marcação livre.
Art. 26°
Tempo de Jogo: 4 períodos de 08 minutos cada. O intervalo entre os quartos será de um
minuto e meio, e entre 2º para o 3º quarto será de cinco (05) minutos, somente 2 pedidos de
tempo por ½ tempo de jogo;
Art. 27º
Será marcado volta de bola;
Art. 28º
Faltas conforme a regra;
Art. 29º
Em caso de empate para efeitos de classificação, os critérios para o desempate serão os
seguintes:
a) Duas Equipes Empatadas
1. Confronto direto entre as equipes empatadas;
2. Saldo de cestas dos jogos realizados entre as equipes empatadas na fase ou turno em
disputa;
3. Saldo de cestas-average em todos os jogos realizados entre elas na fase ou turno em
disputa;
4. Realização de nova partida em local a ser determinado pela organização.
b) Três ou Mais Equipes Empatadas
1.Confronto direto entre as equipes empatadas.
2. Saldo de cestas entre as equipes empatadas, considerando somente os jogos realizados entre
elas no turno ou fase em questão;
3. Saldo de cestas-average entre as equipes empatadas, considerando somente os jogos
realizados entre elas no turno ou fase em questão;
4. Saldo de cestas entre as equipes empatadas, considerando todos os jogos realizados no
turno ou fase em questão;
5. Saldo cesta-average em todos os jogos realizados da competição;
6. Sorteio.
Parágrafo Único – Para efeitos de classificação não serão levados em consideração os
resultados dos jogos realizados ou por realizar da equipe penalizada com W.O.
Art. 29º
Na categoria Sub 12 (masculino e mista) não será marcado os 08 segundos para passar do
meio da quadra, mas os 24 segundos sim.
Art. 30º
Altura de Tabelas
a) Do Sub 13 ao Sub 16 a tabela terá altura oficial adulta (3,05 cm).
b) No Sub 12 (masculino e misto) a tabela terá altura de 2,75 cm.

Art. 31º
Cada equipe deverá estar uma hora antes do horário marcado na tabela, na quadra que irá
jogar e em condição de jogo. E deverá enviar um representante quando da impossibilidade do
técnico para as reuniões técnicas diárias que ocorrerão às 20h de terça a sexta-feira, na
sala da Central de Informações Técnicas e Arbitragem.
Art. 32º
Organização Técnica: Informações técnicas referente ao andamento dos jogos como: tabelas,
horários, resultados, alteração de jogos, diretamente na Central de Informações Técnicas e
Arbitragem.
Art. 33°
Pontuação na classificação das equipes:
Sub 12 masculino:

Vitória
Empate
Derrota

02 pontos
01 ponto
00 ponto

Demais categorias:

Vitória
Derrota

02 pontos
01 ponto

Art. 34º
RESPONSABILIDADES DAS EQUIPES:
a) Comparecer a cerimônia de abertura, com a bandeira da sua equipe e todos
devidamente uniformizados.
b) As equipes deverão seguir, rigorosamente, os horários estabelecidos para as refeições.
c) Os participantes são obrigados a comparecer no local do jogo determinado pela
organização do evento, nas datas e nos horários marcados na tabela, zelar e se
responsabilizar pelo comportamento de suas delegações, antes, durante e depois dos
jogos, desde a chegada até o retorno.
d) Manter disciplina impecável nos locais de hospedagem, refeições, e no ginásio.
e) Responsabilizar-se pela conservação de mobiliário do vestiário e demais instalações
colocadas a sua disposição.
Art. 35°
Será criada no Congresso Técnico uma comissão disciplinar.
Art. 36°
Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos pela comissão organizadora.
Observação: A Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo não se responsabilizará por
materiais extraviados ou furtados dentro do clube.

Comissão Organizadora:
Rogério Caberlon – Presidente Federação Gáucha de Basketball
Fernando Martini – Presidente Sociedade Ginástica Novo Hamburgo
Marcos Bock – Gestor Executivo
Isla Márcia Krüger – Gerente de Esportes
Luiz Fernando Branco – Coordenador Técnico (representante da CBB)
Marcelo Mayer – Técnico da Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo

