
                                                        

 

                 BASQUETEBOL 
 
 
DATA / PERÍODO: O campeonato será realizado no período de 06/08 a 27/08 
             
INSCRIÇÔES DOS ATLETAS 

    Somente poderão participar das competições os atletas que constarem da Relação 
Nominal. 

    Os atletas devem ser inscritos nas respectivas modalidades e categorias, conforme 
decidido em congresso: A listagem de inscrição da categoria deverá ser entregue até 
31/07.  

Ficha está disponível no site: apesec.com.br 
 
CATEGORIAS: 
 
SUB 10  –   nascidos em  2012 / 2013 /2014 
SUB 12  –  nascidos em  2010 / 2011  
SUB 14  –  nascidos em  2009 / 2008 
SUB 15  –  nascidos em  2007  
MASTER                    –                     nascidos a partir de 1987 
 
FORMA DE DISPUTA: 
 
01. Os Jogos serão realizados em turno único jogando todos contra todos, 

apurando-se 1º, 2º e 3º lugares (e assim por diante); 
 
1.1 Critério de pontos ganhos a saber: 

vitória        02 pontos 
derrota       01 ponto 
ausência ou abandono  00 ponto 

 
02. As tabelas serão oficiais para todas as categorias. 
 
03. A bola deverá ser da marca Penalty em todos os jogos da OLIMPESEC. 

 
04. Em todas as categorias as equipes deverão comparecer com o mínimo de 06 

jogadores, devendo assim todos os jogadores participarem de 01 quarto (10 
minutos) completo. 

 
Parágrafo 1º - O não cumprimento a este artigo, implicará na perda do jogo da 

equipe infratora pelo placar de 02 X 00. 
 
05.      Não é permitido qualquer atleta jogar: 

a) Com camiseta de cor diferente de baixo do uniforme; 
b) Com brincos, pulseira e corrente; 
c) Com numeração diferente do calção e camiseta; 
d) Com ferimentos que estiver sangrando; 
e) Com a camisa por fora do calção. 

 
06. Em qualquer categoria a equipe poderá jogar com meninas da mesma idade e 

respeitando as condições do Regulamento Geral, desde que não participem 
na categoria feminina. 



 
07. A Categoria Máster compreende jogadores nascidos a partir de 1987 (35 anos 

completados em 2022). 
08. Dos Desempates: 
 

EM CASO DE EMPATE, serão adotados os seguintes critérios: 

8.1 Entre 2 equipes 

a)  Confronto direto; 

b) Saldo de cestas entre as equipes empatadas; 

c)  Cestas average entre as equipes empatadas; 

d) Maior placar nos jogos realizados entre as equipes (maior contagem); 

e) Sorteio. 

8.2 Entre 01 ou mais equipes 

a) Se mais de 02 equipes tiverem igual classificação, uma segunda 

classificação será estabelecida, levando-se em conta somente os jogos 

realizados entre as equipes empatadas (saldo de cestas); 

b) Persistindo a igualdade será adotado o critério de cestas average, nos jogos 

entre as equipes empatadas; 

c) Persistindo a igualdade, o critério adotado será cestas average, 

considerando-se todos os jogos realizados na fase em questão; 

 

Obs.: Em qualquer uma destas etapas, ao ficar 2 equipes, volta o critério 8.1. 

 

d) Sorteio. 

 

09.  Caberá a equipe anfitriã da categoria tomar as providências tanto de ordem 
administrativas e técnica como de segurança, para o bom andamento dos jogos. 

 
10. As demais regras serão de acordo às utilizadas pela FPB. 
 
 
11. PONTUAÇÃO:- 
 
 

11.1.  Classificação Final conforme Artigo do Regulamento Geral. 
 
 
 
12. DOS CASOS OMISSOS 

 
 
      12.1.  Todas as irregularidades serão julgadas de acordo com o Regulamento 

Geral da 30ª OLIMPESEC. 

 
 


