REGULAMENTO CATEGORIA SUB 11
I. DA ORGANIZAÇÃO DOS CAMPEONATO:
ART. 1º As partidas terão início no horário previsto na Tabela de Jogos, sendo admitida uma
tolerância máxima de 15 (quinze) minutos sobre o horário programado apenas para a primeira
partida.
ART. 2º As equipes deverão estar presentes na quadra de jogo devidamente uniformizados, e já
dentro do processo de aquecimento pelo menos 20 minutos antes do horário marcado para o início
da partida.
PARÁGRAFO 1º A quadra deverá estar à disposição das equipes 20 minutos antes do horário
marcado para o início da partida.
PARÁGRAFO 2º Faltando 9 minutos para o inicio da partida, o aquecimento será interrompido para
que sejam apresentados os jogadores das equipes. Após a apresentação, as equipes terão mais
três minutos de aquecimento antes de iniciar a partida.
ART. 3º A equipe da casa usará uniforme (camiseta) de cor clara de preferência branca e a equipe
visitante deverá usar uniforme (camiseta) de cor escura, salvo comum acordo.
ART. 4º Antes do inicio da partida o técnico será obrigado a apresentar o documento de seus
atletas.
PARÁGRAFO ÚNICO O documento válido para a partida será a Carteirinha da LMB.
ART. 5º Cada partida terá a duração de 3 períodos de 10 minutos cronometrados.
PARÁGRAFO ÚNICO Entre o 2º e 3º período de jogo, haverá um intervalo de 03 minutos. Entre
cada período haverá um intervalo de 01 minuto.
ART. 6º Para esse campeonato as tabelas serão oficiais.
ART. 7º Para esse campeonato não será permitido à participação de jogadores federados.
PARAGRAFO ÚNICO Será permitido à participação de jogadores que disputem o campeonato da
ARB.

CNPJ: 14.882.493/0001 – 45 – Rua Maestro Salvador B. de Oliveira, 45 Jd. Leonor – Campinas/SP 13041- 160
CREF: 068097 – G/SP - Fone (19) 3235-2435 ou 9 9293-1178 – rogeriotrinca@yahoo.com.br

ART. 8º Cada equipe deverá inscrever na sumula de jogo um numero mínimo de 05 jogadores e um
numero máximo de 15 atletas
ART. 9º A categoria será disputada no sistema de festival e a pontuação será atribuída pelo critério
de pontos ganhos:
Vitória

03 pontos

Derrota

02 pontos

W.O

00 ponto.

II. INSCRIÇÕES
ART. 10º Somente poderão participar das partidas os atletas regularmente inscritos na ficha de
inscrição do campeonato.
ART. 11º A relação com o nome dos atletas poderá ser entregue no dia do primeiro festival
devidamente preenchido.
PARÁGRAFO ÚNICO Cada equipe poderá inscrever no máximo 25 jogadores.
ART. 12º Poderão participar do campeonato atletas nascidos em 2009 e 2010.
III. DAS PARTIDAS
ART. 13º Os jogadores inscritos na sumula de jogo deverão entrar em quadra de acordo com a
necessidade do professor ou técnico responsável pela equipe.
PARÁGRAFO ÚNICO Cada equipe deverá inscrever na sumula de jogo um numero mínimo de 05
atletas.
ART. 14º Durante o campeonato as equipes poderão realizar apenas a defesa individual. Poderão
marcar quadra toda quando a bola estiver viva, porém em todas as situações de jogo de
reposição de bola por uma equipe em sua quadra de defesa, de fora pra dentro da quadra
(cestas, faltas, violações ou paralisações da arbitragem), as equipes deverão voltar para
quadra de defesa e marcar na meia quadra.
IV. DOS DESEMPATES:
ART. 15º Em caso de empate no decorrer do campeonato serão adotados os seguintes critérios de
desempate:
PARÁGRAFO 1º Entre 2 equipes :
a) Confronto Direto:
b) Saldo de cestas entre as equipes empatadas;
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c) Cesta average entre as equipes empatadas;
d) Maior placar nos jogos, realizados entre as equipes (maior contagem)
e) Sorteio
PARÁGRAFO 2º Entre três ou mais equipes:
a) Se mais de duas equipes tiverem igual classificação, uma segunda classificação será
estabelecida, levando-se em conta somente os jogos realizados entre as equipes empatadas (saldo
de cesta);
b) Persistindo a igualdade será adotado o critério de cesta average, nos jogos entre as equipes
empatas.
c) Persistindo a igualdade, o critério adotado será cesta Average, considerando - se todos os jogos
realizados na fase em questão.
OBS.: Em qualquer uma destas etapas, ao ficar 2 equipes, volta o critério entre duas equipes.
d) Sorteio
IV DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
ART. 16º A Liga Metropolitana de Basquete não se responsabilizará por acidentes ocorridos com
atletas, antes, durante ou depois de cada partida.
ART. 17º Serão fornecidas medalhas comemorativas para todos os atletas que participarem da
categoria sub 11.
PARÁGRAFO ÚNICO: Às equipes participantes serão responsáveis pelo pagamento da premiação
de seus respectivos atletas.

Departamento Técnico
L.M.B.
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