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   2019 – “ REGULAMENTO GERAL” -   2019 
 

 

1. Bases legais:  

a. Código Brasileiro de Justiça Desportiva (Resolução 29/09 do Conselho Nacional de Esporte)  

b. Normas gerais da FIBA da Confederação Brasileira de Basketball (CBB) e Federação Paulista de 

Basketball (FPB) 

  

2. Princípios orientadores  

a. Ética desportiva.  

b. Desenvolvimento técnico dos atletas.  

c. Fomentar a criação de equipes de base.  

  

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
Artigo 1 –  Os Campeonatos masculinos   serão dirigidos e superintendidos pela Diretoria dos Interesses 
Técnicos da LIGA PRÓBASQUETE, de acordo com o disposto do Regimento Geral, assim como pelo 
presente Regulamento. 

 

Artigo 2 –  O presente Regulamento será aplicado, no que couber, nas disputas de todas as categorias 
masculinas. 

 

Artigo 3 –  Os jogos serão realizados segundo as tabelas elaboradas pela LIGA PRÓ BASQUETE. e 
apresentada de acordo ao Regimento Geral , bem como o Sistema de Disputa que faz parte integrante 
deste Regulamento, SISTEMA DE DISPUTA TODOS CONTRA TODOS  TURNO/ RETURNO. 

a. O registro e a inscrição de atletas serão feitos pelo site www.probasquete.com.br.  

b. A escala de árbitros será feita pela LIGA PRÓ BASQUETE. 

c. Ocorrências disciplinares eventualmente verificadas durante a LIGA PRÓ BASQUETE, em sendo caso 

de aplicação de penalidades aos infratores, estas serão aplicadas conforme previsto no Regimento 

Disciplinar e no Regulamento da competição, tudo nos termos do Código Brasileiro de Justiça 

Desportiva (CBJD).   

Justifica-se o procedimento tendo em vista a celeridade desse tipo de evento organizado pela LIGA PRÓ 

BASQUETE, além das circunstâncias especiais que envolvem o campeonato.  

Os regulamentos disciplinares e respectivo regimento acima citados serão publicados no site da LIGA PRÓ 

BASQUETE  para conhecimento dos participantes e do público.  
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CAPITULO II – EQUIPES PARTICIPANTES E PRINCÍPIOS DA ORGANIZAÇÃO 
Artigo 4 – Participarão da LIGA PRÓ BASQUETE , as equipes que estejam em conformidade com as 
normas do Estatuto da Entidade e deste Regulamento, e que tenham feito sua inscrição para a LIGA PRÓ 
BASQUETE , e as equipes que tenham requerido sua inscrição e que foram aprovadas pela Organização.  

Dentro destes critérios, estarão aptas a disputar a LIGA PRÓ BASQUETE. 

 Artigo 5 -  A LIGA PRÓ BASQUETE  é um campeonato oficial de basquetebol masculino, disputada  com 
as seguintes  categorias: 

                     Sub 11 – nascidos em 2008/2009 – Misto (Festival de Minibasquete) ; 

                     Sub 13 -  nascidos em 2006/2007 - Masculino ; 

                     Sub 15 – Nascidos em 2004/2005 - Masculino ; 

                     Sub 17 – Nascidos em 2002/2003 - Masculino . 

 

CAPITULO III- COMPETIÇÃO E PREMIAÇÃO 

Artigo 6- A LIGA PRÓ BASQUETE terá como objetivo oferecer a oportunidade de um desenvolvimento 

técnico de alto nível para atletas.  

A LIGA PRÓ BASQUETE tem como princípios fundamentais:  

a. Fomentar o surgimento de novos talentos para o basquetebol brasileiro.  

b. O compromisso pessoal de cada uma das equipes com o aprimoramento técnico de seus atletas, 

contribuindo para o crescimento do número de atletas em condições de servir às seleções da FPB e da 

seleção brasileira.  

c. A massificação do basquetebol em São Paulo, como fonte de lazer da população e valioso instrumento 

de formação das crianças e adolescentes brasileiros. 

              

                       São pressupostos para o atendimento aos princípios fundamentais da LIGA PRÓ BASQUETE   

O respeito ao público e aos órgãos envolvidos com a competição.  

a. O respeito recíproco entre as equipes.  

b. A ética e a boa-fé nas relações esportivas e institucionais.  

c. Pontualidade e seriedade no cumprimento das obrigações pessoais e institucionais.  

d. A adoção prévia de toda e qualquer medida para assegurar o sucesso e o desenvolvimento regular da 

competição.  

e. A adoção prévia de toda e qualquer medida para assegurar o sucesso e o desenvolvimento regular da 

competição.  
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 Artigo 7 –  A competição oferecerá aos atletas e técnicos, a oportunidade de participar de jogos que 
irão colaborar na formação de novos talentos para o basquetebol paulista.  

 

Artigo 8-  Às equipes classificadas em 1º (primeiro), 2º (segundo) e 3º (terceiro) lugares na fase final serão 

atribuídos, respectivamente, os títulos de campeã, vice-campeã e 3ª colocada da LIGA PRÓ BASQUETE.  

  

Serão oferecidos um troféu e 15 (quinze) medalhas de posse definitiva a cada equipe classificada em 1º 

(primeiro), 2º (segundo) e 3º (terceiro) colocados na Liga Pró Basquete e medalha para o 4º colocado. 

 

CAPITULO IV – PRINCIPIOS GERAIS DA CONDUTA DESPORTIVA 

 Artigo 9 –  A competição deve ser marcada pela preocupação de respeitar e tratar com dignidade e 
conforto o público aficionado do basquetebol.  

  

Artigo 10-  Entre as equipes e seus respectivos torcedores deve ser estimulada a rivalidade saudável, 

eliminadas todas as formas de incitação à violência, de discriminação de qualquer espécie e do emprego 

de fatores extra quadra como forma de pressão sobre dirigentes, árbitros, integrantes de comissões 

técnicas e atletas.  

  

                      CAPÍTULO V – DO PROTOCOLO DAS PARTIDAS 

                      Artigo 11-  As arenas de jogos serão escolhidas e aprovadas pela Organização da LIGA PRÓ BASQUETE.  

As equipes que se candidatarem ao sediamento de alguma etapa deverão atender às solicitações do 

caderno de encargos exigidos pela LIGA PRÓ BASQUETE.  

Artigo 12- Toda partida deverá iniciar-se no horário previsto na Tabela de jogos. 

Parágrafo 1° - No caso de rodada com mais de uma partida, extrapolando-se o horário previsto para o 

início da 2ª (segunda) ou demais partidas em função de ocorrências na 1ª (primeira) ou demais partidas, 

para cada um dos demais jogos, as equipes terão, no mínimo, 10 (dez) minutos de aquecimento em 

quadra, a partir da sua liberação. Este tempo será contado após autorização do Árbitro para que as 

equipes ocupem a quadra para a próxima partida. 

Parágrafo 2° - Na hipótese de uma associação não comparecer dentro do horário previsto, o árbitro 

aguardará 15 (quinze) minutos após a hora marcada, findos os quais a associação presente será declarada 

vencedora pelo placar de 20 x 00 (vinte a zero).  

Parágrafo 3° -  
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Se o fato previsto no parágrafo anterior ocorrer com as duas equipes, ambas serão declaradas perdedoras 

pelo placar de 20 x 00 (vinte a zero). 

 

Artigo 13-É obrigatória a presença das equipes devidamente uniformizadas, e em condições de jogo, no 

mínimo 30 (trinta) minutos antes do horário previsto. 

 

Artigo 14-Cada delegação deverá ser composta por um máximo de 16 (dezesseis) pessoas, não mais do 

que 04 (quatro) pessoas da comissão técnica. A equipe pode optar por levar menos do que 04 pessoas da 

comissão técnica e completar a delegação com mais do que 12 (doze) atletas regularizados, desde que 

não seja ultrapassado o limite de 16 (dezesseis) pessoas.   

Paragrafo 1-Durante a competição, caso haja necessidade de alteração na composição da comissão 
técnica, qualquer modificação deverá ser comunicada a LIGA PRÓ BASQUETE , por escrito, com um 
prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas antes do jogo.  

 

Artigo 15 -Os clubes participantes do jogo deverão entregar ao representante designado pela LIGA PRÓ 

BASQUETE, com 30 minutos de antecedência ao horário oficial do jogo, a relação de suas equipes, com as 

seguintes informações: nome completo dos atletas - não mais que doze 12 atletas aptos a jogar, e 

comissão técnica no máximo de 4( quatro)pessoas, nome esportivo, número da camisa, juntamente com 

os documentos de identificação ou carteira da Liga Pro Basquete, deverá ser entregue a mesa de controle.  

 

Artigo 16 – A apresentação oficial das equipes, com chamada nominal, será realizada:  

          

a. 5 (cinco) minutos antes do início do jogo; as equipes, por determinação do árbitro, interromperão suas 

atividades e, a partir do respectivo banco de reservas, à medida que forem chamados por ordem crescente 

da numeração da camisa, os atletas entram na quadra enfileirando-se de costas para as respectivas 

tabelas para execução do Hino Nacional (Opcional).  

b. 1’30”. As equipes encerram o bate bola e dirigem-se aos bancos de reserva. Serão anunciados pelo 

locutor do ginásio, os 05 (cinco) jogadores de cada equipe que iniciarão a partida e com 30”os Jogadores 

titulares entram na quadra para início do jogo (Opcional).  

c. Os atletas devem apresentar-se vestidos por igual, isto é, vestidos com a mesma camisa, calção e 

agasalho.   

d. É permitido o uso de bermudas da entidade pela comissão técnica sendo vedado no entanto, o uso de 

sapatos abertos e chinelos..  

e. O tempo de intervalo entre o 2º e o 3º período será de 5 minutos. Em situações extraordinárias, a  
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LIGA PRÓ BASQUETE pode determinar a aplicação de 10 minutos para esse tempo de intervalo.   

f. Durante os jogos, as únicas pessoas autorizadas a permanecer na área dos bancos de reservas são os 

atletas uniformizados e os membros da comissão técnica constantes na lista nominal apresentada.  

 

CAPÍTULO VI – PARTICIPAÇÃO EMCONGRESSO TÉCNICOS, CLÍNICAS E EVENTOS 

Artigo 17 - A participação de dirigentes, técnicos e atletas convocados em eventos organizados pela LIGA 

PRÓ BASQUETE que sejam relacionados é obrigatória a presença. A ausência nesses eventos poderá ser 

punida com advertência, multa, ou até mesmo exclusão da competição, conforme a gravidade.  

  

CAPÍTULO VII – DOS ATLETAS – REGISTRO E INSCRIÇÃO 

Artigo 18 –   Será permitido a participação de atletas federados nas categorias acima da idade atendendo 

os              seguintes critérios: 

a. Poderá ser inscrito atletas federados na categoria da idade acima da qual é federado. 
b. Não serão permitidos atletas federados por outras instituições que não sejam 

comprovados que é sócio do clube. 
c. Poderão participar da LIGA PRÓ BASQUETE , os atletas regularmente inscritos em seus 

Clubes como sócios ou sócios militantes.  

 

                      Artigo 19 - Os clubes que participarem do Campeonato devem apresentar, em formulário da LIGA PRÓ 
BASQUETE, a relação nominal preliminar contendo até 24 (vinte e quatro) atletas com os respectivos números de 
camisas para a inscrição, até 04  de março de 2019.  

a. O prazo limite para inclusões ou alterações na relação nominal de atletas será até o dia 31 de 
maio de 2019. Para ter condições de participar da Liga Pró Basquete os atletas constantes da 
lista deverão estar com sua documentação regularizada até essa data.  

b. Os atletas constantes da lista e que ainda não estiverem com sua documentação regularizada 
até o dia 31 de maio de 2019, serão excluídos da relação nominal e não poderão mais participar 
da Liga Pró Basquete.  

c. Para participar da Liga Pró Basquete a equipe deverá ter um mínimo de 5 (cinco) atletas com a 
documentação regularizada antes do início da primeira fase da competição.  

d. Além disso, a presença de um mínimo de 5 (cinco) atletas uniformizados na quadra também é 

obrigatória antes de cada partida disputada na competição nas categorias sub-11 e sub-13. 

e. Não terá condição de jogo o atleta que não constar na relação de inscrição oficial, ou que não 
apresentar documento de identidade, expedido por órgão oficial com foto. Esta exigência é 
válida para todos os jogos.  

f. O atleta que atuar por um clube da Liga Pró Basquete, não poderá, nessa mesma competição, 
atuar por outra equipe.  

 Capitulo VIII - UNIFORMES 
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 Artigo 20 - A equipe com mando de jogo usará sempre o uniforme de cor clara, cabendo ao visitante 
usar o uniforme de cor escura. Mas, se ambas as equipes concordarem, elas podem trocar as cores de 
suas camisas.  

a. A numeração dos atletas poderá ser 0, 00 e de 1 (um) a 99 (noventa e nove). Números de 1 até 9 não 
devem estar acompanhados de 0 (zero) à esquerda.  

b. Informado quando da apresentação da lista de inscrição, após o que não poderá sofrer qualquer 

alteração. Os números nas camisas dos atletas não poderão sofrer alteração para não comprometer o 

serviço de estatísticas.   

c. O número do atleta também poderá ser colocado na parte frontal do calção, à direita, mas cada 
algarismo não poderá exceder a 6cm (seis centímetros) de altura por 3cm (três centímetros)largura 

 

 

CAPITULO IX – RESPONSABILIDADE CIVIL 

Artigo 21- As equipes serão responsáveis  pelo atestado médico de aptidão para a prática esportiva, 
emitido por médico do clube.  

Paragrafo 1º -  A LIGA PRÓ BASQUETE  não se responsabiliza pela omissão destas providências.  

  

CAPITULO X – SISTEMA DE DISPUTA 

Artigo 22- Os jogos serão disputados de acordo com as regras vigentes da FIBA.  

 

Artigo 23 - A bola da competição será da marca Penalty  - Mirim (tamanho 5)  para as categorias sub 11 
e Sub 13 e Adulta para as demais categorias que devera disponibilizar 3 bolas para a equipe visitante. 

  

Artigo 24 - O campeonato será disputado em 02 (duas) fases:  

1. FASE DE CLASSIFICAÇÃO  

2. FASE FINAL  

  
1. FASE DE CLASSIFICAÇÃO  

  

SUB-13 - As equipes formarão um grupo único (A) e se enfrentarão todas contra todas em turno e returno, 

havendo uma terceira partida na casa da equipe que obteve o melhor saldo, nas duas primeiras partidas.  

Classificando o Grupo de 1° á  7° Colocação. 

SUB-15 - As equipes formarão um grupo único (A) e se enfrentarão todas contra todas em turno e returno.  

Classificando o Grupo de 1° á  10° Colocação. 
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SUB-17 - As equipes formarão um grupo único (A) e se enfrentarão todas contra todas em turno e returno.  

Classificando o Grupo de 1° á  10° Colocação. 

SUB-19 - As equipes formarão um grupo único (A) e se enfrentarão todas contra todas em turno e returno, 

havendo uma terceira partida na casa da equipe que obteve o melhor saldo, nas duas primeiras partidas.  

Classificando o Grupo de 1° á  5° Colocação. 

 

 

2. FASE FINAL  

SUB-13 – Quadrangular (Ouro) 1° á  4° Colocação / Triangular (Prata) 5° á  7° Colocação. 

SUB-15 – Play-off - 1° á  4° (Ouro); 5° a 8° (Prata) e 9° x  10° (Bronze). Melhor de 3 Jogos. 

SUB-17 – Play-off - 1° á  4° (Ouro); 5° a 8° (Prata) e 9° x  10° (Bronze). Melhor de 3 Jogos. 

SUB-19 – Play-off - 1° á  4° (Ouro)  Melhor de 3 Jogos. 

 

Artigo 25 -  A pontuação para classificação será de 02 (dois) pontos por vitória, 01 (um) ponto por 
derrota, 01 (um) ponto por derrota por número insuficiente de atletas e 0 (zero) ponto por derrota por 
desistência.  

  

Artigo 26 -  No caso de derrota por número insuficiente de atletas, se no momento do encerramento do 
jogo por tal motivo a equipe com o efetivo reduzido estiver à frente no marcador, o resultado será de 2 
x 0 (dois x zero) para a equipe adversária. Se tal equipe estiver atrás no marcador, entretanto, o placar 
será mantido. 

  

Artigo 27 -  No caso de derrota por desistência (WO), o placar será de 20 x 0 (vinte x zero) para a equipe 
adversária. Isso também é válido para o caso de uma equipe se apresentar para o início da partida com 
menos de 10 (dez) atletas uniformizados na quadra, salvo nos casos onde a justificativa para tal tiver 
sido oficialmente aceita pelo Departamento Técnico da Liga Pró Basquete 2018.  

    

a. Caso uma equipe não compareça até o prazo determinado pelas regras oficiais, a equipe 

presente será declarada vencedora pela contagem de 20 x 0 (vinte x zero). A outra equipe não 

terá nenhum ponto computado. A equipe que cometer está situação por 2(DUAS) será 

automaticamente eliminada da competição, e todos os resultados obtidos por ela, na fase em 

questão, serão anulados e desconsiderados para efeito de pontos ganhos.  

  
b. Caso o não comparecimento seja das duas equipes não serão computados pontos para nenhuma 

delas. 
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 Será concedida uma tolerância de 15 (quinze) minutos após o horário previsto para o início do jogo 

apenas para as equipes que estiverem envolvidas no 1º jogo do dia, nas partidas seguintes não haverá 

esta tolerância.  

  

CAPITULO XI – CRITÉRIOSDE DESEMPATE 

Artigo 29 -  

Havendo empate na contagem de pontos entre duas ou mais equipes, dentro de uma mesma fase, 

proceder-se-á ao desempate utilizando o seguinte critério:   

  

1º - Será feita uma reclassificação levando-se em conta somente os resultados dos jogos realizados 

entre as equipes empatadas, sendo melhor classificada a equipe que obteve o maior número de vitórias 

nos confrontos entre as equipes empatadas dentro da fase;   

  

2º - Melhor saldo de cestas, somente dos placares dos jogos realizados entre as equipes empatadas dentro 

da fase;   

  

3º - Maior número de cestas, somente dos placares dos jogos realizados entre as equipes empatadas 

dentro da fase;  

  

4º - Melhor saldo de cestas, levando-se em consideração os placares de todos os jogos realizados pelas 

equipes dentro da fase;  

  

5º - Maior número de cestas, levando-se em consideração os placares de todos os jogos realizados pelas 

equipes dentro da fase;  

  

6º - Melhor colocação na Fase de Classificação (aplicável somente se o empate ocorrer na fase final e não 

for solucionado por nenhum dos critérios anteriores);  

  

7º - Não se resolvendo a situação de empate, utilizar-se-á o sorteio.  

  

8º - Se em qualquer estágio, usando os critérios acima, um ou mais times pode ter sua classificação 

determinada, isso deverá ser feito e todo o procedimento reinicia novamente na ordem descrita acima, 

envolvendo apenas as equipes que permanecem empatadas.  
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 Na Categoria sub 11 as equipes participam em forma de festival  

 

 

 

 

CAPITULO XII -ESPECIFICAÇÕES DAS CATEGORIAS 

Artigo 30 - 

 Categoria sub 11 (Festival) 

a. Será OBRIGATORIO cada atleta jogar 1 período completo. 
b. Será OBRIGATÓRIO a utilização da tabela de minibasquete. 
c. O tempo de jogo será de 4 períodos de 8(oito) minutos corridos sendo o último minuto do 4º 

período cronometrado. 
d. O cronometro será obrigatoriamente parado nos pedidos de tempo e lance livre. 
e. Cada equipe terá direito a 1(um) pedido de tempo em cada quarto. Sem acumular 
f. As equipes só poderão efetuar o sistema de marcação individual, apenas em sua quadra de 

defesa, em todas as situações de jogo de reposição de bola por uma equipe em sua quadra de 

defesa, de fora para dentro da quadra (cestas, faltas, violações ou paralisações da arbitragem), 

sem dobras defensivas (2x1). 

g. Não será permitido o Bloqueio Direto (Corta-luz na Bola). 
h. Não será marcado os pontos no placar e nem haverá  sumulas. 

  

 Categoria sub 13 

a. O tempo de jogo será de 4 períodos de 8(oito) minutos cronometrados. 
b. As equipes só poderão efetuar o sistema de marcação individual, sem dobras defensivas (2x1). 

c. Não será permitido o Bloqueio Direto (Corta-luz na Bola) 
d. Seguem as demais regras da FPB, CBB e FIBA. 

 

 Categoria sub 15 

a. O tempo de jogo será de 4 períodos de 10(dez) minutos cronometrados. 
b. Seguem as demais regras da FPB, CBB e FIBA. 

 

 Categoria sub 17 

 Seguem as regras da FPB, CBB e FIBA. 

 

 Categoria sub 19 

 Seguem as regras da FPB, CBB e FIBA. 
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CAPITULO XIII – SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO DOS JOGOS 

Artigo 31 -  O árbitro, desde que entra na quadra, é a única autoridade competente para determinar, 
por motivo relevante, a interrupção ou a suspensão definitiva do jogo. Quando ocorrerem interrupções 
prolongadas, por motivos relevantes, o árbitro deve decidir as medidas a serem tomadas a fim de 
restabelecer as condições normais para o prosseguimento do jogo.  

Artigo 32 - A critério da arbitragem são motivos relevantes para a interrupção de um jogo os seguintes 
fatos:  

a. Mau estado da quadra que torne a partida impraticável ou perigosa;  

b. Iluminação inadequada;  

c. Falta de garantia momentânea à integridade física e psicológica das pessoas envolvidas no jogo;  

d. Conflitos ou distúrbios momentâneos na quadra, tais como invasão de quadra, arremesso de 

objetos etc.   

e. Falta de garantia irremediável à integridade física e psicológica das pessoas envolvidas no jogo;   

f. Conflitos ou distúrbios graves na quadra, decorrentes de invasão de quadra, arremesso de objetos 

etc.  

  

CAPÍTULO XIV - DISPOSIÇÕES TÉCNICAS E DISCIPLINARES 

 Artigo 33 - As infrações disciplinares serão processadas e julgadas na forma estabelecida no Código 

Brasileiro de Justiça e Disciplina Desportiva, aplicando-se ainda as disposições emanadas das normas da 

LIGA PRÓBASQUETE. 

 

 Artigo 34 - Além das penalidades previstas pelo C.B.J.D.D., os filiados estarão sujeitos às disposições de 

ordem Administrativa previstas no Regimento Geral da LIGA PRÓ BASQUETE.  

 

Artigo 35 - O comportamento antidesportivo, incluindo a agressão física ou verbal, tentada ou consumada, 

contra os árbitros e seus auxiliares, dirigentes, atletas e pessoas presentes, estarão sujeitos às penalidades 

administrativas a serem aplicadas aos infratores, bem como ao técnico da equipe local pela inércia em 

resolver ou tentar fazê-lo, desde que relatado, e sem prejuízo de posterior julgamento pelo T.J.D..  

Parágrafo único – O comportamento inadequado de torcedores, como invasão de quadra ou tentativa, 

como agressão física ou tentativa, poderá acarretar em pena administrativa imediata, sem prejuízo de 

posterior julgamento pelo T.J.D.. 

 Artigo 36 - A associação que recorrer à Justiça Comum de quaisquer decisões da diretoria da LIGA PRÓ 

BASQUETE., antes de esgotados todos os recursos da Justiça Desportiva em seu grau de jurisdição e 

hierárquico, pela ordem: Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Basketball do Estado 

de São Paulo, Tribunal Pleno de Justiça Desportiva do Basketball do Estado de São Paulo, Comissão 
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Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Basketball e Superior Tribunal Pleno de Justiça 

Desportiva do Basketball, em decisão irrecorrível, será automaticamente suspensa e excluída dos 

campeonatos, mesmo em andamento.  

 

Artigo 37 - A associação que utilizar atletas inscritos em condições irregulares sejam quais forem as razões, 

e descoberto por denúncia de uma associação ou de terceiros, e desde que comprovadas através da 

própria LIGA PRÓ BASQUETE ou outra forma qualquer, essa associação será declarada PERDEDORA por 

20 x 00 (vinte a zero) e os pontos de vitória serão atribuídos ao seu adversário, em todos os jogos em que 

constar da súmula, independente de ter jogado ou não, o atleta irregularmente inscrito, sem prejuízo das 

sanções do T.J.D.  

 

Artigo 38 - O filiado que tiver seu GINÁSIO INTERDITADO administrativamente ou por decisão do T.J.D., 

terá o mando dos jogos invertidos, sem qualquer compensação posterior.  

Parágrafo único - Caso um ginásio seja utilizado por 02 (duas) ou mais agremiações de uma mesma cidade, 

e em partida entre estas agremiações venham ocorrer fatos que determinem a INTERDIÇÃO do referido 

ginásio, a equipe responsável pela ocorrência destes fatos é que terá seus mandos de jogos invertidos, 

independentemente de ser ou não a mandante da partida em questão. 

 

Artigo 39 - O Técnico, o Assistente Técnico, Substituto(s) ou Acompanhante(s) DESQUALIFICADO(S) da 

partida deverá(ão) dirigir-se ao vestiário de sua equipe, lá permanecendo durante o jogo ou, caso 

prefira(m), deixar o ginásio.  

 

Artigo 40 - O Técnico, Assistente Técnico, Atleta, ou qualquer membro de equipe cumprindo pena de 

SUSPENSÃO deverá permanecer do lado oposto da quadra.  

 

Artigo 41 - O atleta que for desqualificado pelo árbitro, será automaticamente suspenso por 01 (uma) 

partida, na categoria em que o fato ocorreu, sem prejuízo das penalidades administrativas e posterior 

julgamento pelo T.J.D. Esta desqualificação não se refere as situações em que o atleta recebeu 02 (duas) 

faltas antidesportivas, ou 02 (duas) faltas técnicas, ou uma combinação destas.  

Parágrafo 1° - A partida em que o atleta desqualificado deverá cumprir a suspensão automática será a 

partida marcada na Tabela de jogos ORIGINAL, imediatamente posterior àquela em que o fato ocorreu. 

Parágrafo 2° - Excepcionalmente, se a desqualificação de um atleta acontecer no último jogo da 

temporada, a suspensão automática será cumprida no primeiro jogo da próxima temporada na 

categoria imediatamente superior. Caso não seja possível o cumprimento integral da penalidade na 
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mesma temporada, o restante da pena deverá ser cumprido na edição seguinte da LIGA PRÓ 

BASQUETE.  

 

Artigo 42 - O Técnico que receber uma falta desqualificante estará suspenso automaticamente por 01 

(uma) partida, sem prejuízo das penalidades administrativas e posterior julgamento pela Comissão 

Disciplinar. A suspensão é automática e não necessita de comunicação pela LIGA PRÓ BASQUETE. A 

partida em que o técnico desqualificado deverá cumprir a suspensão automática será a partida marcada 

na Tabela de Jogos original da mesma categoria, imediatamente posterior àquela em que o fato ocorreu. 

A equipe que utilizar irregularmente um técnico nestas condições, perderá a partida em que o fato ocorrer 

por 02 x 00 (dois a zero) e o ponto de bonificação, além de sofrer as sanções cabíveis. 

 

 Artigo 43 - Em caso de agressão física consumada contra oficiais de quadra e mesa e dirigentes da LIGA 

PRÓ BASQUETE, por qualquer membro de equipe, o agressor ficará suspenso administrativamente, até 

posterior julgamento pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Basketball do Estado de São Paulo, em toda 

e qualquer categoria, de toda e qualquer agremiação. 

   

CAPITULO XV – ARBITRAGEM 

Artigo 44 - Todos os jogos serão dirigidos por árbitros designados pela LIGA PRÓ BASQUETE, que não 

podem ser recusados pelos Clubes.  

Quando atuarem, os árbitros deverão estar uniformizados com o uniforme oficia e tênis de cor preta.  

Os árbitros e mesários receberão as taxas de arbitragem de acordo com a tabela e normas estabelecidas 

pela LIGA PRÓ BASQUETE.   

 

                      CAPITULO XVI- DISPOSIÇÕES FINAIS  

Artigo 45- A tabela de jogos deverá ser rigorosamente cumprida, somente alterando-se datas ou horário 

de jogos por motivo de força maior. É o prazo para mudança de jogo já agendado será de 72(setenta e 

duas)horas antes da data da partida. 

As equipes participantes são obrigadas a cumprir todas as normas deste regulamento e outras normas 

complementares que forem adotadas pela LIGA PRÓ BASQUETE.  

Os casos omissos serão resolvidos pelo COMITÊ ORGANIZADOR DA LIGA PRÓ BASQUETE.  
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