
 

 
Site: www.basquetenlab.com.br 

 e-mail: contato@novaligaabc.com 
Redes Sociais: @basquetenlab 

Fone: +55 11 9 5838-5299    

REGULAMENTO NLAB 2020/21 

 
 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

A 1° Temporada da NLAB 2020/21 na Categoria “ADULTO MASCULINO”, será organizado e coordenado pela 

Nova Liga Amadora de Basquete, na forma de seu presente “Regulamento Geral”. 

 

Poderá participar do Campeonato os Clubes (associação ou agremiação) que estiverem regularmente inscritos, 

com atletas acima de 18 anos de idade e também sem débitos junto à Tesouraria da NLAB. 

OBJETIVO 

A 1° Temporada da NLAB 2020/21 tem o objetivo de fomentar e incentivar a prática do basquete, 

desenvolvendo valores humanos, inerentes à prática esportiva, tais como: ética, generosidade, 

responsabilidade, honestidade, obediência, jogo limpo. Disponibilizando para as equipes um campeonato com 

grande qualidade e de alto padrão. 

 

EXECUÇÃO 

A 1° Temporada da NLAB será realizada nos ginásios e praças esportivas existentes no município da região de 

São Paulo e ABC Paulista, em dias e horários a critério da Liga Amadora de Basquete do ABC. 

DAS INSCRIÇÕES, TAXAS E HABILITAÇÃO DE ATLETAS 

INSCRIÇÕES 

a) Números de atletas inscritos no torneio: ilimitado; 

b) Números de atletas relacionados em súmula para o jogo: 14 atletas por equipe; 

c) Prazo para inscrição de novos atletas: Até a segunda rodada da 2 Fase (Série Ouro e Prata) 

d) Frequência para jogar playoffs: o atleta só poderá jogar os playoffs se participar no mínimo de 

1/3 dos jogos pela atual equipe na fase de classificação, que é equivalente à 4 jogos, caso contrário 

não estará apto a participar; 

e) Inscrição em súmula: os atletas deverão apresentar um documento oficial com foto até o final do 

2 período, após o início do intervalo, não será possível a inclusão de mais atletas em súmula. O 

documento não poderá ser apresentado por outro integrante da equipe; 

f) Atletas Federados: Será considerado atleta federado todo e qualquer atleta que participa de 

campeonatos promovidos por federações oficiais vinculadas a CBB no ano vigente;  

g) Inscrição de atletas federados: Cada equipe poderá inscrever 2 atletas considerado federado no 

item anterior.  

h) A equipe que possuir mais de 1 atleta federado inscrito no torneio, só poderá relacionar 1 atleta 

em súmula. 

i) Em caso de nova inscrição de atletas, enviar e-mail para inscricoes@novaligaabc.com, até as 

18h00 da sexta-feira que antecede a rodada a ser executada. 

j) Não está liberada a transferência de atletas entre equipes, de jogadores que já atuaram por 

alguma outra equipe que ainda esteja FILIADA a NLAB. 
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TAXAS 

 

a) A taxa de arbitragem deverá ser paga ao mesário responsável no valor de R$195,00 reais por equipe, antes 

do início da partida. E de preferência pagamento via Pix ou transferência para a conta da Holding. 

b) A inscrição por equipe terá o valor de R$550,00. 

HABILITAÇÃO DE ATLETAS 

A) Somente estarão aptos atletas acima de 18 anos 

b) Somente poderão participar da partida os atletas devidamente inscritos e que apresentem um documento 

oficial e válido com foto à mesa de controle. Serão aceitos: RG (Validade 10 anos), CNH, Carteira de Trabalho, 

passaporte, reservista, carteiras como por exemplo CREA e CREF e conselhos profissionais. Será aceito 

plataforma digitais do governo relacionadas a estes documentos oficiais. 

Não será aceito nenhuma outra forma diferente das descritas acima. Caso uma equipe se utilize de um atleta 

não inscrito, nos jogos em que este atleta constar em súmula será dado WO em favor à equipe adversária não 

cabendo recurso à equipe infratora. 

c) É obrigatório a apresentação do documento descrito acima com foto, para ser inscrito em súmula, em todas 

as partidas. Os documentos permanecerão com a organização durante o tempo de consulta, checagem e 

validação. Após os processos cumpridos, e não havendo irregularidades, os mesmos serão devolvidos ao 

responsável da equipe. 

 

PONTUAÇÃO E CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

Na Fase de Classificação o critério de classificação será por pontos ganhos, sendo mais bem classificada a 

equipe que conseguir o maior número de pontos e assim por diante. 

 

1º - Para efeito da classificação a contagem de pontos procederá da seguinte forma: 

 

2 PONTOS –  VITÓRIA  

1 PONTO –  DERROTA 

0 PONTOS  - POR WO  

 

O resultado tido com o WO será sempre 20x00 para a equipe vencedora. 

Havendo empate entre duas ou mais equipes na fase de classificação, serão aplicados os seguintes critérios de 

desempate:  

 

- Empate entre 2 equipes: Confronto direto 

- Empate entre 3 ou mais equipes: Confronto direto entre as equipes empatadas, seguido por saldo de cesta no 

confronto entre as equipes empatadas, seguido por average (cesta pró dividido pela cesta contra); 
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SISTEMA DE DISPUTA 

Contando com a participação de 28 equipes, fica definido o sistema de disputa da seguinte forma: 

 

OBS: Esta quantidade houve alteração devido a desistência de algumas equipes pós pandemia. (Atomics, 

Darkside, Santa Fé Hunters, Ballers e Pasquete Pastão) 

1 ª Fase – Divididos em 4 grupos de 7, as equipes jogarão dentro dos grupos em turno único 

 

2 ª Fase - Série Ouro e Série Prata – 1° ao 3° colocados estão classificados automaticamente para a Série 

Ouro. Já do 4° ao 6° colocados estão classificados automaticamente para a Série Prata. 

 

As 12 (doze) equipes classificadas dentro de suas séries serão separadas em 2 grupos com 6 equipes e jogarão 

em turno único dentro da própria chave. 

 

*Em ambas as situações, realizaremos congresso técnico para a definição das chaves 

* Após os jogos, todas as equipes estarão classificadas para a primeira rodada de playoffs* 

 

PLAYOFFS 

Das oitavas de final, quartas de final, semifinais e finais serão disputadas em cruzamento olímpico, em melhor 

de três partidas. 

 

 

Não haverá disputa de 3° e 4° lugar 
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COMITÊ DE AVALIAÇÃO E PENALIDADES 

Durante a realização da 1° TEMPORADA DA NLAB 2020/21, funcionará Comitê de Avaliação e Penalidades 

(CAP), formada pela diretoria (Presidente, Vice Presidente, Diretor de Competição, Diretor de Arbitragem e 

Diretor Geral) da Nova Liga Amadora de Basquete, com competência para aplicar as penalidades, tratar dos 

casos omissos, avaliar, acompanhar e propor modificações para os próximos jogos. 

 

Compete ao CAP a aplicação de sanções disciplinares decorrentes de infrações cometidas antes, durante e após 

as disputas dos jogos e constantes das súmulas ou similares anotados pelos árbitros ou Staffs da NLAB. 

Não caberá recurso contra as decisões do CAP. Para as reuniões do CAP serão eventualmente convocados os 

representantes das equipes envolvidas, quando deverão apresentar suas provas e ou alegações. Na ausência de 

qualquer das partes convocadas, o recurso será julgado à revelia 

Será aplicada as regras e sanções cabíveis ao TJD. 

PENALIDADES E RECURSOS 

Será eliminada da competição: 

 

I - a equipe que der três WOs (ausentar-se da disputa) durante todo o campeonato; 

II - a equipe que se recusar, sob qualquer pretexto, a continuar a disputa de uma partida; 

III – a equipe que cometer irregularidade na inscrição de atletas. 

*A equipe eliminada da competição, poderá ser suspensa de participar de campeonatos organizados pela NLAB 

de acordo com a avaliação do CAP. 

 

Nos casos de expulsão de jogador (desqualificação), o atleta estará automaticamente suspenso da próxima 

partida, podendo ainda ser julgado pelo CAP 

Caberá direito de recorrer à decisão do CAP contra irregularidades observadas durante a realização dos jogos, 

sempre que comprovar o não cumprimento das exigências deste regulamento e dos códigos e regras por este 

adotado.  

 

Todos os recursos deverão ser apresentados por escrito até as 18 horas do dia seguinte em que ocorrer o fato. 

Os recursos apresentados à CAP serão julgados em até 1 semana. 

Todo recurso é válido para o jogo ou prova nele determinado e a decisão nunca terá efeito retroativo. 

 

 A EQUIPE que promover, incentivar e ou provocar tumulto ou briga no local de jogo e imediações, seja através 

de seus atletas, dirigentes ou torcida, será punida sendo esta punição a ser julgada pela CAP. 

 As equipes e/ou jogadores poderão ser punidos em valores em espécie (dinheiro) desde que haja danos ao 

patrimônio (seja público ou privado). 

A equipe que ter WO deverá pagar a taxa total da arbitragem (R$ 380,00) à NOVA LIGA AMADORA DE 

BASQUETE, pois sem o pagamento não continua no torneio. 
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DESISTÊNCIA 

Em caso de desistência da equipe, o responsável pela equipe deverá formalizar sua saída do campeonato de 

forma formal a diretoria da NLAB, caso se recuse a liga irá comunicar aos demais filiados, formalizar e enviar via 

Boletim. 

A equipe que solicitar dispensa não terá o valor de inscrição devolvido. 

 

PRÊMIOS 

Serão conferidos troféus para as equipes que se sagrarem CAMPEÃS de cada série: CHAVE OURO e CHAVE 

PRATA. 

Serão conferidas medalhas aos jogadores das equipes que estiverem APTOS PARA OS PLAYOFFS, nas 

seguintes classificações: 

 

 - Campeão e Vice-Campeão da Chave Ouro e da Chave Prata. 

 

Demais premiações: 

 MVP da final das Séries Ouro e Prata receberá um Troféu de MVP; 

 

Medalha simbólica para o Destaque do Jogo (cada equipe escolherá o destaque da equipe adversária ao 

término do jogo) 

 

- Campeão da Chave Ouro ganhará um conjunto de uniforme padrão com 14 unidades, cedidos pela nossa 

parceira RWG 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

UNIFORMES 

 

a) A equipe deverá apresentar-se para a competição com os seus atletas em uniforme padronizado, com 

camisas, calções, meias (todos os jogadores deverão usar a mesma cor de meia, e a mesma deve estar 2 dedos 

acima do cano do tênis) e calçado apropriado para a modalidade, sob pena de não poderem participar do jogo 

em questão. 

b) Não será aceito uniforme com números fixados com fitas colantes ou presos com alfinetes, clipes, ou 

numeração riscada ou pintada à caneta. 

c) Não é permitido jogar usando calça, bonés, jaquetas, chinelos, brincos, pulseiras, correntes, anéis ou 

qualquer outro equipamento ou acessório que a arbitragem julgue incompatível com a prática esportiva.d) 

Quando do uso de propaganda ou publicidade do patrocinador no uniforme, o modelo deverá ser idêntico para 

todos os integrantes da equipe. A propaganda/ publicidade a ser utilizada não poderá citar nomes, números ou 

referências a candidaturas políticas, discriminação racial ou religiosa e ainda serão proibidas as que se 

relacionarem a bebida alcoólica ou cigarro. 
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DOS JOGOS 

 

a) Só poderão permanecer no banco de reservas os jogadores suplentes, devidamente uniformizados, mais dois 

responsáveis pela equipe, devidamente credenciados e uniformizados, cujos nomes deverão constar em súmula. 

b) Haverá quinze (15) minutos de tolerância para todos os jogos da rodada. 

Será cedido o tempo mínimo de 5 minutos para aquecimento em todos os jogos da rodada. 

c) As partidas terão a duração regulamentar de quarenta (48) minutos, divididos em 4 (quatro) tempos de doze 

(12) minutos cronometrados. 

d) Em caso de prorrogação o tempo será de 6 minutos. 

e) O intervalo entre os períodos será de um (1) minuto, exceto entre o 2º e 3º períodos, que será de cinco (05) 

minutos. 

f) TEMPO DE JOGADOR: Nos 2 (dois) minutos finais do 4° (quarto) período, o atleta com a posse da bola terá 

direito a um “time out” por equipe, esse tempo terá a duração de 30 (trinta) segundos. Os atletas não poderão 

sair da quadra e não é permitido substituição. A reposição de bola será cobrada próximo da área de pedido de 

tempo. 

 

SAÚDE E PROTOCOLOS 

 

Todos os atletas inscritos deverão apresentar sua carteira de vacinação com a primeira dose da vacina contra 

COVID-19. 

Seguiremos os protocolos sanitários vigentes em cada município onde serão realizados os jogos. Assim como 

seguiremos os protocolos vigentes nos clubes que nos disponibilizam as quadras, sendo obrigatório o 

cumprimento.  

Público, torcida e acompanhantes, somente serão liberados na NLAB conforme liberações via decretos. 

Durante a pandemia é obrigatório o uso de máscara, aferição de temperatura e distanciamento. 

Ficará a cargo de cada equipe realizar, antes ou durante o torneio, exames médicos para garantir que todos os 

atletas estão aptos à prática de esportes e à participação em torneio, obtendo os respectivos atestados. tais 

atestados poderão ser solicitados a qualquer momento pela organização do torneio, se não apresentados serão 

analisados e julgado punição pelo CAP. 

As equipes, os atletas, bem como todas as pessoas envolvidas no campeonato, reconhecem que a prática de 

esportes envolve riscos e desde já isentam os organizadores do evento de qualquer responsabilidade decorrente 

de acidentes ocorridos antes, durante ou após os jogos da NLAB. 
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DA ORGANIZAÇÃO DOS JOGOS 

CATEGORIA ADULTO 

 

a) Não haverá exceções às regras de jogo 

 

b) As tabelas utilizadas terão as dimensões oficiais 3,05 

 

c) As bolas utilizadas durante o jogo serão disponibilizas pela NLAB ou pelas equipes envolvidas no jogo sendo 

que a mesma precisa ser (Penalty Crossover 7.8)  

 

 

Demais informações de regras de jogo não descritas neste Regulamento, seguirá o as regras da FIBA 

Internacional. 
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