REGULAMENTO ESPECÍFICO
BASQUETEBOL
1. CATEGORIAS
● SUB 10 Masculino e Feminino: a
 ptos os n
 ascidos de 2009 em diante.
● SUB 12 Masculino e Feminino: a
 ptos os n
 ascidos de 2007 em diante.
2. T
 EMPO DE JOGO
● Todas as categorias: 3 períodos de 10 minutos, com intervalo de 1 (um) minuto
entre os períodos;
● O cronômetro será parado apenas para cobrança de lances livres, no último
minuto de cada período.
● Não haverá tempo para aquecimento em quadra.
3. P
 EDIDOS DE TEMPO
● Não serão concedidos pedidos de tempo.
4. S
 ISTEMAS DE DISPUTA
● SUB 10 Masculino: Triangular com todas as equipes jogando entre si, com as
duas melhores colocadas sendo premiadas.
● SUB 10 Feminino: Jogo único, sem placar, com as duas equipes sendo premiadas.
● SUB 12 Masculino: Dois triangulares com as equipes jogando entre si dentro do
grupo. Vencedores de cada grupo fazem a final. Premiação para 1° e 2° colocados.
● SUB 12 Feminino: Triangular com todas as equipes jogando entre si, com as duas
melhores colocadas sendo premiadas.
● Todas as partidas serão disputadas em melhor de 3 “set’s”. Ao final de
cada período de 10 minutos, encerra-se um “set”, com o placar sendo
zerado para o início do próximo “set”. Tal medida visa diminuir possíveis
placares dilatados, o que nessa idade, pode desestimular as crianças.
● Ao final de cada “set”, (período de jogo), o vencedor fica com um ponto e,
em caso de empate, 0,5 (meio) ponto para cada equipe.
● Será o vencedor da partida, a equipe que tiver o maior número de pontos
somados (em “set’s”), não sendo válido o saldo de cestas como critério de
desempate.
● Caso o resultado final da partida, (em set’s), termine empatado, haverá
cobrança de três lances livres por equipe, cobrados por jogadores
distintos. Persistindo o empate, cobranças alternadas até que haja um
vencedor.

5. T
 ROCAS OBRIGATÓRIAS
● Cada atleta poderá participar de no máximo de dois períodos da partida,
ou seja, a equipe precisará estar presente com no mínimo 8 atletas para as
disputas.
● Em caso de lesão que impossibilite a participação ou continuação de um atleta em
um determinado período “set”, esse poderá ser substituído por outro que ainda
não tenha atuado na partida.
6. S
 ISTEMAS DE MARCAÇÃO
● Em todas as categorias fica obrigatória a marcação individual em meia quadra nos
3 (três) períodos.
● Em caso da marcação ser desrespeitada, a equipe será advertida verbalmente por
duas vezes em cada período, sendo que na terceira vez, a equipe perderá a posse
de bola, e na quarta vez, será cobrado a título de bonificação um lance livre pelo
jogador que sofreu a roubada, além da equipe permanecer com a posse de bola.
7. P
 ARTICIPAÇÃO
● Mínimo de 8 e máximo de 12 atletas para a participação efetiva das
disputas do Basquete no 20° INTERKIDS.
● A equipe que possuir atletas em quantidade inferior a 8 (oito) presentes à
partida, deverá jogar normalmente, porém, será considerada perdedora
por W.O. em virtude da impossibilidade das trocas obrigatórias.
8. A
 LTURA DA TABELA
● Em todas as categorias a tabela estará a uma altura de 2,75m.
9. B
 OLA
● As categorias jogarão com a bola mirim penalty 5.7.
10. CRITÉRIOS DE DESEMPATE - CLASSIFICAÇÃO FINAL
● Confronto direto;
● Maior número de atletas inscritos em súmula e participantes das partidas entre os
envolvidos;
● Melhor saldo de set’s entre os envolvidos;
● Menor número de pontos sofridos nas partidas entre os envolvidos;
● Sorteio.

