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JOGOS ABERTOS DE PORTO ALEGRE 2019 

Regulamento específico basquetebol 
     
Capítulo I – Das inscrições 
 
Art. 1º - As inscrições para os Jogos Abertos de Porto Alegre serão feitas mediante o 

preenchimento da ficha de inscrição até 21 de abril de 2019 no site 
www2.portoalegre.rs.gov.br/sme 

 
 
 
Art. 2º - É obrigatória, para confirmar a inscrição, a presença de um representante por 

entidade no Congresso Técnico. O Congresso Técnico será realizado no dia 30 de 
abril de 2019, às 19h, na Av. Érico Veríssimo, nº 843, tendo como finalidade a 
discussão deste regulamento e a elaboração da tabela de jogos para a próxima fase. 
§ Único - A entidade que não se fizer representar no Congresso Técnico ou não 
justificar a sua ausência antecipadamente terá sua inscrição cancelada, assim como 
sua participação no campeonato. 
 

Art. 3º - A ficha de inscrição dos atletas deverá ser entregue antes do início do primeiro jogo 
da equipe, com no mínimo cinco nomes. As demais inscrições poderão ser feitas até 
a data do último jogo da equipe. 

 
 
Art. 4º - Sera permitida a participação de federados no ano de 2019´no naipe feminino e no 

masculino para nascidos em 2007 e 2008. 
                &1º O atleta que iniciar sua participação na competição  e posteriormente for 

federado manterá sua condição de jogo até o final do ano. 
 
Capítulo II – Da arbitragem 
 
Art. 5º - A arbitragem será indicada pelas equipes participantes, e em acordo realizado 

pelas mesmas. 
  
 § 1º - A equipe que não indicar árbitro perderá dois pontos por cada partida que 

tenha faltado com seu compromisso;  
 
                 
 
 
Capítulo III – Dos locais e datas 
 
Art. 6º - Os jogos da competição serão realizados em ginásios da cidade, com horários e 

dias a serem previamente definidos na tabela de jogos da competição. 
  
 
Capítulo IV – Das regras 
 
Art. 7° - Os jogos obedecerão às regras oficiais da FIBA, com as seguintes alterações: 
 

 a) O tempo de jogo será de 20 minutos cronometrados, divididos em 4 tempos de 5 
minutos, com intervalo de 2 minutos.,  

 b) Cada equipe terá o direito a dois tempo técnicos de 1 minuto em cada meio tempo. 
 c) Será exigido por parte das equipes o uso de camisetas iguais e numeradas. 
 d) Cada atleta poderá cometer no máximo 4 faltas individuais. 
 
 

Art. 8º - Na categoria mirim masculina, serão permitidas equipes mistas. 
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Art. 9º - Na categoria mirim, uma equipe só poderá recuperar a bola quando esta estiver na sua 
quadra de defesa. 

 
Art. 10 - Na categoria mirim será obrigatório utilizar a defesa individual, na primeira constatação 

o técnico será advertido e a partir da segunda será aplicada falta técnica contra o 
técnico. 

Art. 11 - Na Categoria infantil masculina será permitida a inscrição de duas meninas. 
 
Art.12 - Na categoria juvenil será permitida a inscrição de  atletas nascidos(as) em 2001.   
 
Art. 13 - Em caso de empate no tempo regulamentar do jogo, a decisão terá uma prorrogação 

de três minutos cronometrados. Serão disputadas tantas prorrogações quantas forem 
necessárias até que se estabeleça um vencedor. 

 
Art.14 - A classificação final será estabelecida pelo maior número de pontos conquistados, 

equivalendo cada vitória a 2 pontos, derrota 1 ponto e W.O. 0 pontos. 
 

§ 1° Em caso de empate entre duas equipes, deverá ser adotado o confronto direto 
como critério de desempate. 

 
§ 2° Caso o empate aconteça entre mais equipes, o critério de desempate será o 

seguinte: 
1° Maior saldo de pontos entre as equipes empatadas 
2º Maior saldo de pontos de todos os jogos 
3° Maior número de pontos conquistados 
4° Sorteio 

  
Art. 15 - Para o primeiro jogo de cada rodada, haverá tolerância de 15 minutos antes de ser 

aplicado o W.O. Para os demais jogos, o W.O. será aplicado 5 minutos após o 
horário estipulado para o início da partida. 

 
§ 1° A equipe que não comparecer será declarada perdedora pelo placar de 20 x 00. 
 
§ 2º Se  a equipe ausente avisar antes do horário do jogo que irá se atrasar pode ser 

alterada a tabela para permitir a realização de todos os jogos. 
 
 
Art. 16 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora Local da SME, após 

ouvidos os representantes das equipes participantes, quando necessário. 
 
 
 Capítulo V – Da Disciplina 
 
 
Art. 17 - Qualquer integrante da equipe que for desqualificado deverá se retirar do local do 

jogo, sob pena de a partida ser encerrada e sua agremiação ser declarada 
perdedora.  

 
 
Capítulo VI – Da Premiação 
 
Art. 18 - Serão conferidas medalhas (13 por equipe) aos quatro primeiros colocados e troféus 

aos dois primeiros colocados. 
 
 


