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CAMPEONATO MUNICIPAL DE BASQUETEBOL 2007

Regulamento Específico

Capítulo I – Das inscrições

Art. 1º - As inscrições para o Campeonato Municipal de Basquetebol deverão ser feitas
mediante entrega da ficha de inscrição (modelo SME) corretamente preenchida até as 17
horas do dia 08 de maio de 2007. Cada equipe inscrita deverá doar 5kg de alimentos
não perecíveis que serão entregues no Congresso Técnico.

Art. 2º - É obrigatória a presença no Congresso Técnico de um representante por equipe para
confirmar a inscrição, no dia 10 de maio de 2007, às 19 horas no Ginásio Tesourinha,
onde será entregue a tabela de jogos da competição e tratados assuntos gerais.

Parágrafo Único  - A equipe que não se fizer representar no Congresso Técnico terá sua inscrição
cancelada, assim como sua participação no campeonato.

Art. 3º - Cada equipe deverá inscrever no mínimo 5 atletas e um responsável técnico até a data
limite das inscrições(29/05/2007), podendo acrescentar, até o último jogo da primeira
fase, mais 10 atletas, perfazendo no total de no máximo 15 atletas. Todos os dados
solicitados na ficha de inscrição deverão estar devidamente preenchidos.

Parágrafo Único – É expressamente proibido a substituição de atletas na ficha de inscrição,
independente se o mesmo tiver atuado ou não.

Art. 4º - É obrigatória a apresentação do documento de identificação do atleta ao assinar a
súmula (Carteira Nacional de Habilitação, Carteira de Identidade, CTPS e/ou
Passaporte), com a penalidade de não participar da partida.

Art. 5º - Poderão ser realizadas inscrições de novos atletas antes do início de qualquer jogo (até
o último jogo da primeira fase), com os devidos documentos, desde que o atleta não
tenha atuado por outra equipe no Campeonato de 2006, e ainda, a equipe possua vaga
na ficha de inscrição.

Art. 6º - Terão inscrições garantidas na Série A as equipes que participaram em 2006, além da
campeã e vice-campeã  da Série B do Campeonato Municipal de Basquetebol 2006.

Art. 7º - Poderá participar do Campeonato Municipal de Basquetebol 2007, na Série A, através
de convite expedido somente pela SME, a equipe que preencher os critérios adotados
pela mesma.

Art. 8º - Toda equipe deverá inscrever obrigatoriamente 1 pessoa, com possibilidade de 2
pessoas, aprovadas pela SME, com conhecimento da arbitragem atual.

Art. 9º - Todas as equipes inscritas, exceto cfe. Art. 6º e 7º, terão suas inscrições na série B ou
feminino.

Capítulo II – Da arbitragem

Art. 10 - A arbitragem será indicada pelas equipes participantes, mediante inscrição prévia,
conforme artigo 8º do Capítulo I.
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Art. 11 - A escala oficial da arbitragem será divulgada no site da SME
(www.portoalegre.rs.gov.br/sme) até Terça-feira anterior a rodada, pela coordenação de
arbitragem.

Parágrafo Único - No caso de impossibilidade de atuação de arbitragem deverá solicitar alteração
até Quarta-feira, às 18 horas anterior a rodada.

Art. 12  - A confirmação de arbitragem é responsável pela designação dos oficiais, tal como a
alteração da escala.

Art. 13 - A indicação do (s) árbitro (s), assim como sua presença nos jogos e a consulta a
escala, é de inteira responsabilidade das equipes participantes. A ausência de
arbitragem indicada conforme tabela previamente divulgada acarretará  na eliminação da
equipe do campeonato.

Capítulo III – Das etapas da competição

Art. 14 - A competição será dividida em Séries A e B, no masculino e Chave Única no feminino.
Para o ano de 2008, duas equipes da Série A serão rebaixadas para a Série B. No
mínimo duas equipes da Série B ascenderão para a Série A.

Capítulo IV – Dos locais e datas

Art. 15 - Os jogos do Campeonato Municipal de Basquetebol serão realizados em ginásios e
parques da cidade de Porto Alegre, com horários e datas previamente definidos na
tabela de jogos da competição.

Art. 16 - O Campeonato Municipal de Basquetebol 2007 terá sua abertura dia 19 de maio no
Ginásio Tesourinha.

Art. 17 - Os jogos deverão ser realizados nos finais de semana, conforme tabela distribuída com
antecedência de 12 dias. A tabela de jogos não poderá sofrer qualquer alteração, salvo
caso extraordinário, conforme a Comissão Organizadora.

Capítulo V – Das regras e Penalidades

Art. 18 - O Campeonato Municipal de Basquete obedecerá as regras oficiais da FIBA, com as
seguintes alterações:

    a) O tempo de jogo será de  20 minutos cronometrados, divididos em 2 tempos de 10
minutos, com intervalo de 5 minutos, salvo nas finais.

    b) Cada equipe terá o direito a 1 tempo técnico de 1 minuto por período.
    c) Será exigido por parte das equipes o uso de camisetas iguais com numeração de 4 a

99.

Art. 19 - Em caso de WO (equipe ausente) a equipe será eliminada da competição e todos seus
resultados desconsiderados para efeito de pontuação das demais equipes.
Parágrafo Único - Casos excepcionais serão avaliados pela Comissão organizadora.

Art. 20 - O início dos jogos terá tolerância de 15 (quinze) minutos a partir da hora prevista na
tabela, após será aplicado o WO a(s) equipe(s) ausente(s).

Capítulo VI – Da premiação

Art. 21 - Serão conferidos troféus ao campeão e vice-campeão e medalhas à 1ª, 2ª e 3ª
colocadas e premiação  para cestinha.


