FEDERAÇÃO PAULISTA DE BASKETBALL
Fundada em 24.04.1924

XXX – TORNEIO INÍCIO SUB-13 MASCULINO DA G.S.P. – 2017
O XXX Torneio Início da Categoria SUB-13 Masculino da G.S.P. será realizado com apoio e
organização do Clube Esperia, sito à Av. Santos Dumont, n° 1.313, Santana, São Paulo - SP.
Os primeiros jogos deverão ser iniciados às 8:00h. Haverá tolerância de 15 (quinze) minutos
apenas para o primeiro jogo de cada ginásio.
Com o intuito de agilizar os trabalhos, os técnicos e/ou responsáveis das equipes deverão
apresentar a identificação da FPB de sua equipe à mesa de controle, no intervalo do jogo que
antecede a sua partida. Solicita-se a presença de um Diretor de cada equipe.
• É obrigatória a apresentação da carteirinha da FPB de todos os membros da equipe.
Cada agremiação participante arcará com o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para
pagamento da taxa de arbitragem. Este valor deverá ser pago em dinheiro, antes do primeiro jogo
de cada agremiação.
REGULAMENTO
1. Todos os jogos serão realizados com o tempo corrido de 2 (dois) períodos de 12 (doze)
minutos {2 X 12min}. Se houver necessidade de Período(s) Extra(s), este(s) será(o) de 03
minutos.
2. O cronometro de jogo será paralisado conforme as Regras oficiais, somente nas seguintes
situações: Lance Livre, Tempo Técnico, último minuto de cada Período, ou por solicitação dos
árbitros. Apenas no último minuto do 2º Período e Período(s) Extra(s) haverá a paralisação do
cronômetro de jogo após uma cesta de campo.
3. O intervalo do 1° para o 2° Período será de 01 (um) minuto. Havendo necessidade de Período
Extra, o intervalo do 2° Período para o 1° ou único Período Extra será de 02 (dois) minutos.
4. Haverá um TEMPO TÉCNICO de 01 (um) minuto aos 7 (sete) minutos do 1° Período e
também do 2° Período. Os Oficiais de Mesa paralisarão a partida na primeira oportunidade
próxima a este tempo. As equipes não terão direito a pedidos de Tempo Debitado. Se
necessário Período Extra, haverá TEMPO TÉCNICO ao restar 01 (um) minuto para o término.
5. É obrigatória a utilização de 05 (cinco) jogadores no 1° Período e a troca para outros 05 (cinco)
jogadores no 2° Período. Havendo Período Extra, os jogadores serão a escolha do técnico.
Cada jogador poderá jogar apenas um período, nisto não incluído(s) Período(s) Extra(s).
6. Substituições de jogadores poderão ser feitas com o cronometro rodando. No entanto, o
jogador que sai deverá ter deixado a quadra de jogo para que seu substituto entre na quadra.
AS SUBSTITUIÇÕES TERÃO DE SER FEITAS PRÓXIMAS À MESA DE CONTROLE E COM
A AUTORIZAÇÃO DOS OFICIAIS DE MESA.
7. O intervalo entre uma partida e outra será de 05 (cinco) minutos, não havendo maior tolerância
para aquecimento das equipes em quadra.
DEPARTAMENTO TÉCNICO
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