FEDERAÇÃO PAULISTA DE BASKETBALL
Fundada em 24.04.1924

FESTIVAL DE BASQUETEBOL SUB-11 MASCULINO - 2017

REGULAMENTO
CAPÍTULO I – DA FINALIDADE DO FESTIVAL
Artigo 1: O Festival SUB-11 F.P.B. de Basquete Masculino – 2017 têm como objetivo a vivência do jogo
para as crianças que estão iniciando no basquetebol, a familiarização de alguns aspectos do jogo,
relações com outras equipes e arbitragem.
CAPÍTULO II – DA ORGANIZAÇÃO
Artigo 2: O FESTIVAL DE BASQUETEBOL SUB-11 Masculino será promovido e organizado pela
Federação Paulista de Basketball em parceria com o Esporte Clube Pinheiros.
Artigo 3: O FESTIVAL DE BASQUETEBOL SUB-11 Masculino será realizado no dia 28 de maio de
2017, com início às 8:00 (oito) horas.
Artigo 4: Os jogos ocorrerão no 4° (quarto) andar do Esporte Clube Pinheiros. O acesso ao clube será
feito pela portaria da Escolinha, situada na Rua Angelina Maffei Vita, 493 - Jardim Paulistano – São Paulo.
As equipes participantes deverão comparecer ao local no mínimo às 7:30 (sete e trinta) horas, para evitar
atrasos no início das atividades.
Artigo 5: As entidades deverão efetuar sua inscrição por e-mail encaminhado para o endereço eletrônico
festivalmasculino@fpb.com.br, dentro do prazo estipulado e veiculado no site da F.P.B..
Artigo 6: As entidades inscritas deverão encaminhar por e-mail, para o mesmo endereço eletrônico,
relação nominal de seus atletas, com data de nascimento, e incluindo o nome do professor responsável e
seu telefone para contato.
Artigo 7: Cabe a Comissão Organizadora elaborar a programação, bem como zelar pela mais alta
moralidade e imparcialidade nas disputas.
Artigo 8: É de responsabilidade de cada entidade e/ou instituição a condição de saúde e aptidão para a
prática esportiva das seus respectivos jogadores.
CAPÍTULO III – CATEGORIA E NORMAS
Artigo 9: O Festival será disputado na categoria SUB -11. As entidades participantes deverão apresentar
uma equipe com garotos NASCIDOS A PARTIR DE 2006.
Artigo 10: O professor responsável por cada equipe deverá apresentar R.G. ou Identidade Escolar dos
atletas.
Artigo 11: Cada equipe poderá inscrever a cada jogo apenas 12 (doze) atletas, que poderão ser alterados
de um jogo para outro.
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Artigo 12: Poderão participar atletas federados somente se tiverem idade de 10 (dez) anos ou menos.
Artigo 13: Não haverá placar ou súmula. Não haverá vencedor ou perdedor. O placar eletrônico
funcionara apenas com a finalidade de marcar o tempo de jogo, não marcando pontos.
Artigo 14: Haverá 2 árbitros oficiais em cada partida.
Artigo 15: Cada equipe realizará, no mínimo, 02 (dois) jogos.
CAPÍTULO IV – DAS REGRAS DOS JOGOS
Artigo 16: Serão adotadas as regras oficias da Federação Paulista de Basketball, com exceção às normas
abaixo estipuladas.
1. Os jogos transcorrerão em três períodos de 7 minutos corridos.
2. O cronometro será parado apenas em Lances Livres e no último minuto do último quarto do jogo.
3. Não haverá limite de faltas pessoais.
4. Não será permitida a volta da bola para o campo de defesa.
5. Não haverá pedidos de tempo.
6. Os arremessos antes da linha de três pontos valerão 2 (dois) pontos.
7. Em caso de falta será cobrado apenas um lance livre valendo 2 (dois) pontos.
8. Em caso falta seguida de cesta o Lance Livre valerá 1 (um) ponto normalmente.
9. Os jogadores que participarem do primeiro período não poderão jogar o segundo período, sendo o
terceiro período livre para atuação de ambos.
10. Substituições de jogadores serão realizadas com o jogo em andamento, porém sendo necessário que
o atleta que entrará vá até a linha central da quadra, e o atleta que sairá deixe a quadra antes de seu
substituto entrar nela.
11. A forma de marcação será individual meia quadra na bola morta.
12. Serão utilizadas Tabelinhas de Mini Basquetebol.
13. O comportamento inadequado do Técnico, ou de membro de sua comissão técnica, será punido
imediatamente com a retirada do infrator da quadra de jogo.
CAPÍTULO V – DA COMPETÊNCIA
Artigo 14º: É da competência da Comissão Organizadora do evento interpretar este REGULAMENTO,
zelar por sua execução e resolver os casos omissos.
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