
 
                                                

         

 

 

CAMPEONATO MUNICIPAL DE 

BASQUETEBOL SUB 18 

 2022 

REGULAMENTO GERAL 

 

- O CAMPEONATO MUNICIPAL DE BASQUETEBOL SUB 18 é uma promoção 
da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, 
realização da ASPA Associação de Pais e amigos do basquetebol de Ponta Grossa  
e tem como objetivo fomentar a prática do basquetebol no município de Ponta 
Grossa e na região dos Campos Gerais. 

 

Capítulo I – Das inscrições 
 
- O CAMPEONATO MUNICIPAL  DE BASQUETEBOL SUB 18 seguirá as regras 
da FIBA, com algumas alterações que venham a contribuir para a melhoria da 
competição.  
- Poderão se inscrever todas as entidades formalizadas da Região dos Campos 
Gerais e convidadas através de ofício formal solicitando inscrição. 
- As equipes inscritas declaram conhecer e respeitar o presente regulamento. 
- Cada equipe deverá indicar somente um representante para compor a comissão 
organizadora formada, a qual tomara decisões sobre situações alheias a esse 
regulamento. 
- As equipes inscritas declaram estar em condições físicas para a prática do 
basquetebol. 
- A comissão organizadora não se responsabilizará por lesões ocorridas durante a 
competição. 
- A divulgação de tabelas de jogos será feito através do grupo de watsapp 
denominado V CAMPEONATO MUNICIPAL DE BASQUETEBOL SUB 18 e 
também pelas redes sociais na página https://www.facebook.com/aspabasquetepg. 
- Será cobrado uma taxa de inscrição de R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS). 

- O pagamento da taxa de inscrição deverá ser feito até o dia 30/03/2022 e 
comprovante enviado no   grupo watts da competição.

http://www.facebook.com/aspabasquetepg


- É obrigatória a apresentação do documento de identificação do atleta 
(Carteira Nacional de Habilitação, Carteira de Identidade, CTPS e/ou 
Passaporte), com a penalidade de não participar da partida. 
- Poderão ser realizadas inscrições de novos atletas antes do início de qualquer 
jogo até a última partida da fase de classificação com os devidos documentos, 
desde que o atleta não tenha atuado por outra equipe no Campeonato e ainda, 
a equipe possua vaga na ficha de inscrição. 
- O atleta deverá atuar pelo menos UMA partida na fase de classificação 
para poder participar das próximas fases. 
- A atuação do atleta se efetiva quando ele inclui seu nome na súmula do 
jogo, apresentando a documentação necessária para atuar na partida. 

Capítulo II – Da arbitragem 

 
   - A arbitragem será de responsabilidade da ASPA. 
- As equipes serão responsáveis pelos custos da arbitragem que deverão ser 
pagos antes do início da partida. 

 
Capítulo III – Das fases da competição 
  
O CAMPEONATO MUNICIPAL DE BASQUETEBOL será dividido em TRES 
ETAPAS conforme calendário. 
 
Na fase de classificação as equipes jogarão entre si dentro da chave, acumulando 
pontos, sendo 02 pontos por vitória e 01 ponto por derrota. 
A CLASSIFICACAO SERÁ GERAL. 
O terceiro circuíto será disputado entre as equipes classificadas de acordo com as 
fases anteriores. 
 
 

- Capitulo IV   -Da Comissão disciplinar 
 

- Todos os recursos e questões disciplinares serão julgados pela COMISSAO 
DE JUSTICA DESPORTIVA da Secretaria Municipal de Esportes. 
 
 
- Capítulo V – Dos locais e datas  
 

-  - Os jogos do CAMPEONATO MUNICIPAL DE BASQUETEBOL SUB 18 serão 
realizados em ginásios da cidade de Ponta Grossa, com horários e datas 
previamente definidos na tabela de jogos da competição.  

- Não serão analisados pedidos de alterações de horários, mas eles poderão ser 
feito pela comissão organizadora atendendo os interesses da competição. 

 

- Capítulo VI – Das regras e Penalidades  
 

  Em caso de WO a equipe ausente será responsável pelo pagamento da taxa 
integral da arbitragem, perderá o ponto pela derrota, podendo continuar na 
competição nas próxima rodadas. 

- Todo atleta desqualificado da partida deverá cumprir uma partida de suspenção 
automática.  

- As punições contra atletas serão mantidas com o atleta, mesmo ele mudando de 
equipe e de etapa. 



- Parágrafo Único - Casos excepcionais serão avaliados pela Comissão 
organizadora.  

-  - O início dos jogos terá tolerância de 15 (quinze) minutos a partir da hora prevista 
na tabela, somente para o primeiro jogo da rodada. Após será aplicado o WO a(s) 
equipe(s) ausente(s).  

 

- Capítulo VII – Critérios de desempate  
 
- Serão seguidos os seguintes critérios de desempate:  
 
ENTRE DUAS EQUIPES 

- 1º) Confronto direto  
 

ENTRE TRES OU MAIS EQUIPES 

- 2º) Saldo de cestas dos jogos das equipes  

- 3º) maior número de pontos convertidos 

- 4º) Menor número de pontos sofridos 

- 5º) Sorteio   
 

- Capítulo VIII – Da premiação  
 
- Serão conferidos troféus aos três primeiros classificados medalhas aos três 
primeiros colocados de cada etapa Serão premiados também o CESTINHA, o 
atleta revelação e o melhor atleta da competição em cada etapa. 

 
Capitulo IX -  Considerações finais 
 
- os casos omissos serão resolvidos pela Comissão organizadora, durante o 
congresso técnico e ao longo do evento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 

 


