CIRCUITO MUNICIPAL DE BASQUETEBOL MASTER – 2022

REGULAMENTO GERAL
Art*- 1* - O CIRCUITO MUNICIPAL DE BASQUETEBOL MASTER 2022 é uma promoção da
Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, realização da ASPAAssociação de Pais e Amigos do Basquetebol com apoio da Associação Memorial do basquetebol
de Ponta grossa e tem como objetivo fomentar a prática da modalidade no município em todas
as faixas etárias MASTER nos nipes masculino e feminino.
- Os jogos seguirão as regras internacionais do basquetebol FIBA, podendo sofrer alterações
para o melhor andamento da competição.
Das inscrições:
Art* 2* - Podem participar atletas nascidos em 1982 e anteriores;
- será cobrado uma taxa de inscrição de r$ 300,00 por equipe para as três etapas.
-as inscrições poderão ser feitas até o dia 11/07, com o preenchimento da ficha de inscrição e o
envio do comprovante do depósito/transferência bancária.
- a ficha de inscrição deverá ser solicitada pelo watsapp 42 999821924, respondida preenchida
e anexado o comprovante bancário.
- A taxa de arbitragem será de r$ 180,00 por jogo, devendo ser pago o valor total dos jogos da
etapa antes do primeiro jogo.
- o valor referente a taxa de inscrição deverá ser depositado na chave pix – 42 999821924 – LUIZ
A.R. NETO.
- O pagamento deverá ser feito em forma de depósito/transferência bancária.
- A equipe poderá inscrever 12 atletas até o final da etapa do circuito.
- no nipe MASCULINO cada equipe deverá inscrever OBRIGATORIAMENTE, 02 atletas com 50
anos ou mais (nascidos em 1972 e anos anteriores).
- Para o etapa final a equipe somente poderá utilizar os atletas já inscritos PARTICIPANTES da
primeira e segunda etapa, não podendo inscrever novos nomes.
- O atleta poderá TROCAR DE EQUIPE somente na segunda etapa do Circuito Municipal de
basquetebol máster 2022.

- O atleta inscrito se comprometerá em conhecer e cumprir o regulamento, bem como declara
estar apto para a prática esportiva;

Da forma de disputa:
Art* 3* - O CIRCUITO MUNICIPAL DE BASQUETEBOL MASTER 2022 será dividido em TRES etapas
que se realizarão em locais e horários definidos pela coordenação do evento.
- em cada etapa o sistema de disputa será definido de acordo com o número de equipes inscritas
e a disponibilidade de local e arbitragem.
- a arbitragem será de responsabilidade da Federação Paranaense de Basquetebol.
Da Pontuação por etapa:
Art 4 – Haverá uma pontuação para cada equipe classificada em cada etapa conforme quadro:
COLOCAÇAO
CAMPEAO
VICE CAMPEAO
TERCEIRO LUGAR
QUARTO LUGAR
QUINTO LUGAR
SEXTO LUGAR
SETIMO LUGAR
OITAVO LUGAR
NONO LUGAR
DECIMO LUGAR

PONTUACAO
15 PONTOS
10 PONTOS
08 PONTOS
07 PONTOS
06 PONTOS
05 PONTOS
04 PONTOS
03 PONTOS
02 PONTOS
01 PONTO

- A equipe que somar maios número de pontos nas três etapas será considerada CAMPEÃ
MUNICIPAL DE BASQUETEBOL MASTER 2022.
Da premiação:
Art* 5- Serão premiados os três primeiros lugares em cada etapa com troféus e medalhas.
- será premiada com troféu a equipe CAMPEÃ na soma das TRES etapas do circuito.
Das considerações finais:
Art 6 - O atleta deverá apresentar documento de identificação que goze de fé pública antes de
cada jogo.
- nenhum atleta poderá jogar os três primeiros quartos seguidos de cada partida.
- dois atletas acima de 50 anos deverão jogar ao menos um quarto completo. Em caso de
necessidade, esse atleta somente poderá ser substituído por outro atleta com idade acima de
50 anos.
- A equipe que não comparecer para o jogo na data e horário marcado será considerada
derrotada por WXO e estará eliminada da etapa.

- O atleta desqualificado deverá cumprir uma partida automática na etapa. Se for o último jogo
da etapa a punição será cumprida na etapa seguinte.
- Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação da competição.

CALENDÁRIO DAS ETAPAS DOS CIRCUITOS

ETAPA

DATA

PRIMEIRA
ETAPA

22 A 26 /07

ETAPA

DATA

SEGUNDA
ETAPA

15 A 18/09

ETAPA

DATA

ETAPA
FINAL

29/10 A 02/11

