
 

REGULAMENTO INTERAGÊNCIAS DE BASQUETE 
 
1. As competições de basquete serão realizadas de acordo com as regras internacionais da 
FIBA.  
2. Cada entidade poderá inscrever no mínimo 10 e no máximo 12 atletas.  
2.1. Por jogo, poderão ser inscritos em súmula até 12 atletas.  
3. Os jogos serão disputados seguindo as normas a seguir:  
3.1. Os jogos terão 02 (dois) tempos de 20 (vinte) minutos corridos com intervalo de 05 
(cinco) minutos entre ambos, divididos em 04 (quatro) quartos de 10 (dez) minutos cada, 
com intervalo de 01 (um) minuto entre o 1º e o 2º quarto e entre o 3º e o 4º quarto;  
3.2. Em caso de empate, o desempate far-se-á em um período extra de 05 (cinco) minutos 
com cronômetro corrido, ou quantos forem necessários até que haja um vencedor.  
3.3 Para a classificação das equipes será observada a seguinte pontuação:  
Vitória - 02 pontos  
Derrota - 01 ponto  
Derrota por WO - 00 ponto (para o perdedor)  
4. As equipes deverão estar em quadra uniformizadas.  
5. Não será permitido jogar com piercing, brinco, colar, presilha ou qualquer outro objeto 
que ponha em risco a integridade física dos alunos-atletas.  
6. A equipe deverá comparecer ao local do jogo com antecedência e devidamente 
uniformizada.  
7. Em caso do não comparecimento de uma equipe dentro do horário estipulado para o 
jogo, após a contagem de 15 minutos para a primeira partida da rodada, será declarado 
ausente, aplicando-se o WO em favor da equipe presente, à qual será declarada vencedora 
pelo placar de 20 x 00.  
8. No banco de reservas só poderão ficar os atletas e comissão técnica inscritos.  
9. A entrada dos atletas na quadra para o aquecimento será feita tão logo a mesma esteja 
livre e após a autorização do árbitro.  
10. Na fase classificatória, quando no mesmo grupo 02 (duas) ou mais equipes terminarem 
empatadas, o desempate far-se-á da seguinte maneira e em ordem sucessiva de 
eliminação:  
a) Confronto direto no jogo realizado entre as equipes empatadas na fase (utilizado 
somente no caso de empate entre 02 (duas) equipes);  

b) Maior coeficiente de cestas (pontos) average apurado nos jogos disputados entre as 
equipes empatadas;  

c) Maior coeficiente de cestas (pontos) average apurado em todos os jogos disputados 
pelas equipes na fase;  

d) Maior número de cestas (pontos) pró, apurado em todos os jogos disputados pelas 
equipes na fase;  

e) Maior número de vitórias;  

f) Sorteio.  
11.Poderão participar da competição somente funcionários e/ou associados da AABB. 
Consideram-se funcionários, atletas com matriculas “F”, estagiários, filho e/ou marido. 
12. Os casos omissos serão resolvidos pelo Comitê Organizador, não podendo essas 

resoluções contrariar regras oficiais e o Regulamento Geral. 


