
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENTO  

ENCONTROS REGIONAIS DE 

BASQUETEBOL DE BASE 



 
 

 CATEGORIAS 

 

Art. 1 – As categorias e naipes dos Encontros Regionais de Basquete de Base a serem realizadas no ano 

de 2020, de acordo com a data de nascimento, são as seguintes: 

CATEGORIA 
(M/F) 

IDADE 

Sub12 A partir de 01/01/08 

Sub13 A partir de 01/01/07 

Sub14 A partir de 01/01/06 
 

 

ENCONTROS REGIONAIS DE BASQUETE DE BASE 

 

Art. 2 – Objetivo Principal  

Promover uma maior integração das categorias iniciais de basquete no Paraná. 

 

Art. 3 – Objetivos Secundários 

* Fomentar as categorias iniciais através de um evento de menor custo para as equipes; 

* Incentivar as entidades não filiadas a participar de eventos promovidos pela Federação Paranaense de 

Basketball; 

* Aumentar a quantidade de partidas por ano para as equipes de base, minimizando a preocupação com 

a classificação final, proporcionando novas experiências aos atletas e ampliando o volume de jogos; 

* Descobrir e desenvolver novos oficiais de arbitragem a fim de ampliar o quadro desta federação, 

oferecendo-lhes as primeiras experiências de uma partida oficial de basquete; 

* Conscientizar técnicos, dirigentes e torcedores, que o aprendizado de novos atletas e novos árbitros 

requer bom senso e paciência. 

 

Art. 4 – Datas de Realização 

* 14 e 15 de Março: Encontro Regional Sub 14 Masculino e Feminino (Oeste, Sul e Norte) – Circuito 1 

* 09 e 10 de Maio: Encontro Regional Aberto Sub 13 Masculino e Feminino (Oeste, Sul e Norte) – Circuito 1 

* 04 e 05 de Julho: Encontro Regional Aberto Sub 12 Masculino e Feminino (Oeste, Sul e Norte) – Circuito 1 

* 15 e 16 de Agosto: Encontro Regional Aberto Sub 14 Masculino e Feminino (Oeste, Sul e Norte) – Circuito 2 

* 17 e 18 de Outubro: Campeonato Regional Aberto Sub 12 Masculino e Feminino (Oeste, Sul e Norte) – Circuito 2 

* 14 e 15 de Novembro: Campeonato Regional Aberto Sub 13 Masculino e Feminino (Oeste, Sul e Norte) – Circuito 2 

 

 

 

 



 
Art. 5 – Participantes 

Poderão participar da competição clubes, associações e entidades filiadas e não filiadas à FPRB. 

As equipes filiadas terão preferência de vaga, já que há número limitado de participantes por região, e 

terão preferência no direito de sediação da competição. As agremiações participantes poderão participar 

em qualquer região de seu interesse e inscrever mais de uma equipe por categoria.  

Em caso de um número elevado de inscritos, poderá ser feito mais de um circuito na mesma data 

e na mesma região, contanto que haja sediantes. 

 

Art. 6 – Taxas 

As agremiações filiadas e não filiadas deverão: 

- Pagar a Taxa de Inscrição do Circuito 

Obs: A equipe sede também deverá pagar a taxa de arbitragem/premiação do circuito. 

 

TAXA DE ARBITRAGEM/PREMIAÇÃO DO CIRCUITO 

CATEGORIA (MASC/ FEM) VALOR (R$) 

Sub 12, Sub 13 e Sub 14 R$ 300,00 

 

REGULAMENTO ESPECÍFICO:  

Art. 7 – Substituições 

* Mínimo 10 atletas no início do campeonato. Máximo 12 atletas relacionados por jogo. 

* Troca de 10 ou mais atletas: Cada atleta deve ficar de fora do 1º ou 2º período completo. 3º e 4º 

períodos livres. 

* Em caso de lesão as substituições deverão ser proporcionais: Ex.: se uma equipe tem 8 e outra tem 

10, aplica-se a troca em 8. Se as duas equipes têm 10 ou mais atletas, a troca obrigatória será de 10 

atletas, podendo usar até 12 atletas, desde que cada atleta fique de fora do 1º ou 2º período. 

* Troca de 8 e 9 atletas: nenhum atleta poderá entrar em quadra nos 3 primeiros períodos 

consecutivamente. 4º período livre. Todos devem jogar pelo menos 1 período. 

* Menos de 7 atletas: a equipe com menos de 7 atletas poderá jogar sem realizar trocas obrigatórias, 

mas perderá os pontos da partida. A equipe 

 

Art. 8 – Defesa 

* Individual de acordo com as orientações oficiais da FPRB. 

 

Art. 9 – Tempo de Jogo 

* 4 períodos de 8 minutos corridos sendo o último minuto de cada período cronometrado. 

* O cronometro será pausado durante a cobrança de lances livres, tempo técnico, substituições e 

ocorrências extra jogo (atendimento médico, secagem de quadra, etc). 



 
* Será concedido 1 minuto de intervalo entre 1º e 2º períodos e 3º e 4º períodos.  

* O intervalo entre 2º e 3º períodos será de 3 minutos lançados no placar de jogo imediatamente ao fim 

do 2º período.  

* Aquecimento de 5 minutos corridos após o fim da partida anterior lançados no placar de jogo 

imediatamente ao fim da partida.  

* Em caso de prorrogação serão concedidos quantos períodos extras de 2 minutos cronometrados forem 

necessários. 

 

Art. 10 – Premiação  

Todos os participantes da Categoria Sub 12 serão premiados com medalhas. Nas demais 

categorias, os atletas 1º, 2º e 3º colocados serão premiados com medalhas. 

 

Art. 11 – Especificidades 

Parágrafo 1: Na categoria Sub-12:  

* Será obrigatória a utilização da bola mirim masculina nas competições masculinas e a bola oficial 

feminina nas competições femininas, da marca oficial da FPRB. 

* Será obrigatória a utilização da tabela de minibasquete. 

Parágrafo 2: Na categoria Sub-13:  

* Será obrigatória a utilização da bola mirim masculina nas competições masculinas e a bola oficial 

feminina nas competições femininas, da marca oficial da FPRB. 

 

Art. 12 – Sistema de Disputa 

* 9 equipes participantes – 3 chaves de 3 equipes. Triangulares finais série ouro, prata e bronze. 18 

partidas no total (4 partidas por equipe).  

* 8 equipes participantes – 2 chaves de 4 equipes, semi-final e final série prata. 20 partidas total (5 partidas 

por equipe).  

* 7 equipes participantes – 1 chave de 4 equipes e 1 chave de 3 equipes. Semi-final e final série ouro. 

Triangular série prata. 16 partidas no total (4 a 5 partidas por equipe) 

* 6 equipes participantes – Todos contra todos. 15 partidas no total (5 partidas por 

equipe). 

*5 equipes participantes – Todos contra todos. Finais: 3º x 4º (bronze), 1º x 2º (final). 12 partidas no total 

(4 a 5 partidas por equipe). 

* 4 equipes participantes – Todos contra todos. Semi finais e finais. 10 partidas no total. (5 partidas por 

equipe). 

* 3 equipes participantes – Todos contra todos em 2 turnos. 6 partidas no total (4 partidas por equipe). 

 As equipes poderão fazer dobras ou até 3 jogos por dia, portanto é necessário fazer o rodízio 

adequado para evitar desgastes excessivos dos atletas. 



 
Art. 13 – Critérios de Desempate 

Serão adotados os seguintes critérios de desempate: 

I – Confronto direto entre as equipes empatadas 

II – Saldo de pontos entre as equipes empatadas 

III – Menor número de pontos sofridos entre as equipes empatadas 

IV – Saldo de pontos nos confrontos contra todas as equipes na competição 

V – Menor número de pontos sofridos entre todas as equipes na competição 

VI – Sorteio 

 

Art. 14 – Compete à Coordenação de Competição, interpretar, zelar pela execução e resolver os casos 

omissos deste regulamento. 

 

 

DEPARTAMENTO TÉCNICO - FPRB 

FABÍOLA VILA 
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