
 

 

D.T. 017.20 

Curitiba, 09 de abril de 2020 

 

NOTA OFICIAL 017/20 

 

A Federação Paranaense de Basketball, através do Departamento de Fomento da FPRB 

vem por meio desta INFORMAR sobre nova regulamentação da Defesa Individual nas 

competições oficiais da entidade, como segue abaixo. 

 

Completam-se dez anos de implantação da Defesa Individual nos Campeonatos Oficiais 

das Categorias de Base da FPBR, de acordo com desejo e determinação da grande maioria das 

entidades que disputam essas competições. Nós da FPRB, compartilhamos da certeza de que 

foram anos de grandes ganhos para técnicos, equipes e para o basquetebol paranaense. 

 

A FPRB e seu corpo diretivo, aqui representado pelo Departamento de Fomento dos 

quais fazem parte integrantes da Diretoria Eleita, do Departamento Técnico e do 

Departamento de Seleções explicita nesse documento que comunga com as ideias e filosofias 

da defesa individual nas categorias formativas (Sub12 ao Sub15).  

 

Foi determinado em Assembleia Técnica de 2019 e não alterado na Assembleia Técnica 

de 2020 a utilização obrigatória da defesa individual nas competições oficiais da FPRB nas 

categorias Sub12, Sub 13 e Sub 14. Dessa forma, em acordo com o Departamento de 

Arbitragem e por orientação do Departamento de Fomento, decidiu-se que: 

 

- Os oficiais de arbitragem das partidas dessas competições não mais serão 

responsáveis pela orientação, cobrança e punição da equipe que não respeitar o regulamento 

em relação ao uso da defesa individual. 

 

Acreditamos que já é chegada a hora da conscientização coletiva do uso da mesma e 

da responsabilização consciente dos técnicos em respeitar o regulamento determinado pela 

maioria dos filiados que disputam as competições de base. 



 

 

 A FPRB utilizará essa conscientização como base para determinar seus objetivos, 

orientar seus planos e metas e determinar os profissionais mais conscientes para desenvolver 

essa filosofia nas Seleções Paranaenses de Basquetebol. 

 

Finalizando, a Diretora de Fomento da FPRB se compromete a fornecer palestras 

virtuais sobre o tema, distribuição de materiais educativos sobre a Defesa Individual dentre 

outras ações, a fim de auxiliar na formação de todos os interessados.  

 

Dê ciência, registre-se e cumpra-se. 

 

MARIVAL ANTONIO MAZZIO JUNIOR 

Presidente FPRB 

 

 

FABIOLA VILA DOS SANTOS 

Diretora Técnica 

 

 

DANIEL S. LAZIER 

Diretor Técnico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÁBIO ANTONIO PELANDA 

Diretoria de Fomento e de Seleções Masculinas – FPRB 

 

 

CLÁUDIO HENRIQUE LISBOA 

Diretoria de Fomento e de Seleções Femininas – FPRB 

 

 

MARCELO PASTRE 

Diretoria de Fomento FPRB 

 

 
 


