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Cap. I – DAS CATEGORIAS 

ART. 1 - As categorias e naipes dos Campeonatos Estaduais de Base e Taças Paraná de Base a serem 

realizadas no ano de 2022, de  acordo com a data de nascimento, são as seguintes: 

 

CATEGORIA IDADE 

Sub12 Masculino e Feminino Nascidos a partir de 01/01/2010 

Sub13 Masculino e Feminino Nascidos a partir de 01/01/2009 

Sub14 Masculino e Feminino Nascidos a partir de 01/01/2008 

Sub15 Masculino e Feminino Nascidos a partir de 01/01/2007 

Sub16 Masculino e Feminino Nascidos a partir de 01/01/2006 

Sub17 Masculino e Feminino Nascidos a partir de 01/01/2005 

Sub18 Masculino e Feminino Nascidos a partir de 01/01/2004 

Sub19 Masculino e Feminino Nascidos a partir de 01/01/2003 

Sub20 Masculino e Feminino Nascidos a partir de 01/01/2002 

Sub22 Masculino e Feminino Nascidos a partir de 01/01/2000 

 

Cap. II – DOS PARTICIPANTES 

 

ART. 2 – De acordo com a categoria em disputa, poderão participar dos Campeonatos Estaduais de Base 

entidades filiadas à FPRB e não filiadas. 

 

ART. 3 – Nos Campeonatos Estaduais, categorias Sub12 e Sub13, a competição será aberta para filiados e 

não filiados. Entretanto, equipes não filiadas devem representar uma cidade do Estado e comprovarem 

que os atletas participantes estudam no Paraná. 

 

Parágrafo 1: Os atletas de clubes filiados dessas duas categorias devem estar devidamente 

registrados pelo Clube/Entidade, e apresentar sua credencial ou documento oficial para a disputa dos 

jogos. 

 

Parágrafo 2: As equipes filiadas terão preferência de vaga, já que há número limitado de 

participantes por categoria. As agremiações participantes poderão inscrever mais de uma equipe na mesma 

categoria, caso haja vagas disponíveis dentro do limite de inscritos. 

 

Parágrafo 3: Caso haja excesso de inscritos na competição, adotar-se-ão os seguintes critérios 

para seleção dos participantes: 

a) Equipes paranaenses filiadas; 

b) Equipes paranaenses não filiadas; 

c) Equipe “B” (segunda equipe) de equipes filiadas; 



 

 

d) Equipe “B” (segunda equipe) de equipes não filiadas. 

Obs.: Para fins de pontuação no Ranking Final, apenas a equipe A da entidade filiada que 

inscreveu duas equipes pontuará. 

 

ART. 4 – Para os Campeonatos Estaduais, nas demais categorias (Sub14 a Sub22), a competição será 

aberta apenas para filiados à FPRB.  

Parágrafo 1: Os atletas dessas categorias devem estar devidamente registrados pelo 

Clube/Entidade e, apresentar sua credencial ou documento oficial para a disputa de 

cada partida ou do circuito. 

 

Parágrafo 2: Para participação nas fases finais dos Campeonatos Estaduais (Turno e 

Returno), os atletas devem estar registrados no Clube/Entidade até o final da fase de 

classificação e ter participado de pelo menos uma partida dessa fase. 

 

Parágrafo 3: Na participação a qual se refere o Parágrafo 2 deste artigo, o atleta deverá 

estar registrado em súmula, uniformizado, apto a jogar de acordo com as Regras Oficiais 

da modalidade, mas não necessariamente atuar em quadra ou estar presente e 

relacionado na súmula em caso de lesão. 

 

 

ART. 5 – Para a Taça Paraná, em todas as categorias de Base em disputa, a competição será aberta para 

filiados e não filiados do Estado do Paraná, de outros estados do Brasil ou de outros Países. 

 

Parágrafo 1: Os atletas de clubes filiados dessas duas categorias devem estar devidamente 

registrados pelo Clube/Entidade e apresentar sua credencial ou documento oficial para a disputa do 

circuito. 

 

Parágrafo 2: As equipes filiadas terão preferência de vaga, já que há número limitado de 

participantes por categoria. As agremiações participantes poderão inscrever mais de uma equipe na mesma 

categoria, caso haja vagas disponíveis dentro do limite de inscritos. 

 

Parágrafo 3: Caso haja excesso de inscritos na competição, adotar-se-ão os seguintes critérios 

para seleção dos participantes: 

 

a) Equipes paranaenses filiadas; 

b) Equipes paranaenses não filiadas; 



 

 

c) Equipe “B” (segunda equipe) de equipes filiadas; 

d) Equipe “B” (segunda equipe) de equipes não filiadas. 

e) Equipes Brasileiras 

f) Equipes Estrangeiras 
 

Obs.: Para fins de pontuação no Ranking Final, apenas a equipe A da entidade filiada que 

inscreveu duas equipes pontuará. 

 
ART. 6 – Nos Campeonatos Estaduais de Base, cada equipe participante poderá contar com apenas um (1)   

atleta estrangeiro inscrito por categoria e naipe. 

 

Parágrafo 1: Atletas nascidos em outros países, devidamente registrados, não serão considerados 

estrangeiros caso estejam matriculados e com frequência comprovada em instituições de ensino 

regular ou superior no território nacional. 

 

ART. 7 – Nas Taças Paraná de Base, não há limitação de atletas estrangeiros. 

 

Parágrafo 1: Os atletas de clubes filiados  devem estar devidamente registrados pelo Clube/Entidade e 

apresentar sua credencial ou documento oficial para a disputa dos jogos e/ou circuitos. 

 

Parágrafo 2: Atletas nascidos em outros países, devidamente registrados, não serão considerados 

estrangeiros caso estejam matriculados e com frequência comprovada em instituições de ensino regular ou 

superior no território nacional. 

 

ART. 8 – As equipes participantes deverão arcar com suas despesas de alimentação e transporte interno. 
 
 
ART. 9 – Cada delegação poderá inscrever componentes, como descrito abaixo. Mas para competição somente 

poderá levar, no máximo, 16 (dezesseis) componentes divididos entre atletas e comissão técnica: 
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Atletas - Campeonato Estadual Ilimitado 

Atletas - Torneios Abertos Ilimitado 

Departamento Técnico 10 

Dirigente 05 

Médico/Fisioterapeuta 04 

Imprensa 02 

 
 



 

 

 

CAP. III – REGULAMENTO TÉCNICO 

 

ART. 10 – TEMPO DE JOGO  

O tempo de jogo será específico por categoria, como segue abaixo: 

 

Parágrafo 1: O tempo de jogo na categoria Sub12 será de: 

 4 períodos de 8 minutos cronometrados. 

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

 O intervalo entre 2º e 3º períodos será de 5 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 4 minutos cronometrados forem 

necessários. 

 

Parágrafo 2: O tempo de jogo nas demais categorias (Sub13 a Sub22) será de: 

 4 períodos de 10 minutos cronometrados. 

 2 minutos de intervalo entre 1º e 2º períodos e 3º e 4º períodos. 

 O intervalo entre 2º e 3º períodos será de 5 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 5 minutos cronometrados forem 

necessários. 

 

ART. 11 – SUBSTITUIÇÕES 

 

No Campeonato Estadual de Base e Taças Paraná de Base Categorias Sub12 ao Sub22 Masculino e Feminino, 

as substituições deverão se pautar pelos seguintes itens: 

 

 

 

 



 

 

 

Parágrafo 1: As equipes devem ser compostas por no mínimo 10 atletas e no máximo 14 atletas  

relacionados por jogo nas categorias Sub12, Sub13 e Sub14. Cada atleta deverá ficar de fora do 1º ou 

2º período completo. 3º e 4º períodos livres.  

 

Parágrafo 2: As equipes devem ser compostas por no mínimo 10 atletas e no máximo 12 atletas  

relacionados por jogo nas categorias Sub15 até Sub22 Cada atleta deverá ficar de fora do 1º ou 2º 

período completo. 3º e 4º períodos livres.  

 

Parágrafo 3: 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 (14 atletas nas categorias Sub12 a Sub14), desde que 

cada atleta fique de fora do 1º ou 2º período. 

 

Parágrafo 4: Caso a equipe tenha a disposição para o jogo 8 ou 9 atletas, nenhum atleta poderá entrar 

em quadra nos  3 primeiros         quartos  consecutivamente. O quarto período é livre. Todos os atetas 

devem jogar pelo menos 1 período.      Neste caso, a regra vale também para a equipe adversária no jogo 

em questão, mesmo que este tenha 10 ou mais atletas aptos a jogar.  

 

Parágrafo 5: Se a equipe estiver com 7 atletas ou menos, a mesma poderá jogar sem realizar trocas 

obrigatórias, mas perderá os pontos da partida. 

 

 

ART. 12– SISTEMA DEFENSIVO 

 

Será obrigatória em todas as competições, a defesa individual nas categorias Sub12, Sub13, Sub14 e 

Sub15 em ambos os naipes.  

 

Parágrafo 1: A total responsabilidade pelo cumprimento deste artigo é dos Técnicos e Assistentes 

Técnicos, estando estes passíveis a punições previstas nos Regulamentos da FPRB. 

Parágrafo 2: Os critérios para defesa individual seguem as orientações oficiais da FPRB, conforme o 

texto e  vídeo a seguir: 

 

Regra dos 3 segundos Defensivos 

 

- Um jogador não deverá permanecer na área restritiva da sua equipe por mais de 3 segundos 

consecutivos, enquanto a outra  equipe está com o controle de uma bola viva na quadra de ataque e o 



 

 

cronômetro de jogo está ligado.  

 

Concessões devem ser feitas para o jogador que:  

 

• Faz uma tentativa de sair da área restritiva. 

• Está na área restritiva quando ele ou seu adversario está em ato de arremesso e a bola está 

deixando ou já deixou a(s) mão(s) do jogador em um arremesso para a cesta de campo.  

• Seu oponente está driblando  na área restritiva para arremessar para uma cesta de campo, após ter 

estado lá por menos de 3 segundos consecutivos. 

 

VÍDEO EXPLICATIVO - 3 SEGUNDOS DEFENSIVOS 

 

Parágrafo 3: Os árbitros e Representantes da FPRB em quadra têm autonomia e liberdade para 

identificar e corrigir as situações defensivas. 

 

Parágrafo 4: Quando identificada uma situação ilegal de 3 segundos defensivo  que prejudica o 

ataque, os árbitros devem proceder da seguinte forma: 

 

1 - Advertência: o jogo deverá ser parado imediatamente e dada uma advertência. Posse de Bola volta 

com 14 segundos para a atacante. 

 

2 - Falta de defesa: o árbitro deverá aplicar uma “falta de defesa”, já que é um caso de reincidência de 

3 segundos  defensivo  ilegal. Esta falta não será registrada em súmula.  

 Punição: Um lance livre + posse de bola com 14 segundos contra a equipe no local mais próximo onde 

a bola estava localizada. 

 

Parágrafo 4: Nas demais categorias (Sub16 a Sub22), a defesa será livre 

 

 
ART. 13 - PREMIAÇÃO 
 

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

 

https://drive.google.com/file/d/1gNccb8GdSEJxp_a6a53oZq0XZO9QX154/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gNccb8GdSEJxp_a6a53oZq0XZO9QX154/view?usp=sharing

