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�$�U�W�������ž - �'�R���5�H�J�L�P�H�Q�W�R����
Os jogos de basquetebol serão regidos pelas regras específicas da FIBA, pelo Regulamento Geral do 
Evento e por este regimento. 
��
�$�U�W�������ž - �7�H�P�S�R���G�H���M�R�J�R����
As partidas terão uma duração de 10 (dez) minutos, sendo o vencedor a equipe que fizer mais pontos. 
�†���~�Q�L�F�R����Em caso de empate será realizado uma disputa de lances livres com todos da equipe alternados 
até que haja um vencedor; A bola deverá sair sempre da lateral da quadra, sendo que arremessada e 
obtendo rebote defensivo deverá o time sair da linha de 03 (três) pontos. 
 
�$�U�W�������ž - �'�D���S�D�U�W�L�F�L�S�D�o�m�R����
Terão direito a participar dos jogos de basquetebol os alunos devidamente inscritos na modalidade. 
 
�$�U�W�������ž�������'�R���Q�~�P�H�U�R���G�H���D�W�O�H�W�D�V�� 
O número mínimo exigido para que uma equipe tenha condições de jogo é de 03 (três) atletas. 
�†�� �~�Q�L�F�R caso alguma equipe não apresente o número mínimo exigido perderá o jogo por WXO, o que 
implica em um resultado de 8X0 para a equipe vencedora. 
��
�$�U�W�������ž - �'�D�V���)�D�O�W�D�V���L�Q�G�L�Y�L�G�X�D�L�V: 
O atleta que cometer 5 (cinco) faltas individuais deverá ser substituído por outro atleta da mesma equipe. 
�†�� �3�U�L�P�H�L�U�R����caso a equipe não tenha nenhum atleta em condições de jogo, esta deverá jogar com um 
atleta a menos. 
�†���6�H�J�X�Q�G�R����nenhuma equipe poderá terminar a partida com menos de 2(dois) atletas. 
 
�$�U�W�������ž�������'�D�V���I�D�O�W�D�V���F�R�O�H�W�L�Y�D�V����
Será de 5 (cinco) o limite de faltas coletivas. 
 
�$�U�W�������ž�������'�D���G�L�V�F�L�S�O�L�Q�D����
O atleta que for desqualificado de uma partida estará automaticamente suspenso do próximo jogo da sua 
equipe. Caso sua equipe não tenha mais nenhuma partida para jogar nesta modalidade, esse atleta 
estará suspenso da próxima partida de qualquer outra modalidade que esteja inscrito e relacionado na 
súmula de jogo. 
§ único: O(s) atleta(s) desqualificado(s) deverá (ão) ser submetido (s) à avaliação da comissão 
disciplinar. 
 



�$�U�W�������ž�������'�R���6�L�V�W�H�P�D���G�H���G�L�V�S�X�W�D����
Conforme prevê o Regulamento Geral dos Jogos Internos Anchieta, todas as categorias serão disputadas 
em formato de grupo, classificando para as finais. ��

  

�†���3�U�L�P�H�L�U�R����Havendo apenas 3 equipes, será feito apenas um grupo onde todos jogam contra todos 
e os doi melhores fazem a final, com as outras 2 equipes disputando o 3º lugar; 

�†���6�H�J�X�Q�G�R����Não havendo tempo hábil para realização de todos os jogos entre os dias 19 à 
21de setembro, a primeira rodada será realizada antecipadamente com data e horário a serem 
marcados e aviso prévio. 
��

�$�U�W�����ž - �'�R���8�Q�L�I�R�U�P�H: 
Conforme prevê o Regulamento Geral no seu Art. 11º, o uniforme para todas as competições será 
camisa oficial dos Jogos Internos, com numeração nas costas. O short será o mesmo da Educação 
Física do Colégio, tênis e meia. Fará parte do uniforme obrigatório todo equipamento exigido pelas 
regras oficiais das modalidades. 

 
�$�U�W���������ž�������&�D�V�R�V���R�P�L�V�V�R�V����
Os casos omissos serão analisados e resolvidos pela Comissão Organizadora dos Jogos Internos 
Anchieta. 
 
 
OBS.: Após a divulgação deste regulamento, ninguém poderá utilizar o seu desconhecimento para 
justificar o não cumprimento das suas normas. 
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