XII OLIMPÍADA INTER ALPHAS 2014
MINI BASQUETE
Art. 1º - A modalidade será disputada na categoria: Naipe Feminino - Pré-Mirim.
Art. 2º - Cada residencial poderá inscrever no máximo 12 (doze) e mínimo de 05 (cinco)
atletas, por partida.
Parágrafo 1º- As equipes deverão apresentar-se devidamente identificada e
uniformizada. A não apresentação de no mínimo 05 (cinco) atletas para o inicio do jogo,
implicará na perda do jogo por W.O.
Art. 3° - Os atletas deverão apresentar-se 10 minutos antes do horário de início de cada
jogo.
Art. 4° - Haverá no máximo 15 (quinze) minutos de tolerância somente para o primeiro
jogo de cada rodada.
Art. 5º - Uma partida de mini basquete é jogada entre duas equipes de 05 (cinco)
jogadores cada uma. O objetivo de cada equipe é fazer cestas e evitar que o adversário
as faça, respeitando as regras do jogo. As regras serão as oficiais com as seguintes
alterações:
Parágrafo 1º - O tempo de duração dos jogos será o seguinte:
CATEGORIA
Pré Mirim Fem.

TEMPO EM MINUTOS
07 x 07

Parágrafo 2º - Só haverá paralisação do cronômetro a cada pedido de tempo técnico ou
critério do árbitro.
Parágrafo 3º - Cada equipe poderá solicitar um pedido de tempo técnico para cada
período, com a duração de 30 (trinta) segundos.
Art. 6º - Sistema de disputa:
Parágrafo 1º - Cada equipe somente poderá fazer a marcação em sua quadra de
defesa, assim que perder a posse de bola.
Parágrafo 2º - Cada equipe, ao possuir a bola, terá 15 segundos para sair de sua
quadra de defesa. Caso uma equipe exceda os 15 segundos, a mesma sofrerá a
perda da posse da bola, com cobrança na lateral pela equipe adversária.
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Parágrafo 3º - Cada atleta ao receber a bola, poderá dar 03 (três) passos (ciclo rítmico)
antes de arremessar ou passar a bola.
Parágrafo 4º - O jogo será disputado com bola mirim 5.6 e tabela de mini basquete.
Parágrafo 5º - Qualquer falta ocorrida durante a partida, cometida por um atleta, será
concedido um arremesso livre para quem sofreu a falta.
Parágrafo 6º - Em caso de empate, no final dos 02 (dois) períodos, numa partida, a
decisão será dada por lances livres. Cada equipe realizará 03 (três) arremessos.
Persistindo o empate haverá cobranças alternadas, até a primeira vantagem
estabelecida. Primeiramente com os atletas que não cobraram na 1ª série e após
terminarem os atletas da equipe, poderão repetir os cobradores.
Art. 7º - O sistema de pontuação na fase de classificação será o seguinte:
VITÓRIA: 03 (TRÊS) PONTOS
DERROTA: 00 (ZERO)
DERROTA POR WO: - 01 (MENOS UM) PONTO
Parágrafo Único - Será considerado o placar de 10 x 00 para o vencedor por W.O.
Art. 8º - Em caso de empate na fase de classificação, entre duas ou mais equipes, pelo
número de pontos conquistados, serão adotados os seguintes critérios para o
desempate, pela ordem:
a) confronto direto;
b) maior número de vitórias;
c) melhor saldo de pontos em todos os jogos da fase;
d) maior soma de pontos convertidos em todos os jogos da fase;
e) sorteio a ser realizado em data, horário e local a serem determinados pela Comissão
Organizadora do evento.
Art. 9º - Se houver a necessidade de classificar a 4ª equipe para formação da semifinal,
classificará o 2º melhor colocado da fase de classificação, utilizando o critério de Índice
Técnico (número de pontos ganhos dividido pelo número de jogos realizados). Persistir o
empate haverá sorteio a ser realizado em data, horário e local a serem determinados
pela Comissão Organizadora do evento.
Art. 10º - Premiação:
Será premiada com troféu a equipe campeã.
Serão premiadas com medalhas as 03 (três) primeiras equipes.
Será premiado o maior pontuador da categoria.
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