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DIRETORIA DOS INTERESSES TÉCNICOS 
 

2 0 1 0 
 
 

I – TORNEIO PRÉ-MINI MASCULINO DA G.S.P. 
 

SISTEMA DE DISPUTA 
 

ANEXO I 
 
 
 
Artigo 1 - 

O Torneio da Categoria Pré-Mini Masculino da Grande São Paulo da temporada de 2010 será 
promovido e organizado pela Federação Paulista de Basketball, em conformidade com o Regulamento 
Geral e este anexo. 

 
Artigo 2 - 

O Torneio da Categoria Pré-Mini Masculino da Grande São Paulo tem a função de participação, sem 
nenhum caráter de competição. 

 
Parágrafo único - 

As agremiações participantes, bem como os atletas, técnicos, assistentes técnicos e acompanhantes de 
equipe que as representarem deverão, necessariamente, ser federados. 

 
Artigo 3 -  

As equipes participantes do Torneio da Categoria Pré-Mini jogarão sempre em preliminar aos jogos 
do Campeonato Mini Masculino da Grande São Paulo (ou o Campeonato de outra Categoria que se 
faça necessário), exceto quando este alcançar sua Fase Final. 

 

Artigo 4 - 

Os resultados das partidas, bem como classificação e estatística de cestinhas não serão divulgados. 
 
Artigo 5 - 

As partidas serão disputadas de acordo com as Regras Oficiais de Basketball e as especificações 
contidas no Regulamento Geral das Competições de 2010. 

 
Artigo 6 - 

È obrigatória o sistema de marcação individual pelas equipes, conforme as diretrizes expostas em 
Cartilha de Marcação, a qual passa a fazer parte integrante deste Sistema de Disputa. 



 
 
                                          
 

 
 

 
 

 

RUA FREI CANECA, 1407 - 4º andar – TEL.: (11) 2112.1900   FAX: (11) 3251-0862  - CEP 01307-910  -  SÃO PAULO  - BRASIL 
Home Page: www.fpb.com.br  E-mail: fpb@fpb.com.br 

2 

FEDERAÇÃO PAULISTA DE BASKETBALL 
Fundada em 24.04.1924 

 

Parágrafo único - 

No Torneio Pré-Mini Masculino o não cumprimento da Marcação Individual Obrigatória acarretará 
na paralisação da partida e advertência verbal ao técnico da equipe que deixar de efetuá-la. Em 
eventuais reincidências, o procedimento da arbitragem continuará sendo o mesmo: paralisação e 
advertência verbal. 

 
Artigo 7 - 

Os Oficiais de Mesa deverão proceder da seguinte maneira em todas as partidas: 
a) Ao término de cada período de jogo disputado, inclusive Período(s) Extra(s), zerar a contagem 

de cestas das equipes no Placar Eletrônico; 
b) Não informarão o placar total, salvo no último período do jogo, em que houver possibilidade 

de empate, e única e exclusivamente ao(s) técnico(s) ou seu(s) assistente(s) técnico(s), quando 
assim for solicitado. 

c) A súmula oficial será preenchida conforme as Regras Oficiais e suas adaptações para o artigo 
de substituições, conforme o Regulamento Geral das Competições. 

d) A contagem de tempo de Posse de Bola pela Equipe será de 24 (vinte e quatro) segundos a 
partir de sua quadra de ataque, iniciando a contagem quando um jogador da equipe adquirir 
Controle de Bola, estando ou ingressando na sua zona de ataque. A equipe terá 08 (oito) 
segundos para fazer com que a bola chegue a sua quadra de ataque. 

 
Artigo 8 - 

É obrigatória a utilização das Tabelinhas de Mini Basquete, sendo vetada a utilização da Tabela 
Oficial em altura de Mini Basquete. 

 
Artigo 9 - 

Toda e qualquer infração disciplinar, bem como os casos omissos serão decididos pela Diretoria da 
F.P.B.. 
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