
 
 

 
 

FÓRMULA DE DISPUTA 
DO BASQUETEBOL MASCULINO 

 
Equipes Participantes:  
Basileia - DIFIS (DECON/DEGEF/DESIG/DESUC/DESUP)/DINOR (DENOR/DEREG) 
Real BC - UNIBC/DEPES/DEAFI/DEPOG 
Sacão de Ouro - SECRE/AUDIT/OUVID/COGER/ASPAR/DIORF (DEROP/DERES/DEORF/DECAP) 
IT Blood - DEINF 
 

Grupo único na 1ª Fase - Classificatória, onde as equipes jogarão dentro do respectivo grupo em turno único e 
classificarão para a 2ª Fase - Disputa de 3º Lugar e Final. Disputarão a Final, as equipes que terminarem na 1ª e 2ª 
colocação e na Disputa de 3º Lugar, as equipes que terminarem na 3ª e 4ª colocação, sem vantagens para nenhumas 
das equipes nesses jogos decisivos. 

Independentemente da categoria e das fases em disputa, deverá ser observada, para as modalidades de esporte 
coletivo, a seguinte sequência de critérios de desempate para se apurar a colocação: 

§ 1º - Equipe com menos WO; 

§ 2º - Confronto direto (somente entre duas equipes); 

§ 3º - Maior número de vitórias; 

§ 4º - Melhor saldo de gols ou pontos; 

§ 5º - Disciplina (cartões vermelhos e cartões amarelos); 

§ 6º - Ataque mais positivo; 

§ 7º - Defesa menos vazada; 

§ 8º - Sorteio. 

A modalidade de BASQUETEBOL (Coletiva) será disputada na seguinte categoria: 

§ 1º - Categoria Masculino – Atletas a partir de 16 anos completos. 

§ 2º - Categoria Feminino – Atletas a partir de 16 anos completos. 

§ 3º - As partidas serão disputadas em dois tempos de 15 (quinze) minutos corridos com intervalo de 10 minutos, em 
caso de empate será realizado tempo extra de 5 minutos e assim sucessivamente. Obs. Na semifinal e final o tempo 
será de 40 (quarenta) minutos (2x20). 

§ 4º - Para efeito de classificação, serão contados: 02 (dois) pontos por vitória, 01 (um) ponto por derrota e -1 
(um) ponto negativo por desistência ou não comparecimento. 

§ 5º - No caso de “WO”, será computada para a equipe que comparecer o resultado de 20 (vinte) pontos a seu 
favor. 

§ 6º - Serão aplicadas as Regras Oficiais da modalidade. 

              § 7º - Casos extraordinários, ou seja, extra regra serão analisados e resolvidos pela Organização. 


