ALTERAÇÕES ÀS REGRAS
A PARTIR DE 1 DE OUTUBRO 2018
Notem que o texto abaixo, reflete os princípios das alterações às regras mas não
aparecerá palavra por palavra como acontecerá no novo e atualizado Livro de
Regras Oficial, que será disponibilizado em agosto de 2018.

Terminologia de Período para Quarto e de Período Suplementar para Prolongamento
Razão da alteração
Unificar a terminologia em todo o mundo e usada por todas as partes interessadas.
Nova Regra
Mudar em todos os locais no livro de regras:
a) Período para Quarto
b) Período Suplementar para Prolongamento

Art. 4

Equipamentos – acessórios

Razão da alteração
Minimizar as limitações dos acessórios dos equipamentos sem comprometer a imagem do jogo.
Nova Regra
Qualquer acessório* na equipa deve ser da mesma cor** sólida.
•

* = Mangas de compressão para os braços, meias de compressão para as pernas, fitas
para a cabeça, bandas pulso/braço.

•

Art. 17

** = Todos os acessórios* da equipa com a mesma cor sólida.

Reposição de bola de fora de campo

Razão da alteração
Para evitar violações e atrasos nas reposições de bola de fora de campo, durante os últimos 2
minutos do jogo.
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Nova Regra
17.2.8

Quando o cronómetro de jogo indica 2:00 minutos ou menos no quarto quarto e em

cada prolongamento, o jogador defensor numa reposição de bola de fora de campo, não deve
mover nenhuma parte do seu corpo sobre a linha limite para interferir com a reposição. O
árbitro deve usar um sinal preventivo como aviso enquanto administra a reposição. Uma
violação após o aviso, levará à marcação de uma falta técnica.

Cruzar ilegalmente
a linha limite

Mover o braço paralelamente
à linha limite
Art. 24

Drible

Razão da alteração
Para permitir um jogo mais espetacular e para ir ao encontro da realidade do jogo.
Nova Regra
Um drible é o movimento de uma bola viva provocado por um jogador em controlo da mesma
que lança, bate ou rola a bola no solo.
Apagado da regra: “ou deliberadamente lança a bola contra a tabela”.

Art. 29

24 segundos

Razão da alteração
Para encurtar o tempo de ataque que uma equipa tem à sua disposição, quando a equipa já está
no meio campo de ataque. Para permitir mais oportunidades de lançamentos de campo durante
um jogo.
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Regra alterada
29.2.3 O aparelho dos 14/24 segundos deve ser reiniciado sempre que o jogo é interrompido
por um árbitro quando assinala uma falta ou uma violação cometida pela equipa em controlo da
bola.
Nessas situações, a posse de bola deve ser concedida à equipa adversária da que anteriormente
tinha o controlo da bola. Então:
-

Se a reposição tem lugar na zona de defesa, o aparelho de 14/24 segundos deve ser
reiniciado nos 24 segundos.

-

Se a reposição tem lugar na zona de ataque, o aparelho de 14/24 segundos deve ser
reiniciado nos 14 segundos.

29.2.4 Quando o cronómetro de jogo indica 2:00 minutos ou menos no quarto quarto ou no
prolongamento, após um desconto de tempo averbado à equipa que tem direito à posse de bola
na sua zona de defesa, o treinador dessa equipa tem o direito de decidir se a subsequente
reposição de bola de fora de campo será administrada na linha de reposição na zona de ataque
oposta à mesa dos oficiais ou na sua zona de defesa.

Se a reposição de bola for administrada na linha de reposição na zona de ataque oposta à mesa
dos oficiais, o aparelho de 14/24 segundos deve ser reposto da seguinte forma:
-

Se estão indicados 14 segundos ou mais no aparelho de 14/24 segundos no momento em
que o cronómetro de jogo foi parado, o aparelho de 14/24 segundos deve ser reposto
nos 14 segundos.

-

Se estão indicados 13 segundos ou menos no aparelho de 14/24 segundos no momento
em que o cronómetro de jogo foi parado, o aparelho de 14/24 não deve ser reposto, mas
sim continuar com o tempo indicado quando foi parado.

Se a reposição for administrada na zona de defesa, o aparelho de 14/24 segundos deve ser
reposto num novo período de 24 segundos, ou continuar a partir do momento em que foi parado
como definido pelas regras.
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Art. 35

Falta Dupla

Razão da alteração
Simplificar os princípios das faltas, na situação em que 2 adversários cometem faltas pessoais,
um sobre o outro, aproximadamente ao mesmo tempo.
Nova Regra
35.

Falta dupla

35.1

Definição

35.1.1

Uma falta dupla é uma situação em que 2 adversários cometem faltas pessoais, um

contra o outro, aproximadamente ao mesmo tempo.
35.1.2 Para considerar 2 faltas como falta dupla, as seguintes condições serão exigidas:
- Ambas as faltas são faltas de jogadores;
- Ambas as faltas envolvem contacto físico;
- Ambas as faltas são entre 2 adversários que fazem falta um sobre o outro;
- Ambas as faltas têm a mesma penalidade.

Art. 36

Falta Técnica

Razão da alteração
Evitar uma situação de dupla penalização após uma falta técnica assinalada e garantir o
equilíbrio entre a equipa de posse de bola e sem posse de bola.
Nova Regra
Se uma falta técnica é assinalada, 1 lance livre deve ser concedido. Após o lance livre, o jogo deve
ser retomado pela equipa que tinha a posse de bola ou que tinha o direito à posse de bola, no
ponto em que foi interrompido, quando a falta técnica foi assinalada.

Art. 39

Luta

Razão da alteração
Penalizar de forma diferente, membros do banco de equipa por saírem da sua zona de banco de
equipa durante uma situação de luta dentro de campo (Se eles estão envolvidos diretamente na
situação de luta ou não).
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Nova regra Proposta
Qualquer membro do banco de equipa que, após ter saído da zona de banco de equipa, está
ativamente envolvido numa situação de luta, deve ser desqualificado de acordo com os
respetivos artigos (Falta-D).

Art. 46

Árbitro principal: Deveres e poderes/Instant Replay Review (IRS)

Razão da alteração
Adicionar mais 3 casos no Instant Replay System (IRS) passíveis de revisão durante o jogo.
Proposta de novo texto no Livro de Regras
46.12

Últimos dois minutos (02:00) do jogo
se uma violação por intervenção ilegal sobre a bola ou interferência no
lançamento, foi assinalada corretamente.

Em qualquer momento do jogo
–

após uma falta ser cometida sobre um jogador na sua tentativa mal sucedida de
obter um cesto de campo, para identificar se 2 ou 3 lances livres devem ser
concedidos.

–

se uma falta pessoal, antidesportiva ou desqualificante está dentro do critério
para esse tipo de falta ou se deve ser subida (upgraded) ou baixada
(downgraded).

Art. 50

Operador do aparelho de 14/24 segundos: deveres

Razão da alteração
A bola ficar presa entre o aro e a tabela deve ser considerada como se a bola já tivesse tocado o
aro. Para estar de acordo com outros artigos similares.
Nova Regra
Uma bola viva presa entre o aro e a tabela, a menos que seja entre lances livres ou que exista
uma posse de bola como parte de uma penalidade de falta, é uma situação de bola ao ar
resultando numa situação de posse de bola alternada. Como a bola tocou o aro, o aparelho de
14/24 segundos deve ser reposto nos 14 segundos ou um novo período de 24 segundos.
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Reposição de bola de fora de campo após uma falta antidesportiva ou falta
desqualificante
Razão da alteração
Para acelerar o jogo, para permitir mais posses de bola e possivelmente mais pontos. Eliminar
situações complexas após a reposição de bola pela linha central.
Regra alterada
•

Todas as reposições de bola resultantes de uma falta antidesportiva ou desqualificante
devem ser administradas pela linha de reposição de bola oposta à mesa dos oficiais, na
zona de ataque da equipa.

•

Todas a situações de reposição de bola para retomar o jogo após uma situação de luta
devem ser administradas pela linha de reposição de bola oposta à mesa dos oficiais, na
zona de ataque da equipa.

•

Em todos os casos a equipa deve ter 14 segundos no aparelho de 14/24 segundos.

A reposição de bola para inicio de qualquer quarto que não o primeiro e qualquer
prolongamento, deve permanecer na linha central, uma vez que não fazem parte de qualquer
penalidade de uma infração.

B – Boletim de jogo
Razão da alteração
Clarificar quando uma falta técnica assinalada ao treinador deve ser penalizada com 1 ou 2
lances livres.
Nova Regra
38.2.4

O número de lances livres devem ser concedidos da seguinte forma:
•

Se a falta é a desqualificação de um treinador adjunto, substituto, jogador
excluído ou um acompanhante, incluindo sair da zona de banco de equipa
numa situação de luta, e esta falta técnica é averbada ao treinador: 2 lances
livres.
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D – Classificação das equipas
Razão da alteração
Para acomodar o novo formato de competição para as eliminatórias do Campeonato do Mundo.
Nova Regra
O capítulo D.3 tem exemplos/casos detalhados se a equipa perde por falta de comparência pela
segunda vez numa competição jogada em grupos de forma a ter todas as equipas em todos os
grupos com o mesmo número de jogos jogados.

Equipamento de Basquetebol - Aparelho de 14/24 segundos
Razão da alteração
Ter o aparelho de 14/24 segundos com a exibição de duas unidades com superfície de dupla face
de forma a ser visível por todos no jogo.
Nova Regra
Para o nível 1, ter 3 ou 4 faces por unidade ou 2 unidades de dupla face (recomendado para os
níveis 2 e 3) claramente visível por todos os intervenientes no jogo, incluindo os espectadores.
o

Pode ser equipado com uma luz à volta do seu perímetro (opcional), que se acende na
cor vermelha apenas quando soa o sinal sonoro do cronómetro para o final de um
quarto.

o

Pode ser equipado com uma luz na parte superior da tabela (opcional), que se acende na
cor amarela apenas quando soa o sinal sonoro do aparelho de 14/24 segundos e deve ser
montado diretamente por baixo da luz vermelha do cronómetro de jogo.
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