Ata de Reunião do Congresso Técnico realizado no dia 17 de Março de 2019

1) Um atleta relacionado e presente na quadra de jogo, contará, como participante da
partida, mesmo não entrando na partida. Para um atleta participar das partidas de
Playoffs, é necessário que ele conste como participante no mínimo em duas partidas.
2) A Equipe que vencer uma partida por Desistência em virtude de entrega da partida do
seu adversário, terá o direito de indicar quais jogadores seriam relacionados para a
partida.
3) O Estadual Amador, será disputado com 2 Grupos de 8; jogando em turno único e
classificando os 6 primeiros de cada grupo, todos os Playoffs, serão em melhor de três.
4) A Liga B, será disputado com 4 grupo de 11 equipes, em turno único, classificando os 6
primeiros; as oitavas e quartas, serão realizadas com jogo de confirmação, as semifinais e
Finais , serão disputadas em melhor de três.
5) O Master + 35, será disputado em turno único se classificando 8 equipes, para os
Playoffs.
6) Os Campeonatos de Master + 40, Master + 45 e Master + 50; serão disputados em turno
e returno, se classificando o 4 primeiros para os Playoffs.
7) O último colocado de chave do Estadual Amador será rebaixado para a Liga B, e os 4
primeiros colocados da Liga B, subirão para o Estadual Amador em 2020.
8) No Estadual Amador, na Liga B e no Master, somente será permitido a solicitação de um
adiamento na fase de classificação e um pedido de adiamento nos Playoffs.
9) No Estadual Amador Feminino e na Base Masculino, será permitido a solicitação de 2
adiamentos na fase de classificação e 1 no playoff.
10) As solicitações de adiamento das partidas do final de semana, deverão ser solicitadas no
máximo até as 23h59min, da segunda feira anterior, através dos grupos de
representantes no Facebook.
11) Os Campeonatos da Base Masculino, sub 12, sub 16 e sub 18 serão disputados em turno
único; O sub 14 será disputado em turno e returno; em todas as categorias se classificam
os 4 primeiros para as semifinais. As semifinais e finais serão disputadas em Final Four,
no mesmo final de semana.
12) Os Campeonatos de Base Feminino, sub 12 , sub 14 e sub 16 serão disputados em turno
único, já o sub 18 será disputado em turno e returno. Em todas as categorias se
classificam os 4 primeiros para as semifinais, as semifinais e finais serão disputadas em
Final Four, no mesmo final de semana.
13) Na LSB, não existe mando de quadra.
14) As Bolas Oficiais a serem utilizadas nos jogos da LSB, são da Penalty, modelo Cross
Over 7.6 ou 7.8 , podendo migrar para a bola Wilson, ou manter as duas.
15) A relação nominal de jogo deverá ser entregue no modelo padrão da LSB, caso a equipe
não entregue nesse padrão será cobrado uma multa no valor de R$ 10,00.
16) As equipes do Volta Redonda Ballers e do 3 Rios Basketball, pleitearam a possibilidade
de jogarem uma partida de cada série de playoffs nas suas cidades, e a solicitação foi
aprovada pelas equipes.

