FEDERAÇÃO PAULISTA DE BASKETBALL
Fundada em 24.04.1924

XVIII – TORNEIO PREPARAÇÃO PRÉ-MINI MASCULINO DA G.S.P. – 2009
“TROFÉU ADILSON DE FREITAS NASCIMENTO”
O XVIII Torneio Preparação de Basquetebol Pré-Mini Masculino da G.S.P. será realizado com apoio e
organização do Esporte Clube Pinheiros, sito à Rua Angelina Maffei Vita, n° 493, Jardim Europa, São Paulo
- SP.
O local dos jogos está indicado na tabela anexa. No sábado (dia 07/03), os primeiros jogos deverão ser
iniciados às 8:00h e as finais, no domingo (dia 08/03) às 8:00h. Haverá tolerância de 15 (quinze) minutos
apenas para o primeiro jogo de cada ginásio.
Com o intuito de agilizar os trabalhos, os técnicos e/ou responsáveis das equipes deverão apresentar a
identificação da FPB de sua equipe à mesa de controle, no intervalo do jogo que antecede a sua partida.
Solicita-se a presença de um Diretor de cada equipe.
Todas as equipes farão, no mínimo, 02 (dois) jogos.
Todos os jogadores inscritos receberão medalhas.
A Solenidade de Abertura será às 12:00h do sábado dia 07/03, no Ginásio Azul, a entidade
organizadora oferecerá placa com a identificação das agremiações, solicitamos que cada equipe traga
sua bandeira para o desfile.
REGULAMENTO
1. Todos os jogos serão realizados com o tempo cronometrado em 4 (quatro) períodos de 5 (cinco) minutos
{4 X 5min}, exceto o jogo n° 16.
2. Se houver necessidade de Período(s) Extra(s), este(s) será(o) de 03 minutos.
3. Os intervalos do 1° para o 2° Período e do 3° para o 4° Período serão de 01 (um) minuto. O intervalo do
2° para o 3° Período será de 03 (três) minutos. Havendo necessidade de Período Extra, o intervalo do 2°
Meio Tempo para o 1° ou único Período Extra será de 02 (dois) minutos.
4. O intervalo entre uma partida e outra será de 05 (cinco) minutos, não havendo maior tolerância para
aquecimento das equipes em quadra.
5. Os técnicos deverão obedecer rigorosamente os sinais de 01 (um) minuto dados pelo árbitro para o início
de cada período, realizando sua preleção de modo a estarem os 5 jogadores prontos a jogar a cada
período.
6. As equipes terão direito apenas a um Tempo Debitado no 1° ou 2° Período (primeira metade), e outro
Tempo Debitado no 3° ou 4° Período (segunda metade) e, caso necessário, um Tempo Debitado para cada
Período Extra.
7. Cada jogador poderá participar de, no máximo, 02 (dois) períodos, ou seja de 10 (dez) minutos por
partida. Todas as equipes deverão ter, obrigatoriamente, o mínimo de 10 (dez) jogadores para que possam
ser realizados todos períodos do jogo.
8. Apenas no ÚLTIMO minuto do 4º Período (jogos de n° 01 a n° 22), e Período(s) Extra(s) haverá a
paralisação do Cronômetro de Jogo após uma cesta de campo, exceto o jogo n° 16.
9. O tempo de Posse de Bola por uma equipe será de 24 (vinte e quatro) segundos, a partir da meia quadra
ofensiva, e o tempo que a equipe terá para fazer com que a bola chegue a sua quadra de ataque será de 08
(oito) segundos.
10. O jogo n° 16 terá a duração de 04 (quatro) Períodos de 10 (dez) minutos, e nele serão obedecidas as
Regras as oficiais para a categoria.
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São Paulo F.C.
Jogo 01
Ginásio Azul
8:00hs
Proj.BIS / Mackenzie

E.C. Pinheiros
Jogo 09
Ginásio Azul
13:00hs

Jogo 11
S.C.Corinthians Pta.
Jogo 02
Ginásio Azul
8:50hs
A.B. “A Hebraica” SP
Jogo 15
C.A. Paulistano
Jogo 03
Ginásio Azul
9:40hs
São José Basketball
S.E. Palmeiras
Jogo 04
Ginásio Azul
10:30hs
S.Bernardo/Associação

Jogo 12

Jogo 16

APABA / BSA
Jogo 05
Ginásio Handebol
8:00hs
G.R. Barueri
Jogo 10
C. Espéria
Jogo 06
Ginásio Handebol
8:50hs
Jacarei Basketball
Jogo 14
Esporte Guarulhos
Jogo 07
Ginásio Handebol
9:40hs
Circulo Militar S.P.
Internacional Regatas
Jogo 08
Ginásio Handebol
10:30hs
ECUS / São Marcos

Jogo 13

