
 

  

 

IX CAMPEONATO INTERCLUBES DE BASQUETEBOL VETERANO 

“Nestor Aparecido Malvezzi” 

   

Regulamento Geral 
 

 

Capítulo 1 – Dos Objetivos 

Art. 1º O evento tem como finalidade promover a modalidade de basquete e a congregação entre os 

jogadores veteranos, acima de 60 anos, desta modalidade e homenagear Nestor Aparecido 

Malvezzi, patrono do basquete máster do Clube Duque de Caxias 

 

Capítulo 2 – Da Organização 

Art. 2º A organização estará à cargo da  Comissão Organizadora, formada pelos senhores 

Danilo Scalet, Neli Nardi, Nelson Alves e Paulo Moreira; 

 § Único: A Comissão Organizadora poderá alterar ou complementar este regulamento à 

qualquer tempo, desde que por decisão unânime; 

 

Capítulo 3 – Da Participação 

Art. 3º Poderão participar do IX Campeonato Interclubes de Basquetebol Veteranos – Nestor 

Aparecido Malvezzi, atletas com idade mínima de 60 anos. 

 § Único: O campeonato será disputado pelo Clube Duque de Caxias, Clube Curitibano, 

Círculo Militar do Paraná e Ponta Grossa.  

 

Capítulo 4 – Da Realização e das Inscrições 

Art. 4º  O Campeonato será realizado em Curitiba (Clubes “Duque de Caxias” e “Curitibano”), e 

Ponta Grossa, no período de 1º de abril a 21 de maio de 2022. As equipes convidadas 

poderão sediar até três rodadas, em ginásio aprovado pela Comissão Organizadora. 

 

Art. 5º As inscrições deverão ser realizadas diretamente com o departamento de esportes do Clube 

Duque de Caxias, no período de 07 /03 / 2022 às 18h do dia 11 /03 / 2022, através do e-mail 

esportes@clubeduque.com e pelo grupo de whatsapp dos coordenadores (IX NAM), 

contendo relação dos atletas com nome completo, número do documento e data de 

nascimento de todos os atletas. 

                

Art. 6º Será cobrada taxa de inscrição no valor de R$ 1.000,00 por equipe e R$ 100,00 por atleta 

participante. O pagamento deverá ser efetuado no ato da inscrição, mediante pix para 

financeiro@clubeduque.com. 

 

Art. 7º Cada equipe poderá inscrever no mínimo 10 (dez) e no máximo 15 (quinze) atletas.  

 § Único: as equipes poderão ser completadas até às 18 horas do dia anterior à segunda 

rodada. 

                

Art. 8º Dos atletas inscritos, até 12 poderão participar de cada jogo; 

 

Capítulo 5 – Do Sistema de Disputa 

Art. 9° O IX Campeonato Interclubes de Basquetebol Veteranos – Nestor Aparecido Malvezzi será 

disputada da seguinte forma: 

 1ª FASE: equipes jogando entre si em dois turnos (todos contra todos). Os campeões 
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de cada turno disputarão o Troféu Nestor Aparecido Malvezzzi em jogo único. Caso 

uma equipe vença os dois turnos será declarado campeã e o Troféu Nestor Aparecido 

Malvezzi será disputado entre esta equipe e a segunda melhor colocada. 

 

 O primeiro turno receberá o nome de “Copa ____________________________”. A 

equipe campeã receberá o Troféu alusivo ao homenageado; 

 O segundo turno receberá o nome de “Copa ____________________________”. A 

equipe campeã receberá o Troféu alusivo ao homenageado; 

 

§ Primeiro: Nos dois turnos, cada rodada deverá ser complementada antes do início da 

rodada seguinte, evitando número diferente de partidas jogadas entre as equipes; 

 

§ Segundo: O segundo turno só terá início após o término do primeiro; 

 

§ Terceiro: A antecipação ou postergação de jogos só será permitida por decisão unânime 

da Comissão Organizadora; 

 

Capítulo 6 – Das Partidas  

Art. 10 As partidas serão realizadas na categoria Supermaster (60+), com participação opcional de 

até dois atletas de 60 a 64 anos em quadra e obrigatória a participação de dois atletas com 

70 anos ou mais em quadra. 

            

Art. 11 As partidas serão regidas pelas regras oficiais da CBB; 

 

Capítulo 7 – Da Classificação e Critérios de Desempate 

Art. 12 Para efeitos de classificação, será utilizada a seguinte pontuação 

 Vitória: 02 (dois) pontos; 

 Derrota: 01 (um) ponto; 

 

Art. 13 Em caso de igualdade de pontos entre duas ou mais equipes o critério de desempate seguirá 

as regras oficiais da CBB: 

 

Capítulo 8 – Da Comissão Disciplinar 

Art. 14 A Comissão Disciplinar será formada pelos seguintes integrantes: 

 Sr. THIAGO GIL SIMAS 

 Sr. JOSÉ FERNANDO DAHER 

 Sr. LEONARDO P. ALBUQUERQUE 

 

Capítulo 9 – Da Tabela de Jogos 

Art. 15 A primeira rodada será realizada no dia 1º de abril, conforme segue: 

 Local: Clube Duque de Caxias 

Programa: Jogo 1 – 19h30min - Ponta Grossa x Clube Curitibano 

                    Jogo 2 – 21 horas - Clube Duque de Caxias x Círculo Militar 

 

Art. 16 O complemento da tabela será dirigido, após a realização da primeira rodada;  

 

   

Capítulo 9 – Da Premiação 



 

  

 

Art. 17 Serão premiados:  

 Equipe Campeã do primeiro turno: Troféu; 

 Equipe Campeã do segundo turno: Troféu; 

 Equipe Campeã Geral: Troféu e medalhas 

 Equipe Vice-Campeã Geral: Troféu e medalhas 

 Terceiro Lugar: Medalhas 

 Quarto lugar: Medalhas 

  Troféus Individuais; Cestinha / Rebotes / Roubo de Bolas / Assistências / Bloqueios / 

Menor número de erros / Melhor aproveitamento de arremessos / Melhor 

aproveitamento de arremessos de 3 pontos / Melhor aproveitamento de  

                    lances livres / Eficiência. 

 Seleção A: Medalhas 

 Seleção B: Medalhas 

 

Capítulo 10 - Das Disposições Gerais 

Art. 18 O árbitro é a autoridade máxima durante a partida e qualquer dúvida que houver em relação 

à regra, sua decisão é soberana e inquestionável. 
 

Art. 19 A bola a ser utilizada será da Marca Molten. Em comum acordo entre as equipes envolvidas 

na partida, poderá ser utilizada bola de outra marca. 
 

Art. 20 O atleta excluído do jogo por ato de indisciplina estará suspenso automaticamente da partida 

seguinte de sua equipe.  
 

Art. 21 Os casos que se enquadrem a recursos, comportamento disciplinar e aplicação de punições 

serão determinadas pela Comissão Disciplinar. 

 § Único: os recursos deverão ser formalizados até às 18 horas do primeiro dia útil após o 

término da partida questionada, registrados na súmula e encaminhados à Comissão 

Organizadora através do representante no local do jogo, mediante o depósito de uma taxa de 

R$ 500,00 por pedido. A referida taxa será devolvida se o recurso for vitorioso.  

 

Art. 22 Cada equipe jogará uma partida em Ponta Grossa, desde que seja providenciada a filmagem 

do jogo e arbitragem pela equipe local. 

 § Único: para os jogos realizados em Ponta Grossa, o valor da taxa de arbitragem será 

ressarcido à equipe mandante, até o limite do valor pago à arbitragem. 

 

Art. 23 A equipe que estiver jogando fora de sua cidade poderá optar por jogar no primeiro ou 

segundo horário, nas rodadas duplas. 

 

Art. 24 Nos jogos realizados no Clube Curitibano e em Ponta Grossa, as datas são sugeridas. Elas 

podem ser alteradas desde que haja a concordância das equipes envolvidas e a arbitragem, 

filmagem e scout dos jogos não sejam prejudicadas. 

 

Art. 25 Todos os jogos serão transmitidos pelo youtube /Facebook (a confirmar os jogos que serão 

realizados no Clube Curitibano e Ponta Grossa). Os scouts dos jogos serão feitos ao vivo 

pela equipe da FPB. 

Art. 26 Os casos omissos a este regulamento, seja de natureza técnica e/ou administrativa, serão 

resolvidos pela Comissão Organizadora do Campeonato. 

 



 

  

 

 

 

IX CAMPEONATO INTERCLUBES DE BASQUETEBOL VETERANO 
   

Programa de Jogos – 1º Turno 

 

1ª Rodada 

Nr Data Local Mandante Score Visitante Horário 

1 05.04.22 Curitibano Ponta Grossa  x  Clube Curitibano 20:30 

2 01.04.22 Duque Duque  x  Círculo Militar 21:00 

 

2ª Rodada 

Nr Data Local Mandante Score Visitante Horário 

3 07.04.22 Curitibano Curitibano  x  Duque ou Círculo 20:30 

4 06.04.22 Ponta Grossa Ponta Grossa  x  Duque ou Círculo  

 

3ª Rodada 

Nr Data Local Mandante Score Visitante Horário 

5 12.04.22 Duque Perd. Jogo 1  x  Perd. Jogo 2 19:30 

6 12.04.22 Duque Venc. Jogo 1  x  Venc. Jogo 2 21:00 

 

Programa de Jogos – 2º Turno 

 

1ª Rodada 

Nr Data Local Mandante Score Visitante Horário 

7 26.04.22 Curitibano   x    

8 27.04.22 Ponta Grossa Ponta Grossa  x    

 

2ª Rodada 

Nr Data Local Mandante Score Visitante Horário 

9 03.05.22 Curitibano   x    

10 04.05.22 Ponta Grossa Ponta Grossa  x    

 

3ª Rodada 

Nr Data Local Mandante Score Visitante Horário 

11 13.05.22 Duque Perd. Jogo 7  x  Perd. Jogo 8  

12 13.05.22 Duque Venc. Jogo 7  x  Venc. Jogo 8  

 

Rodada Final 

 

1ª Rodada 

Nr Data Local Mandante Score Visitante Horário 

13 21.05.22 Duque   x    

 

 

 

 

 


