
REGULAMENTO 
 
1. OBJETIVO 

Este regulamento é para o torneio DESAFIO DE BASQUETE 1X1, 
organizado pela Associação de Basquete de Rua de São Paulo – ABRSP, 
através de projeto homônimo junto a Lei de Incentivo ao Esporte, do 
Governo do Estado de São Paulo. 

2. COMPETICAO 

2.1 Participantes 
Podem participar do torneio de 1 contra 1 quaisquer pessoas acima de 18 
anos, de ambos os sexos (masculino ou feminino). 
 

2.1.1 Só poderão ser inscritos os participantes que apresentarem 
exame médico. 
 
2.1.2 Poderá ser inscrito jogador a partir de 16 anos se assinarem o 
Termo de Responsabilidade (Será condição obrigatória a 
autorização padrão dos responsáveis), desde que comprovada a 
capacidade técnica pela organização. 
 
2.1.3 As inscrições serão feitas de forma gratuita e obedecerá a 
ordem de inscrições. 
 
2.1.4 Todos os atletas inscritos antecipadamente deverão 
comparecer nos horários pré-determinados pela organização para 
realização do check-in e aguardar a divulgação da tabela dos jogos. 

 
2.2 Categorias/Modalidades 
No torneio de 1x1 não haverá divisão de categorias.  
Os atletas poderão ainda inscrever-se no dia do torneio para os desafios 
individuais, sendo: 

a) Habilidades; 

b)Enterradas: limitado a 10 inscrições por etapa do torneio, 
inscrições livres (qualquer atleta). 

As inscrições serão feitas no dia e local do evento, com vagas limitadas. Os 
vencedores ganharão brindes. 



 
 
2.3 Programa 
Serão realizadas pelo menos quatro etapas e uma final, com datas a serem 
definidas e com informação prévia em nosso site: www.desafio1x1.com   
A quantidade de classificados para a final será oportunamente divulgada 
pela organização. 
 
2.4 Locais e Datas 
A primeira e segunda etapa acontece no dia 18. A previsão de realização 
da primeira etapa será das 10 às 12h e a segunda etapa das 13 às 17h.  
As demais etapas e a final serão divulgadas pelo site www.desafio1x1.com   

Parágrafo Único: Eventuais mudanças de realização do torneio 1x1,  
endereço, data ou horário serão definidas pela organização e 
informadas através do website do campeonato, 
www.desafio1x1.com, e nas redes sociais do @Desafio1x1 com 
antecedência mínima de 48 horas. 

 
2.5 Modelo de Disputa 
A disputa será em eliminatória simples, sistema “mata-mata”. Só haverá 

repescagem se for necessário para completar a tabela. 
2.6 Coordenação Técnica 
Arbitragem e coordenação técnica serão de responsabilidade do comitê 
organizador. 
 

3. INSCRICOES 

3.1 Número de participantes por etapa 
O numero máximo de participantes por cada etapa será de 128 pessoas, 
de acordo com a disponibilidade de quadras, limitado a 32 atletas por 
quadra/evento. 
 
3.2 Requisitos para inscrições 
Inscrições poderão ser feitas a cada etapa. Quem se inscrever para a 
primeira etapa e não se classificar para a final poderá se inscrever para a 
segunda etapa. 
Haverá controle de número de inscritos pela organização, que informará a 
todos os participantes se suas inscrições estão validadas ou não. 
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Terão prioridade de participação das etapas os inscritos que não tiverem 
participado de nenhuma etapa. 
Será realizado o check in em horário preestabelecido pela organização, e 
todos os inscritos deverão comparecer, não sendo admitido tolerância 
quanto a atrasos. 
Os atletas deverão, obrigatoriamente, utilizar os uniformes do organizador 
(quando houver), utilizando-o em todos as etapas que participar, inclusive 
nas finais caso classifique-se, sob pena de não poder competir. 
 
3.3 Check In 
Em caso de comparecimento de mais de 32 atletas no momento do 
checkin serão priorizados os atletas que ainda não participaram do 
evento. 
Em caso de quantidade maior de 32 atletas que tenham realizado o check 
in, a organização poderá realizar um torneio “mata-mata” com os 
mesmos, em formato reduzido, para se escolher os atletas que vão 
compor o quadro total de participantes. 
No caso mencionado no parágrafo anterior, poderá ser alterado o tempo 
de jogo ou placar máximo para final da partida. 
  
3.3 Site para inscrição e pagamento 
Todas as inscrições deverão ser feitas através do site oficial 
www.desafio1x1.com e confirmado em até uma hora antes do inicio da 
competição da etapa correspondente. 
Todos os itens do Formulário de Inscrição devem ser preenchidos para 
validar a inscrição. 
As inscrições são gratuitas. 
 
3.4 Direito de Imagem 
Todos os inscritos autorizam neste ato, e para todos os fins em direito 
admitidos, em caráter definitivo e gratuito, o uso das suas imagens e voz 
constante em fotos ou filme, sendo tal utilização abrangendo todo 
território nacional e no exterior, em todas as suas modalidades e, em 
destaque, das seguintes formas: (I) home page; (II) cartazes; (III) 
divulgação em geral.  
 
4. Classificações 
4.1 Critérios de classificação 
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A cada etapa dois atletas serão classificados para a final. A organização 
poderá aumentar a quantidade de classificados para a final, e informar 
oportunamente. 
 
4.2 – Os atletas que se classificarem para a grande final, deveram por 
conta própria se locomover para o local da etapa final, independente de 
reembolso. 

5. Irregularidades e Punições  

5.1 – Uma Comissão Disciplinar indicada pela organização do Desafio 1x1 
julgará os recursos interpostos em prazo hábil, bem como, punir atletas 
por infração à legislação esportiva específica, de acordo com o Código 
Brasileiro de Justiça Desportiva.  

Parágrafo 1º - Somente serão julgados os recursos protocolados 
junto a Comissão Organizadora do evento, em até 15 minutos do 
suposto fato irregular;  

Parágrafo 2º - Caberá exclusivamente ao recorrente o fornecimento 
das provas de irregularidades denunciadas no prazo de até 15 
minutos do fato a ser noticiado, após o qual o recurso será 
indeferido e arquivado;  

5.2 – As decisões proferidas nas reuniões da Comissão Disciplinar serão 
irrevogáveis e irrecorríveis, produzindo efeitos imediatos, não cabendo 
contra elas nenhuma contestação.  

5.3 – Quando a suspensão de uma partida for motivada pela indisciplina 
de um atleta, o mesmo poderá ser eliminado da competição, 
independente do placar numérico no momento do fato, e sofrerá as 
demais sanções que poderão ser impostas pela Comissão Disciplinar.  

5.4 - O atleta que vir a ser expulso estará automaticamente excluído da 
competição, independente das demais sanções que poderão ser impostas 
pela Comissão Disciplinar.  

5.5 – Será de inteira responsabilidade dos atletas os excessos cometidos 
por sua torcida, como uso de objetos sonoros e outros, podendo vir a ser 
eliminado da competição, independente das demais sanções que poderão 
ser impostas pela Comissão Disciplinar, bem como será responsabilizado 



também pelos prejuízos materiais ocorridos antes, durante e após as 
partidas nos vestiários e demais dependências do local de disputa;  

5.6 – O mau comportamento esportivo de atletas, bem como o 
desrespeito ou desacato para com membros da Comissão Organizadora, 
seus representantes ou arbitragem, implicará na desqualificação 
automática do infrator, sendo necessária a simples representação por 
escrito na súmula, ou em relatório anexo.  

 

6. Premiação 

6.1. Nomeação dos vencedores - Serão oferecidas medalhas para os 
vencedores de cada etapa, e troféus para o campeão e vice-campeão da 
final. 
 
6.2. Eventuais prêmios ou premiações a serem oferecidas pelos 
organizadores serão anunciados pela Comissão Organizadora quando do 
início do torneio e suas etapas. 
 
 
 
 
 



REGULAMENTO ESPECÍFICO 

 

As regras oficiais da FIBA são válidas exceto para as situações abaixo 
citadas.  

 

Art. 1 – Quadra e Bola  

1.1 - O jogo ocorrerá em uma quadra de 15m (largura) x 11m 
(comprimento) com apenas uma tabela. A quadra deverá conter as 
medidas oficiais da linha de lance livre (5.8m), a linha de dois pontos 
(6,75m) e o semicírculo “no charge” abaixo do aro. Pode ser usada uma 
meia quadra oficial. Deve ser usada uma bola tamanho 6.0 para todas as 
categorias e naipes. 

 

Art. 2 – Árbitros e Oficiais  

2.1 - O jogo consiste de um árbitro e dois oficiais para a pontuação e 
cronometrista.  

 

Art. 3 – O Começo do Jogo  

3.1. Os atletas devem aquecer antes de cada jogo.  

3.2. A primeira posse de bola é determinada através de uma moeda ou 
sorteio a ser determinado pela arbitragem. O Atleta que vence poderá 
escolher se terá a posse da bola ou se terá a posse de bola numa eventual 
prorrogação.  

 

Art. 4 – Pontuação  

4.1. Todo arremesso convertido dentro da linha de dois pontos valerá um 
(1) ponto.  



4.2. Todo arremesso convertido atrás da linha de dois pontos valerá dois 
(2) pontos.  

4.3. Todo lance-livre convertido valerá um (1) ponto.  

4.4. Toda enterrada valerá (3) pontos desde que confirmado pela 
arbitragem. 

4.5. Haverá o BONUS SHOT. O BONUS SHOT será caracterizado caso o 
atleta consiga converter uma cesta de local previamente identificado 
através de sinalização especifica, e valerá (3) pontos. 

 

Art. 5 – Tempo de Jogo/Vencedor da Partida  

5.1. O tempo regulamentar deve seguir as seguintes orientações: Um (1) 
período de cinco (5) minutos corridos. Parando o cronômetro somente 
nos últimos (60) sessenta segundos.  

5.2. Entretanto, o primeiro atleta que alcançar onze (11) pontos, dentro 
do tempo regulamentar, vence. Essa regra não se aplica às prorrogações.  

5.3. Se ao final do tempo regulamentar, o placar estiver empatado ou 
estiver com uma diferença correspondente ao numero de lances livres 
que cada atleta tem para chutar, os mesmo irão arremessar os lances 
livres correspondentes. Em caso de empate, haverá um intervalo de ate 
(1) minuto antes de a prorrogação começar. O atleta que marcar três (3) 
pontos vence a partida.  

5.4. O atleta perderá por desistência se não se apresentar em quadra 
devidamente uniformizado, prontos e aptos a jogar, na hora em que a 
partida está marcada para acontecer.  

 

Art. 6 – Faltas e Lances-Livres  

6.1. Em qualquer situação o jogador que sofrer a falta vai continuar com a 
posse de bola, ou seja, se a falta for no atacante ele permanecerá com a  
posse, se for uma falta de ataque o jogador que sofreu a falta começará 
com a bola. 



6.2. Os lance livres originários das faltas somente serão cobrados ao final 
do tempo regulamentar. 

6.3. O limite de faltas será considerado cinco (5). A partir desse limite, o 
atleta será considerado eliminado da partida. 

6.4. Faltas cometidas no ato do arremesso dentro da área de um (1) ponto 
deverá conceder um (1) lance-livre ao atleta adversário, ao final do tempo 
regulamentar.  

6.5. Faltas cometidas no ato do arremesso dentro da área de dois (2) 
pontos deverá conceder dois (2) lances-livres ao atleta adversário, ao final 
do tempo regulamentar.  

6.6. Faltas no ato do arremesso seguidas de arremessos convertidos 
devem ser bonificadas com um (1) lance-livre extra, ao final do tempo 
regulamentar.  

 

Art. 7 – Passividade  

7.1. Passividade (não tentar pontuar) será considerada violação.  

7.2. Se a quadra possuir um cronômetro para a posse de bola, o atleta tem 
quinze (15) segundos para tentar a finalização. O relógio deverá começar a 
rodar assim que o atleta atacante tiver controle da bola.  

Nota: Se a quadra não está equipada com esse equipamento o árbitro 
deverá avisar a passividade e contar cinco (5) segundos para a finalização.  

 

Art. 8  – Como Jogar  

8.1. Após cada pontuação:  

O Atleta que sofreu a cesta recomeça o jogo driblando abaixo do aro para 
fora da linha de dois (2) pontos. Ou seja, assim que ele recupera a posse o 
jogo já esta valendo, o atleta só precisa sair da linha de (2) pontos para 
que possa atacar novamente. Isso deve ser feito com pelo menos um dos 
pés fora da linha de dois pontos e o outro sem o contato com o chão.  



O Atleta defensor está proibido de marcar o atacante antes que ele saia 
da linha de 2 pontos.  

8.2. Após cada arremesso não convertido:  

Se o rebote for ofensivo o jogo deve continuar sem a necessidade de levar 
a bola para além da linha de dois (2) pontos.  

Se o rebote for da defesa os jogadores devem levar a bola para além da 
linha de dois (2) pontos por meio de drible.  

8.3. A posse de bola dada para qualquer um dos atletas em situação de 
bola “morta” deve começar com uma troca de passes (CheckBall) entre o 
defensor e o atacante.  

8.4. O jogador é considerado fora da linha de dois (2) pontos quando seus 
pés estão completamente atrás da linha.  

8.5. Em caso de situação de bola presa, a posse será dada à defesa.  

 

Art. 9 – Pedidos de Tempo  

9.1 – Não será permitida solicitação de qualquer tempo.  

 

Art.10 – Procedimentos para Protestos  

10.1 - Se caso algum atleta acredite ter sido injustiçada por alguma 
decisão de algum árbitro ou por algum acontecimento durante o jogo, 
deve proceder da seguinte maneira:  

1. O atleta deve assinar a súmula imediatamente após o final da partida e 
antes da assinatura dos oficiais.  

2. Dentro de um prazo de trinta (30) minutos o atleta deve apresentar um 
relatório explicando a situação junto com um “valor-calção” de R$500 
(quinhentos reais) para o diretor do torneio. Se o protesto for aceito o 
valor será devolvido.  



3. Se disponível, vídeos podem ser utilizados ao final da partida para 
confirmar a se o arremesso foi feito dentro do limite de tempo de partida 
ou se terá valor de um (1) ou dois (2) pontos.  


