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SISTEMA DE DISPUTA 

 

O Campeonato Brasileiro Masculino da Primeira Divisão de Basquetebol em Cadeira de Rodas (BCR) 

terá a participação de 8 (oito) equipes, ranqueadas nesta divisão de acordo com a última edição da 

competição em 2019.  

 

A cidade de Goiânia/GO será sede da competição com os jogos sendo realizados na Goiânia Arena 

Av. Fued José Sebba - Jardim Goiás Goiânia - GO, 74805-100. 

 

As equipes participantes são: ADD/Magic Hands/SP, GADECAMP/SP, ADFIMA/Tigres de 

Umuarama/AL, Aparecidense/ADAP/GO; CAD/Rio Preto/Vetnil/SP, ANDEF/RJ, ADDF/PE, All Star 

Rodas/Banco da Amazônia/Remo/PA. 

Os jogos serão realizados com as equipes divididas em 2 Chaves de acordo com sorteio em pares 

realizado no dia 25/09/2021.  

Chave A: ADD/Magic Hands/SP, GADECAMP/SP, ADFIMA/Tigres de Umuarama/AL, 

Aparecidense/ADAP/GO. 

Chave B: CAD/Rio Preto/Vetnil/SP, ANDEF/RJ, ADDF/PE, All Star Rodas/Banco da 

Amazônia/Remo/PA. 

 

Na fase preliminar da competição as equipes jogarão entre si em turno único para apurar a classificação 

por pontos ganhos: 2 pontos para cada vitória; 1 ponto para cada derrota; 0 pontos por WO. 

Na fase seguinte (Semi Final) as equipes 1º colocada em cada chave jogarão contra a equipe 2º colocada 

da chave contrária.  

As equipes classificadas na fase preliminar em 3º lugar de cada chave farão um jogo único para definir as 

posições de 5º e 6º lugares. 

As equipes classificadas na fase preliminar em 4º lugar de cada chave farão um jogo único para definir as 

posições de 7º e 8º lugares. 

Os vencedores da Semi Final jogarão uma partida única para definir o campeão e o vice-campeão 

Os perdedores da Semi Final jogarão uma partida única para definir 3º e 4º lugares. 
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Sileno Santos (*) 

Paula Belian (**) 

(*) Superintendente Técnico da CBBC 

** Oficial de Quadra da CBBC Categoria Internacional 

 

RESUMO DAS REGRAS 

Uma equipe é composta por cinco jogadores. No basquetebol em cadeira de rodas, os jogadores são 

classificados em um sistema em que cada jogador possui uma classe variando de 1.0 a 4.5., dependendo do 

grau de deficiência. A soma da pontuação (classes) dos jogadores em quadra deve ser 14 ou menos durante 

uma partida. Caso a equipe tenha uma jogadora (gênero feminino) ou um atleta com idade inferior a 23 anos 

atuando em quadra, o total de pontos da classificação poderá ser 15. 

 

A competição será realizada de acordo com os seguintes documentos em vigor na época da competição: 

 

• Regulamento Geral de Competições da CBBC. Disponível em: https://www.cbbc.org.br/area-tecnica 

 

• Regras oficiais do basquete em cadeira de rodas da Federação Internacional de Basquete em Cadeira 

de Rodas do ano de 2018 (IWBF) (disponível em https://iwbf.org/rules-of-wheelchair-basketball/), no 

que couber. 

 

O Comitê Organizador de Competições da CBBC juntamente com organizador local será o responsável pela 

direção da competição, contando com o Superintendente Técnico para tratar dos assuntos técnicos da 

competição.  

 
 

https://www.cbbc.org.br/area-tecnica
https://iwbf.org/rules-of-wheelchair-basketball/
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TERMINOLOGIA - REGRAS 

 

 

Regra dos 14 pontos Regra específica do BCR. O total de pontos de classificação dos cinco jogadores 

em quadra não pode exceder 14 pontos em nenhum do jogo. Se, a qualquer 

momento durante o jogo, uma equipe ultrapassar o limite de 14 pontos do 

total de jogadores, uma falta técnica será aplicada ao técnico com a correção 

da escalação a ser feita dos jogadores em quadra. 

  

Regra dos 14 segundos Quando uma equipe que recupera o controle da bola é a mesma equipe que 

estava com o controle da bola antes da bola tocar o aro, um arremesso a cesta 

deve ser tentado por esta equipe em até 14 segundos. A infração desta regra 

é uma violação. 

 

Regra 24 segundos Quando um jogador ganha o controle de uma bola viva na quadra, um 

arremesso a cesta deve ser tentado por sua equipe dentro de 24 segundos. A 

infração desta regra é uma violação. 

  

Posse de bola alternada Em todas as situações que exijam bola ao alto as equipes devem alternar a posse 

de bola para reposição. A equipe que não obtém o controle da bola viva na 

quadra de jogo após o “bola ao alto” no início do jogo (primeiro período) terá 

direito a primeira posse alternada.  

 

Assistência Um passe para um jogador da mesma equipe que no momento do 

recebimento faz uma finalização a cesta.  

 

Maior liderança  Maior diferença no placar do jogo em qualquer momento. Se uma equipe 

nunca teve a liderança no placar, o valor da maior diferença será zero. 

 

Maior liderança no placar É o placar do jogo no momento da maior vantagem no placar. 

 

Maior pontuação Maior número de pontos consecutivos marcados por uma equipe sem nenhum 

ponto marcado pelo adversário. 

  

TERMO DEFINIÇÃO  
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Toco Quando algum jogador da defesa desvia ou para uma tentativa de arremesso 

com a mão enquanto a bola ainda está indo em direção a cesta. 

 

 Capitão Líder da equipe determinado pelos jogadores ou indicado pelo técnico. 

 

Árbitro principal O principal oficial da quadra. Tem a decisão final sobre quaisquer incidentes na 

quadra. 

 

Rebote Defensivo Tomada de posse da bola depois de um arremesso tentado não convertido pela 

equipe adversária. 

 

Falta Desqualificante Qualquer falta flagrante por infração antidesportiva. 

 

Falta dupla Dois jogadores de equipes diferentes cometem falta um contra o outro 

aproximadamente no mesmo momento. 

 

Eficiência Referência estatística para comparar o desempenho geral de jogadores e equipes.  

É definido pela fórmula: 

Eficiência = (pontos + rebotes + assistências + roubos de bola + bloqueios) - 

((tentativas de arremesso - arremesso de campo convetido) + (tentativas de lance 

livre - lances livres convertidos) + erros )). 

 

Contra-ataque Resposta rápida ao ataque adversário que visa converter a cesta durante uma 

transisção (defesa-ataque) podendo ou não ser realizado em superioridade 

numérica. 

 

Arremesso de campo Cesta convertida em qualquer local da quadra, exceto antes da linha de 3 pontos. 

 

Quinta Falta 

 

Um jogador que comete sua quinta falta pessoal e/ou falta técnica deve 

automativamente deixar o jogo.  

 

Falta pessoal Contato ilegal de um jogador com um oponente (incluindo sua cadeira de rodas). 

 

Lance livre Oportunidade ofertada a um jogador para marcar 1(um) ponto, sem contestação 

(marcação), de uma posição atras da linha de lance licre e dentro do semi círculo 

apropriado. 
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Jogo Uma partida é jogada por duas equipes de 5 (cinco) jogadores cada em 4 

(quatro) períodos de 10 minutos cada (4 x 10 minutos). 

 

Jogo perdido por 

insuficiência de jogadores 

Uma equipe será declarada perdedora de uma partida se, durante o jogo, a 

quantidade de jogadores em quadra for menor que 2 (dois). 

Se, no momento que o fato ocorrer, a equipe a ser declara vencedora estiver 

a frente do placar este será mantido (placar no momento do fato será válido). 

Se, no momento que o fato ocorrer, a equipe a ser declara vencedora não 

estiver a frente do placar, o resultado deverá ser 2 x 0 a seu favor. Se a equipe 

para a qual o jogo foi concedido não estiver ganhando, o placar será 

registrado como 2 a 0 a seu favor. A equipe com insuficiência de jogadores 

receberá 1(um) ponto. 

 

Jogo perdido por 

desistência 

Uma equipe perderá o jogo por desistência se: 

1. Recusar-se a jogar após ser instruído a fazê-lo pelo Delegado da partida; 

2. Por suas ações, impedir que a partida seja realizada; 

3. Quinze minutos após o horário de início, a equipe não está presente ou 

não pode colocar cinco jogadores em quadra. O jogo será considerado 

realizado e o placar deve ser registrado como 20-0 para a equipe presente, 

desde que esteja em situação regular. A equipe desistente receberá 0 pontos 

de classificação. 

 

Diferença de Pontos ou 

Saldo de Pontos 

É a diferença entre os pontos convertidos e os pontos sofridos por uma 

equipe. 

 

Bola Presa Uma bola presa ocorre quando um ou mais jogadores de times opostos têm 

uma ou ambas as mãos firmemente na bola de forma que nenhum dos 

jogadores pode ganhar o controle sem ação brusca indevida. 

 

Sistema de replay 

instantâneo 

O sistema de replay instantâneo é um sistema de revisão de vídeo que pode 

ser usado pelo árbitro principal para verificar certas situações do jogo antes 

de tomar uma decisão final. 

 

Lifting Lifting é o ato de levantar as nádegas do assento da cadeira de rodas para 

obter uma vantagem injusta. Está é uma infração punida com falta técnica 

ao infrator.  
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Falta de ataque Quando um jogador atacante, com ou sem bola, faz contato ilegal com um 

adversário. Também será considerado como um erro (Turnover) para este 

jogador. 
 

Rebote Ofensivo Quando um jogador obtém a posse de bola após seu arremesso não 

convertido ou de um companheiro de sua equipe.  
 

Prorrogação Período(s) extra(s) de 5 (cinco) minutos cada, jogado se o placar estiver 

empatado ao final do quarto período de jogo regulamentar. Os períodos de 

prorrogação serão realizados até que surja uma equipe campeão da partida 

que faça maior placar.  
 

Sistema de pontuação da 

classificação de jogadores 

Uma pontuação é designada para cada jogador dependendo do 

comprometimento de sua deficiência. A classificação no BCR segue as 

orientações da Federação Internacional sendo que cada atleta pode ser de 

uma das seguintes classes: 1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3,5; 4.0; 4.5. Quanto maior o 

grau de comprometimento da deficiência menor será a classe do atleta. 
 

Desqualificação de um 

jogador 

Uma falta flagrante será punida com a expulsão do jogador da partida. 

 

 

Posição do jogador A posição do jogador em quadra depende do plano de jogo da equipe e 

sua organização. As posições são: Armador, lateral ou ala e Pivô. Em inglês 

as sigas são: (G) = guard; (F) Forward; (C) = Center. 

 

Pontos de contra-ataque Pontos convertidos seguido de um erro sem que o relógio de posse de bola 

seja parado e sem que haja mudança da posse da bola por uma equipe. 

 

Pontos no garrafão Pontos convertidos dentro da área restrita ou ‘pintada’ ou garrafão.’ 

 

Pontos de segunda 

chance 

Pontos convertidos seguido de um rebote ofensivo sem que o relógio de 

posse de bola seja parado e sem que haja mudança da posse de bola por 

uma equipe. 

 

Roubadas de bola Uma ação defensiva que causa um erro pelo jogador oponente. 
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Pulo bola 

 

O ‘pulo bola’ ocorre quando um oficial de quadra lança a bola no círculo 

central da quadra entre dois oponentes no início do primeiro período. 

 

Estouro das faltas 

coletivas 

Quando os jogadores de uma equipe, em um período de jogo oficial (10 

minutos), cometem 4 faltas pessoais ou técnicas. Neste caso, todas as faltas 

pessoais cometidas por um jogador serão penalizadas com a cobrança de 2 

lances livres por quem recebeu a falta.  

 

Rebote de equipe Um rebote para a equipe será computada quando:  

1) A bola sai de quadra imediatamente após uma cesta perdida ou tentativa 

de lance livre e antes que qualquer jogador ganhe o controle da bola; 

2) Uma falta ocorre imediatamente após uma cesta perdida ou tentativa de 

lance livre e antes que qualquer jogador ganhe o controle da bola. 

 

Turnover ou erro Um erro será computado para a equipe quando esta violar a regra dos 8, 14 

e 24 segundos ou se perder a posse da bola sem tentar uma cesta ou um 

lance livre.  

 

Falta Técnica Uma violação deliberada ou repetida de uma conduta apropriada/adequada 

do jogo ou do espírito esportivo e justo. As faltas técnicas cometidas por um 

jogador são todas faltas individuais, que não envolvem contato com um 

oponente. 

 

Regra dos 3 segundos Quando a equipe está com o controle da bola, um jogador da equipe não 

deve permanecer por mais de três segundos consecutivos na área restritiva 

(garrafão). A infração desta regra é uma violação. 

 

Tempo jogado É a soma do tempo que um jogador permanece em quadra.  

 

Tempo técnico Um tempo técnico é a interrupção do jogo por 1 (um) minutos requerido 

pelo técnico ou assistente da equipe. 

 

Falta antidesportiva Falta pessoal de um jogador com ou sem bola, que na opinião do oficial, foi 

deliberadamente cometida pelo jogador contra um jogador adversário. 
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Violação Uma infração das regras do jogo. 

Regra dos 3 (três) “toques” ou impulsos 

Violação dos 3 (três) segundos 

Violação dos 5 (cinco) segundos quando um jogador com posse da bola é 

marcado e não consegue por essa ação executar um passe, um drible ou 

arremesso a cesta.  

Violação de oito segundos. 

Violação do relógio de posse de bola 14 segundos  

Violação do relógio de posse bola de 24 segundos Bola  

Volta da bola da área de ataque para a defesa 

Jogador ultrapassar as linhas da quadra para avançar em qualquer direção 

Lift (Tirar as nádegas do assento) para executar um fundamento, geralmente 

rebote ou arremesso. 

https://www.cbbc.org.br/area-tecnica
https://olympics.com/tokyo-2020/en/paralympics/

