
    

 
 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL EM CADEIRA DE RODAS           

Av. Rômulo Maiorana, nº 700. Ed. Vitta Office. Salas 505/506. Bairro Marco 

Belém-PA .  Tel: (91) 3038-3065. CEP: 66093-605.                                                                                       

E-mail: contato@cbbc.org.br   Site: www.cbbc.org.br 

Abaixo você encontrará um resumo das mudanças de regras alteradas pela IWBF 
 
Regras oficiais de basquetebol em cadeira de rodas 2017 válidas a partir de 1 de dezembro 
de 2017: 
 
 
Definição de equipe (Art. 4.2.1 e 2.4.5) 
O número máximo de membros da delegação (acompanhantes) que podem estar no banco com 
responsabilidades especiais, foi estendido para 7. Portanto, deve haver um Máximo de 16 lugares disponíveis 
na área de banco da equipe. O número total máximo de membros de equipes são 21 (12 jogadores, 2 
treinadores e 7 membros da delegação  
 
Uniformes (Art. 4.3) 
• As camisas e shorts devem ser da mesma cor dominante. 
• Os calçados podem ter qualquer combinação de cores, mas os lados esquerdo e direito devem 
corresponder. 
Não são permitidas luzes intermitentes, material reflexivo ou outros adereços. 
 
Equipamento da equipe (4.4) 
São permitidos os seguintes equipamentos (acessórios): 
• Mangas de compressão de braço da cor preta ou branca ou da cor do uniforme dominante, mas uma 
mesma cor para todos os jogadores da equipe. * 
• Equipamento de compressão de perna da cor uniforme, preto ou branco, mas uma mesma cor para todos 
os jogadores da equipe. * 
• Testeira, preto ou branco ou a cor uniforme dominante da camisas, mas uma mesma cor para todos os 
jogadores da equipe. A testeira não pode cobrir toda parte do rosto inteiramente ou parcialmente (olhos, 
nariz, lábios, etc.) e não pode ser perigoso para o jogador vestindo-o e / ou para outros jogadores. A testeira 
não pode ter elementos de abertura / fecho ao redor do rosto e / ou pescoço e não pode ter peças que 
extrapolem sua superfície. 
• Munhequeira, material têxtil máximo de 10 cm de largura do preto ou branco ou o cor dominante do 
uniforme (camisas), mas uma mesma cor para todos os jogadores da equipe. * 
• Quaisquer material usado nos de braços, ombros, pernas, etc. do preto ou branco ou cor dominante do 
uniforme (camisas), mas uma mesma cor para todos os jogadores da equipe. * 
• Tornozeleiras transparente ou preto ou branco, mas uma mesma cor para todos os jogadores do time. 
* Todos os acessórios devem ser da mesma cor para todos os jogadores da equipe (preto, branco ou da cor 
dominante uniforme da equipe). 
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Deveres dos treinadores (Art. 7.1) 
Nova redação: 
A lista com os membros da equipe e todas as informações adicionais da equipe deve ser dada ao oficial de 
mesa pelo menos 40 minutos antes do início do jogo. 
 

 
Jogador em ato de arremesso (Art. 15.1.3) 
Quando um jogador está no ato de arremesso e depois do arremesso falhar, e a bola está fora da 
possibilidade de entrar na cesta, não é mais considerado como sendo ato de arremesso. 
 
Simulação de Falta (Art. 33.16) 
Simulação é qualquer ação de um jogador para fingir ter sofrido um contato ou fazer exagero teatral de 
movimentos, portanto, obter uma injusta vantagem (Floop). 
A infração pode ser cometida por um jogador ofensivo ou defensivo. 
Foi introduzido um novo sinal com um procedimento de acompanhamento. 
 
Desqualificação do jogo (Art. 36.3.3 e Art. 37.2.3) 
Um jogador também deve ser desqualificado pelo restante do jogo quando ele é comete uma 1 Falta técnica 
e 1 falta antidesportiva. 
Um jogador/técnico também deve ser desqualificado pelo restante do jogo quando ele for punido com 2 
faltas técnicas por sua própria atitude (C) em que 1 dessas faltas também pode ser uma falta antidesportiva 
contra ele como jogador. 
 
Falta Antidesportiva (Art. 37.1.1) 
Nova redação: 
Uma falta antidesportiva é uma falta de contato de jogador que, no julgamento de um árbitro, é: 
• Contato excessivo e contato muito forte causado por um jogador em um esforço para tocar a bola ou um 
oponente. 
• Contato pelo jogador defensivo sem nenhuma tentativa legítima de jogar diretamente a bola dentro do 
espírito e intenção das regras causando um contato desnecessário para parar uma tentativa de contra-
ataque.  
Isto aplica-se até que o jogador ofensivo comece o ato de arremesso. 
 
Sinais dos oficiais (A) 
Foi introduzido 2 sinais de novos para os oficiais. 
Mudança: 
1. Simulação: Levante o braço inferior duas vezes (a partir do topo). 
2. Revisão do IRS: gire a mão com o dedo indicador horizontal estendido. 
 
Súmulas (B) 
As seguintes pequenas mudanças para preencher a súmula devem ser aplicadas: 
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• O anotador deve usar 2 cores diferentes de caneta 
• Quando uma equipe apresenta menos de 12 jogadores 
• Quando uma equipe apresenta um jogador/técnico 
•A parte quantidade de falta na súmula após o primeiro tempo e após o fim do jogo. 
• Como corrigir erros de classificação 
• Assinaturas dos oficiais da mesa após o jogo 
 
Cobranças de Penalidades (B.8.3) 
Sempre que uma pessoa for desqualificada e esta falta, pelas regras, é marcada para o banco, a penalidade 
deve ser 2 lances livres como com qualquer outra falta desqualificante. Na súmula, tais faltas devem ser 
inseridas como B2. 
Isso se aplica a todas as faltas desqualificantes contra o pessoal do banco da equipe, a saber, o assistente, 
treinadores, substitutos e jogadores excluídos que também se aplicam a uma situação de briga. 
 
Procedimento de protesto (C) 
• Uma equipe pode apresentar o protesto se seu interesse foi afetado por um erro nas na pontuação, no 
tempo de jogo ou nos 24 segundos do placar, que não foi corrigido pelo oficial de mesa. 
Uma decisão de perder, cancelar, adiar, não retomar ou não jogar o jogo. 
Uma violação das regras de elegibilidade aplicáveis. 
• Para ser aceito, um protesto deve obedecer ao seguinte procedimento: 
§ O capitão deve, no prazo máximo de 15 minutos após o término do jogo, assinar a súmula na coluna 
'assinatura dos capitães em caso de protesto'. 
§ Os motivos do protesto devem ser apresentados por escrito, o mais tardar, 1 hora após o fim do jogo. 
§ Uma taxa de USD 1500 deve ser aplicada somente se o protesto for rejeitado (Campeonatos da IWBF). 
§ O Chefe da equipe deve informar por escrito o incidente ao Representante da IWBF ou ao Presidente do 
Comitê Técnico do Torneio. 
• O órgão competente deve decidir sobre o protesto o mais rápido possível e, o mais tardar, 24 horas após 
o final do jogo. 
• A decisão do órgão competente está sujeito a nova revisão ou recurso 
 
Classificação de equipes (Art. 8.7, D.5 e D.6) 
Mudança: 
• Para um sistema de competição de 2 jogos, casa e fora, série total de pontos (contagem total) dos 2 jogos 
serão considerados como 1 jogo de 80 minutos de duração. 
• Se a pontuação estiver empatada no final do 1º jogo, não será jogado nenhum período extra. 
• Se a pontuação agregada de ambos os jogos estiver empatada, o segundo jogo deve continuar com o 
máximo de períodos extras de 5 minutos, conforme necessário, para que exista um vencedor. 
• O vencedor da série deve ser o time que: 
- é o vencedor de ambos os jogos. 
- marcou o maior número de pontos agregados no final do segundo jogo, se ambas as equipes ganharam 1 
jogo. 
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Equipamento de basquete (Capítulo 2 e 10) 
Mudança: 
Para os níveis 1 e 2: 
• As tabelas devem estar equipados com iluminação ao longo do perímetro na parte superior, montada nas 
bordas internas da tabela e que acende em amarelo apenas quando toque o som do relógio. 
• O relógio de 24 segundos deve ter o sinal que soa para o final do período quando o display mostra zero 
(0,0). 
• O relógio de 24 segundos deve indicar o tempo restante em segundos; e décimos (1/10) de um segundo 
apenas durante os últimos 5 segundos do período do relógio de 24 segundos. 
• Recomendação 1 de outubro de 2017 / Obrigatório 1 de outubro de 2018 (Em campeonatos oficiais 
organizados pela IWBF) 
 
 
Equipamento de basquete (Capítulo 2 e 10) 
Mudança: 
• Introdução do tamanho da bola 5 para mini competições 
• O teste de bola possui mais detalhes 
• O capítulo de iluminação foi completamente revisado 
• As disposições da placa publicitária foram revistas 
 
Geral 
Pequenos ajustes foram feitos para uma melhor interpretação. 
 
Manual do Árbitro e Oficiais 
Início de um período ou do jogo - apito de advertência 
Use o "apito de aviso" (pelo árbitro ativo) no início do jogo antes de entrar no círculo central para administrar 
o bola ao alto e no início de todos os outros períodos e períodos extras antes de colocar a bola à disposição 
para a reposição na linha central inclusive. 
 
Nova definição da Equipe de Arbitragem 
Alterar: 
O árbitro principal com tarefas e responsabilidades especiais agora é chamada de: Crew chief (Chefe de 
Equipe) - (antes era Árbitro). 
A equipe de arbitragem é composta por: Chefe de Equipe e Árbitro 1 e Árbitro 2 (se aplicável). 
 
 

Tradução Marcus Gama – Revisão João Fortes 
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