LIGA NESCAU 2019 – REGULAMENTO ESPECÍFICO PORTO ALEGRE
ANEXO I – MODALIDADES COLETIVAS
REGULAMENTO ESPECÍFICO DO BASQUETEBOL
Art. 1° - Os jogos de basquetebol serão regidos pelas regras oficiais vigentes da Confederação Brasileira de Basquetebol,
observadas as exceções previstas neste regulamento.
Art. 2° - A equipe poderá utilizar o atleta federado, somente em uma oportunidade no jogo, no primeiro ou no segundo período
da partida.
Art. 3° - As partidas serão disputadas em 2 (dois) períodos corridos de 7 (sete) minutos cada, em todas as categorias e gêneros.
§ 1º Durante os períodos o cronômetro não será pausado, exceto no último minuto do 2º período, em que nos momentos de bola
parada (laterais, faltas e lance livre), o tempo será pausado para favorecer a disputa.
§ 2° - As equipes não terão direito a tempo técnico. Haverá um intervalo de 1 minuto entre os dois períodos da partida.
Art. 4° - Cada equipe deverá ter, obrigatoriamente, a presença de 04 (quatro) atletas para o início da partida.
§ Único - Em caso de permanência de menos do que 03 (três) atletas em quadra, o jogo será encerrado por insuficiência de atletas
e a equipe em questão será declarada perdedora por W.O.
Art. 5º Os atletas que iniciarem a partida, deverão obrigatoriamente permanecer em quadra o período integral, sendo vedada a sua
substituição.
Art. 6° - Ao início do 2º período, todos os atletas que até então não participaram da partida, deverão obrigatoriamente estar em
quadra, configurando participação obrigatória.
§ 1° - Os atletas que estarão sob participação obrigatória no 2º período, somente poderão ser substituídos por atletas que não
participaram no 1º período.
Art. 7° - Na Categoria Pré-Mirim, as equipes poderão efetuar qualquer sistema de marcação, apenas em sua quadra de defesa. Em
todas as situações de jogo de reposição de bola por uma equipe (cestas, faltas, violações ou paralisações da arbitragem), a equipe
adversária deverá retornar à sua quadra.
§ Único - No último minuto do 2º período, a marcação pelas equipes passará a ser livre.
Art. 8° - Na Categoria Mirim e Infantil a marcação será livre.
Art. 9° - Em caso de empate, haverá 01 (um) período extra de 03 (três) minutos sem pedido de tempo.
§ Único - Caso persista o empate, serão concedidos períodos extras de 03 (três) minutos até que se conheça o vencedor.
Art. 10° - As equipes deverão comparecer uniformizadas dentro de um padrão para a prática esportiva, sendo que os coletes
numerados serão fornecidos pela organização do evento.
Art. 11° - As bolas utilizadas nos jogos serão:
I. Categoria Pré-Mirim feminino- 5.6
II. Categoria Mirim Feminino- 5.6
III. Categoria Infantil Feminino- 6.5
IV. Categoria Pré-Mirim Masculino- 5.6
V. Categoria Mirim Masculino- 5.6
VI. Categoria Infantil Masculino- 7.5
Art. 12° - Em caso de W.O, a equipe presente será caracterizada vencedora, tendo como resultado da partida um placar de 20
(vinte) x 0 (zero).
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REGULAMENTO ESPECÍFICO DO FUTSAL
Art. 1° - Os jogos de futsal serão regidos pelas regras oficiais vigentes da Confederação Brasileira de Futsal, observadas as exceções
previstas neste regulamento.
Art. 2° - A equipe poderá utilizar o atleta federado, somente em uma oportunidade no jogo, no primeiro ou no segundo período
da partida.
Art. 3° - As partidas serão disputadas em 2 (dois) períodos corridos de 7 (sete) minutos cada, em todas as categorias e gêneros.
§ 1º Durante os períodos o cronômetro não será pausado, exceto no último minuto do 2º período, em que nos momentos de bola
parada (laterais e faltas), o tempo será pausado para favorecer a disputa.
§ 2° - As equipes não terão direito a tempo técnico. Haverá um intervalo de 1 minuto entre os dois períodos da partida.
§ 3º - O limite de faltas coletivas por período, será de 04 (quatro) faltas, sendo cobrança direta sem barreira a partir da 5ª falta.
Art. 4° - Cada equipe deverá ter, obrigatoriamente, a presença de 04 (quatro) atletas para o início da partida.
§ Único - Em caso de permanência de menos do que 03 (três) atletas em quadra, o jogo será encerrado por insuficiência de atletas
e a equipe em questão será declarada perdedora por W.O.
Art. 5° - Ao início do 2º período, todos os atletas que até então não participaram da partida, deverão obrigatoriamente estar em
quadra, configurando participação obrigatória.
§ 1° - Caso a equipe, possua mais que 10 atletas, o 11º e 12º jogador, deverão entrar em quadra, na metade do primeiro ou do
segundo período, inclusive se um deles for o goleiro.
Art. 6° - Na Categoria Pré-Mirim, serão seguidas as recomendações da Federação Paulista de Futsal para as categorias de base
quanto à “bola de saída” e “arremesso de meta”:
§ 1° - Bola de saída: não será válido o tento (gol) resultante de bola de saída, mesmo que a bola, em sua trajetória toque, ou seja,
tocada por qualquer atleta, inclusive o goleiro, colocado dentro ou fora da área de meta. Caso aconteça o tento resultante de bola
de saída irregular, o reinício de jogo dar-se-á com um arremesso de meta a favor da equipe adversária.
§ 2° - Arremesso de meta: a execução do arremesso de meta terá que ser feita exclusivamente pelo goleiro e com o uso das mãos,
não podendo ultrapassar a linha divisória do meio da quadra sem que toque no solo ou em qualquer atleta em sua meia quadra, ou
ainda que o atleta adversário entre de posse da mesma. Em caso de irregularidade na execução do arremesso de meta, a equipe
será punida com a cobrança de um tiro livre indireto, a favor da equipe adversária, com a bola sendo colocada na divisória do meio
da quadra onde a mesma ultrapassou.
Art. 7° - A participação do goleiro em linha será regulamentada de acordo com o disposto abaixo:
§ 1° - O goleiro com a bola em jogo, após ter tocado em qualquer parte da quadra ou arremessado com as mãos ou com os pés,
somente poderá receber a bola de seu companheiro, em sua meia quadra de jogo, após ter tocado em um adversário. Na quadra
de ataque, sua participação é livre.
§ 2° - Se o goleiro executar o tiro lateral em qualquer parte da quadra, ele não poderá receber a bola de seu companheiro, em sua
meia quadra, enquanto ela não tocar ou for tocada por um atleta adversário.
§ 3° - Após o goleiro ter executado o arremesso de meta e a bola entrar em jogo, ele não poderá recebê-la de um companheiro, em
sua meia quadra de jogo, sem que a bola tenha sido jogada ou tocada por um atleta adversário.
§ 4° - A penalização para as infrações dos casos supracitados é um tiro livre indireto.
Art. 8° - As equipes deverão comparecer uniformizadas dentro de um padrão para a prática esportiva, sendo que os coletes
numerados serão fornecidos pela organização do evento.
Art. 9° – O uso da caneleira será obrigatório em todas as fases.
Art. 10° - As bolas utilizadas serão:
I. Categoria Pré-Mirim feminino- Max 200
II. Categoria Mirim Feminino- Max 200
III. Categoria Infantil Feminino- Max 500
IV. Categoria Pré-Mirim Masculino- Max 200
V. Categoria Mirim Masculino- Max 500
VI. Categoria Infantil Masculino- Max 500
Art. 11° - Em caso de W.O, a equipe presente terá, como resultado da partida, um placar de 3 (três) x 0 (zero).
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REGULAMENTO ESPECÍFICO DO HANDEBOL
Art. 1° - Os jogos de handebol serão regidos pelas regras vigentes da Confederação Brasileira de Handebol, observadas as exceções
previstas neste regulamento.
Art. 2° - As partidas serão disputadas em 2 (dois) períodos corridos de 7 (sete) minutos cada, em todas as categorias e gêneros.
§ Único - As equipes não terão direito a tempo técnico. Haverá um intervalo de 1 minuto entre os dois períodos da partida.
Art. 3° - Cada equipe deverá ter, obrigatoriamente, a presença de 05 (cinco) atletas para o início da partida.
§ Único - Em caso de permanência de menos do que 04 (quatro) atletas em quadra, o jogo será encerrado por insuficiência de
atletas e a equipe em questão será declarada perdedora por W.O.
Art. 4º Os atletas que iniciarem a partida, deverão obrigatoriamente permanecer em quadra o período integral, sendo vedada a sua
substituição.
Art. 5° - Ao início do 2º período, todos os atletas que até então não participaram da partida, deverão obrigatoriamente estar em
quadra, durante todo o período, configurando participação obrigatória.
§ Único - No 2º período, é obrigatória a substituição de todos os atletas, inclusive o goleiro.
Art. 6° - As equipes deverão comparecer uniformizadas dentro de um padrão para a prática esportiva, sendo que os coletes
numerados serão fornecidos pela organização do evento.
Art. 7° - As bolas utilizadas serão:
I. Categoria Pré-Mirim feminino- H1L
II. Categoria Mirim Feminino- H1L
III. Categoria Infantil Feminino- H2L
IV. Categoria Pré-Mirim Masculino- H1L
V. Categoria Mirim Masculino- H2L
VI. Categoria Infantil Masculino- H2L
Art. 8° - Em caso de W.O, a equipe presente terá, como resultado da partida, um placar de 10 (dez) x 0 (zero).
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REGULAMENTO ESPECÍFICO DO VOLEIBOL
Art. 1° - Os jogos de voleibol serão regidos pelas regras vigentes da Confederação Brasileira de Voleibol, observadas as exceções
previstas neste regulamento.
Art. 2° - As partidas serão disputadas em melhor de 3 (três) sets pelo sistema de pontos corridos de 15 (quinze) pontos.
§ Único - Cada equipe terá direito 01 (um) tempo técnico de 30 (trinta) segundos por partida.
Art. 3° - Cada equipe deverá ter obrigatoriamente, a presença de 06 (seis) atletas para o início da partida.
§ Único - Em caso de permanência de menos do que 06 (seis) atletas, o jogo será encerrado por insuficiência de atletas e a equipe
em questão será declarada perdedora por W.O.
Art. 4º Os atletas que iniciarem a partida, deverão obrigatoriamente permanecer em quadra o set integral, sendo vedada a sua
substituição.
Art. 5° - Ao início do 2º set, todos os atletas que até então não participaram da partida, deverão obrigatoriamente estar em quadra,
durante todo o set, configurando participação obrigatória.
Art. 6° – Na Categoria Pré-Mirim, somente poderá ser executado o saque por baixo, no Mirim o saque poderá ser por cima sem salto
e no Infantil, o saque é livre.
Art. 7° - Na Categoria Pré-Mirim o sistema de jogo será 6x0, no Mirim o sistema 4x2 sem infiltração e no Infantil o sistema livre.
Art. 8° - Será permitida a utilização do LÍBERO, nas categorias Mirim e Infantil.
Art. 9° - As equipes deverão comparecer uniformizadas dentro de um padrão para a prática esportiva, sendo que os coletes
numerados serão fornecidos pela organização do evento.
Art. 10° - A bola utilizada em todas as categorias e gêneros será a Pró 7.0.
Art. 11° - A altura da rede será:
I. Categoria Pré-Mirim Feminino: 2,05 m
II. Categoria Mirim Feminino: 2,15 m
III. Categoria Infantil Feminino 2,20 m
IV. Categoria Pré-Mirim Masculino: 2,10 m
V. Categoria Mirim Masculino: 2,25 m
VI. Categoria Infantil Masculino 2,35 m
Art. 12° - Em caso de W.O, a equipe presente terá, como resultado da partida, um placar de 02 (dois) sets x 0 (zero).
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SISTEMA DE DISPUTA DAS MODALIDADES COLETIVAS
Art. 1° - Na etapa de Porto Alegre, as modalidades: Basquetebol, Futsal, Handebol e Voleibol, serão disputadas em até em 3 (três)
fases:
I. Fase classificatória
II. Fase eliminatória
III. Fase final

I. FASE CLASSIFICATÓRIA
Torneio com 4 (quatro) equipes: Será realizado sorteio e acontece a eliminatória simples, sendo 1 jogo dentro do grupo e os
vencedores fazem a final, enquanto os perdedores, disputam o terceiro lugar.
Torneio com 6 (seis) equipes: As equipes serão divididas em 2 (dois) grupos de 3 (três) equipes cada. As equipes jogarão entre
si dentro de cada grupo, classificando as 2 primeiras colocadas de cada grupo passam para a fase eliminatória.

§ Único - Na fase classificatória, se alguma equipe do grupo não comparecer, haverá um segundo jogo oficial entre as equipes
presente, classificando para a fase seguinte, aquela que obtiver vantagem conforme os critérios de desempate.

II. FASE ELIMINATÓRIA
Torneio com 6 (seis) equipes: Nesta fase, as 4 (quatro) equipes classificadas jogarão no sistema eliminatório (mata-mata), no qual
o primeiro colocado de um grupo enfrenta o segundo colocado de outro grupo.

III. FASE FINAL
As equipes perdedoras nas semifinais disputarão o 3° (terceiro) lugar, enquanto as equipes vencedoras disputarão a final.

CRITÉRIOS DE DESEMPATE
Art. 2° - A LIGA NESCAU 2019, em sua fase classificatória, será regida pelo sistema de pontos ganhos, observando-se o seguinte
critério:

I. Na modalidade Basquetebol
a)
b)
c)

Vitória............................... 3 pontos;
Derrota............................. 0 pontos;
W.O................................. -1 Ponto

II. Nas modalidades Futsal e Handebol
a)
b)
c)
d)

Vitória...............................3 pontos;
Empate.............................1 ponto;
Derrota.............................0 pontos;
Derrota por WO...............-1 ponto.

III. Na modalidade Voleibol
a)
b)
c)
d)
e)

Vitória 2x0.......................3 pontos;
Vitória 2x1.......................2 pontos;
Derrota 1x2.....................1 ponto;
Derrota 0x2.....................0 pontos;
Derrota por WO.............-1 ponto.

Art. 3° - Ao término da fase classificatória, ocorrendo igualdade de pontos entre 2 (duas) ou 3 (três) equipes, passará para a fase
seguinte aquela que, pela ordem, obtiver vantagem nos seguintes critérios de desempate:
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I.

Na modalidade Basquetebol

a)
b)
c)

Melhor saldo de cestas;
Maior número de cestas pró;
Sorteio.

II. Nas modalidades Futsal e Handebol
a)
b)
c)

Melhor saldo de gols;
Maior número de gols pró;
Sorteio.

III. Na modalidade Voleibol
a)
b)
c)

Melhor saldo de sets;
Melhor saldo de pontos;
Sorteio.

Art. 4º - Nas fases eliminatória e final, em caso de empate no tempo regulamentar, os jogos serão decididos da seguinte forma:
Basquetebol: Haverá 01 (um) período extra de 03 (três) minutos sem pedido de tempo ou quantos forem necessários até que se
conheça o vencedor.

Futsal: Haverá a cobrança de 3 (três) penalidades máximas alternadas. Persistindo o empate, serão cobradas penalidades
alternadas até que se conheça o vencedor.

Handebol: Haverá a cobrança de 3 (três) tiros de 7 (sete) metros alternados. Persistindo o empate, serão cobrados tiros de 7 (sete)
metros alternados até que se conheça o vencedor.
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REGULAMENTO ESPECÍFICO DO ATLETISMO
Art. 1° - As competições de atletismo serão regidas pelas regras vigentes da IAAF, seguidas pela Confederação
Brasileira de Atletismo (CBAt), observadas as exceções previstas nesse regulamento.
§ Único - Fica vetada a participação de atletas federados na CBAt ou qualquer outra entidade similar.
Art. 2°- Os atletas deverão comparecer com trajes e calçados adequados para a prática da corrida.
Art. 3° - Cada atleta poderá ser inscrito em apenas uma prova individual.
Art. 4° - Os atletas inscritos na prova de corrida individual deverão competir na categoria e gênero na qual se
enquadram, conforme art. 6º do Regulamento Geral da LIGA NESCAU 2019:


Pré-Mirim (masculino e feminino): atletas nascidos entre 2007 e 2009.



Mirim (masculino e feminino): atletas nascidos entre 2005 e 2006.



Infantil (masculino e feminino): atletas nascidos entre 2003 e 2004.

Art. 5º - As competições serão organizadas por categoria e gênero e estão dispostas da seguinte forma:
I.

Prova de 50 metros rasos Pré-Mirim Feminino

II.

Prova de 50 metros rasos Pré-Mirim Masculino

III.

Prova de 75 metros rasos Mirim Feminino

IV. Prova de 75 metros rasos Mirim Masculino
V.

Prova de 100 metros rasos Menores Feminino

VI. Prova de 100 metros rasos Menores Masculino
Art. 6° - Não será utilizado bloco de partida para nenhuma categoria.
Art. 7° - As provas de velocidades individuais, serão corridas em 8 raias dispostas em linha reta.
Art. 8° - Serão classificados para as finais, os 8 (oito) melhores tempos de cada categoria e gênero.
Art. 9°- Os campeões das provas individuais em cada categoria e gênero, serão os atletas que, na final, obtiverem o
melhor tempo.
Art. 10°- Em caso de saída falsa (queimar a largada), esta será repetida.
§ Único – Caso o mesmo atleta cometa uma segunda saída falsa, este será desclassificado.
Art. 11º - Para os 3 primeiros colocados na final, serão entregues medalhas de ouro, prata e bronze, e os demais
atletas, receberão medalhas de participação.
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REGULAMENTO ESPECÍFICO DO TÊNIS DE MESA
Art. 1° - A modalidade de tênis de mesa será realizada de acordo com as regras estabelecidas pela Federação
Internacional de Tênis de Mesa (ITTF), adotadas em seu formato simplificado pela Confederação Brasileira de
Tênis de Mesa (CBTM), observando-se as adaptações previstas neste Regulamento.
§ Único - Fica vetada a participação de atletas federados na CBTM ou qualquer outra entidade similar.
Art. 2° - Os atletas deverão comparecer com trajes (camisetas, shorts e saias de quaisquer cores) e calçados
adequados para a prática do esporte.
Art. 3° - Cada instituição/estabelecimento poderá inscrever até 6 (seis) atletas por categoria e gênero.
Art. 4º - Os atletas serão divididos em grupos de 3 (três), e o máximo de 8 grupos.
Art. 5° - Os atletas inscritos deverão competir na categoria e gênero na qual se enquadram, conforme art. 6º do
Regulamento Geral da LIGA NESCAU 2019:


Pré-Mirim (masculino e feminino): atletas nascidos entre 2007 e 2009.



Mirim (masculino e feminino): atletas nascidos entre 2005 e 2006.



Infantil (masculino e feminino): atletas nascidos entre 2003 e 2004.

Art. 6° - A confirmação da participação nos jogos, em suas respectivas categorias e gêneros, deverá ser feita até 30
(trinta) minutos antes do início de sua 1ª partida da fase classificatória.
§ 1º – As tabelas com horários e jogos serão divulgadas posteriormente em canal de comunicação oficial da LIGA
NESCAU.
§ 2º – O chaveamento será definido de acordo com sorteio efetuado pela Arbitragem Central, durante o período de
aquecimento dos atletas.
Art. 7° - A raquete pode ser de qualquer tamanho, forma ou peso e constituída de madeira natural em 85% do material.
A raquete deverá ter ao menos um dos lados emborrachados. Não é permitido jogar com o lado de madeira.
Art. 8° - Na fase de classificatória, cada partida será em melhor de 3 (três) sets de 11 (onze) pontos. Nas fases Semifinal
e Final, cada partida será disputada em melhor de 5 (cinco) sets.
§ 1º – Será considerado vencedor do set, o atleta que alcançar primeiro 11 (onze) pontos, a menos que ambos façam
10 pontos, quando o vencedor do set será aquele que primeiro alcançar a diferença de 2 pontos sobre o adversário,
com limite de 17 pontos no set.
§ 2º - O atleta que atua o 1º set em um lado é obrigado a atuar no lado oposto, no set seguinte. O direito de sacar,
receber ou escolher o lado deve ser decidido por sorteio. Sendo que o atleta que começou a sacar no 1º set começará
recebendo no 2º set e assim sucessivamente.
§ 3º - Cada atleta tem direito a 2 saques, mudando sempre o sacador, quando a soma dos pontos de ambos, for
múltiplos de 2.
Art. 9° Será classificado para a fase eliminatória, o primeiro atleta de cada grupo.
Art. 10º - Para os 3 primeiros colocados de cada categoria e gênero, serão entregues medalhas de ouro, prata e bronze,
e os demais atletas, receberão medalhas de participação.
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REGULAMENTO ESPECÍFICO DO ATLETISMO ADAPTADO
Art. 1º - As provas serão regidas pelas regras oficiais vigentes da World Para Athletics, observadas as exceções
previstas neste regulamento.
Art. 2º - Poderão participar atletas dos gêneros masculino e feminino, com deficiência física, intelectual ou visual, nas
seguintes categorias:


Categoria A: atletas nascidos em 2007, 2008 e 2009;



Categoria B: atletas nascidos em 2005 e 2006



Categoria C: atletas nascidos em 2003 e 2004.

§ 1º - Dentro das categorias, haverá subdivisões (A1, A2, A3...; B1, B2, B3...; C1, C2, C3...), para que, pessoas com
mesmas características ou semelhantes, fiquem enquadradas nas mesmas subcategorias.
§ 2º - Todas as categorias e subcategorias terão competições masculinas e femininas.
Art. 3º - As provas a serem realizadas são as seguintes:


Categoria A - 50 metros.



Categoria B - 75 metros.



Categoria C - 100 metros.

Art. 4º - Todos os atletas terão seu tempo aferido, a fim de classificação final, entretanto não haverá disputa direta
relacionada a campeonato, e todos os atletas receberão medalhas de participação.
Art. 5º - Casos omissos deste Regulamento serão resolvidos pelo Comitê Organizador da LIGA NESCAU 2019.
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REGULAMENTO ESPECÍFICO DO TÊNIS DE MESA
Art. 1º - A competição de tênis de mesa será regida pelas regras oficiais vigentes da Federação Internacional de
Tênis de Mesa e Tênis de Mesa Paralímpico, observadas as exceções previstas neste regulamento.
Art. 2º - Poderão participar atletas dos gêneros masculino e feminino, nascidos entre 2003 e 2009.
§ Único - Os atletas serão classificados de acordo com suas deficiências em cadeirantes (os que jogam em cadeira de
rodas) e andantes (os que jogam em pé) e por gênero, a depender do número de presentes na data da competição.
Art. 3º Os confrontos serão no formato individual, respeitando-se as seguintes categorias:


Feminina cadeirante open;



Feminina andante open;



Masculina cadeirante open;



Masculina andante open.

Art. 4º - A disputa será realizada de forma individual. Para grupos com até 4 atletas, será implementado o sistema
Round Robin (todos contra todos). A partir de cinco atletas inscritos, será disputado no formato suíço, ou seja, os jogos
acontecerão em rodadas, sendo que os vencedores da primeira rodada jogam entre si, assim como os perdedores,
como forma de nivelamento, para um melhor aproveitamento do festival pelos participantes.
§ 1º - Os jogos serão realizados em melhor de 3 sets de 11 pontos com 2 serviços alternados para cada jogador.
§ 2º - No máximo uma pessoa da equipe técnica pode permanecer na área restrita de jogo.
Art. 5º - Todos os atletas receberão medalhas de participação.
Art. 6º - Os casos omissos deste Regulamento serão resolvidos pelo Comitê Organizador da LIGA NESCAU 2019.
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