
 

 

NOTA OFICIAL 
# 02 · LIGA OURO 2017 
 
São Paulo, 14 de março de 2017. 
 
 
O Departamento Técnico Operacional da Liga Nacional de Basquete, no uso de suas atribuições 
multa a equipe do SANTOS F. C. pelos itens abaixo: 
 

1. ESTRUTURA DE FIXAÇÃO DO RELÓGIO DE 24/14”: por não apresentar a estrutura de fixação do 
relógio de 24/14 segundos fixado acima da tabela de forma estável e segura no jogo de nº 01 e 
nº 02 contra a equipe do Botafogo, realizado no dia 03 e 05 de março às 20:00 e 11:00 
respectivamente no Ginásio do IFAP. (Art. 136) 
Infração categoria média (Art. 372, Art. 373 letra p) - Multa: R$ 500,00 
 
 

2. CONDIÇÕES DE USO DA QUADRA: por não disponibilizar a quadra limpa, em bom estado de uso 
e organizada com no mínimo 120 minutos antes do início do horário previsto para o jogo de nº 
01 contra a equipe do Botafogo realizado no dia 03 de março de 2016 às 20:00 no ginásio do 
IFAP. (Art. 194/195) 
Infração categoria média (Art. 372, Art. 373 letra u) - Multa: R$ 500,00 
 
 

3. AMBULÂNCIA: por não disponibilizar ambulância e pelo menos um desfibrilador, com colar 
cervical e maca no final do 2º quarto e atrasar o início do 3º quarto do jogo de nº 01 contra a 
equipe do Botafogo, realizado no dia 03 de março às 20:00 no Ginásio do IFAP (Art. 108) 
Infração categoria grave (Art. 374, Art. 375 letra j) - Multa: R$ 1.000,00 
 
 

4. NOTEBOOKS PARA ESTATÍSTICA E SÚMULA: por não providenciar 2 (dois) notebooks, ambos 
com mouse, sendo 01 (um) para a coleta de dados estatísticos e o outro para a súmula eletrônica 
no jogo de nº 01 contra a equipe do Botafogo, realizado no dia 03 de março às 20:00 no Ginásio 
do IFAP. (Art. 93) 
Infração categoria grave (Art. 374, Art. 375 letra c) - Multa: R$ 1.000,00 
 
 

5. QUADRA PARA TREINAMENTO: por não providenciar para a equipe visitante as condições para 
treinamento descritas no Regulamento da Competição no dia anterior ao jogo de nº 01 realizado 
no dia 03 de março às 20:00 no Ginásio do IFAP. (Art. 77) 
Infração categoria grave (Art. 374, Art. 375 letra d) - Multa: R$ 1.000,00 
 

 

 

 



 

 

6. RELÓGIO DE 24/14” RESERVA: por não apresentar o par de relógios de 24/14 segundos reserva, 
do tipo digital, também fixado acima da tabela, com cronômetro de jogo incluso, e 
funcionamento independente do relógio de 24/14 segundos principal no jogo de nº 01 e nº 02 
contra a equipe do Botafogo, realizado no dia 03 e 05 de março às 20:00 e 11:00 
respectivamente no Ginásio do IFAP. (Art. 136) 
Infração categoria gravíssima (Art. 376, Art. 377 letra e) – Multa: R$ 2.500,00 
 
 
Valor total das infrações: R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). 
 
 
 
 
 
 
 
Atenciosamente, 
 

 


