
 

 

NOTA OFICIAL 
# 11 · NBB CAIXA 2017/2018 
 

São Paulo, 22 de novembro de 2017. 

 

O Departamento Técnico-Operacional da Liga Nacional de Basquete, no uso de suas 

atribuições comunica: 

 

No intuito de incrementarmos ainda mais a experiência tanto do público nos ginásios como 

a de quem assiste os jogos do NBB Caixa 2017/2018 na televisão e/ou na WEB, efetuaremos 

algumas alterações no protocolo do jogo. 

 

O protocolo é muito semelhante ao da NBA e a ideia central é de que as partidas sejam 

iniciadas com o público mais animado e envolvido com o jogo e, além disso, contribuir para 

a criação de novos ídolos, possibilitando que o público conheça melhor os principais 

jogadores e o técnico de sua equipe. 

 

Segue abaixo o novo protocolo que deverá ser seguido em todos os jogos do NBB a partir 

do dia 25/11/2017 inclusive: 
 
30 (trinta) minutos antes da hora marcada para o início da partida as equipes deverão 
apresentar-se uniformizadas para o jogo, impreterivelmente. Os atletas devem apresentar-se 
vestidos por igual, isto é, vestidos com a mesma camisa, calção, meias e agasalho.  

 
15 (quinze) minutos antes do início do jogo as equipes, por determinação do árbitro, 
interromperão imediatamente suas atividades e terão 30 segundos para se hidratarem e se 
posicionarem no prolongamento da linha de lance-livre em frente ao respectivo banco de 
reservas para execução do Hino Nacional. Após o término do Hino Nacional as equipes se 
cumprimentam no centro da quadra e podem retomar o aquecimento. 
 
Obs: Não haverá apresentação nominal da equipe completa nem dos árbitros da partida. 

 
5 (cinco) minutos antes do início da partida as equipes encerram o bate bola e dirigem-se aos 
respectivos bancos de reserva, ficando de pé para recepcionar a entrada na quadra dos 
atletas que serão anunciados. Serão anunciados, pelo locutor do ginásio, apenas os 05 (cinco) 
jogadores de cada equipe que iniciarão a partida, além do técnico. A formação inicial da 
equipe visitante será anunciada primeiro e por último, a da equipe mandante. No momento 
da apresentação da equipe mandante, é permitido (não obrigatório) ao locutor fazer uma 
breve apresentação tanto do currículo da equipe, como de cada um dos 5 atletas na medida 
que vão sendo anunciados. 
 



 

 

Pelo menos 90 segundos antes do início da partida essa apresentação deverá ter sido 
finalizada e as equipes permanecem na área do banco de reservas para as últimas instruções. 
Faltando 30” para o início da partida os jogadores titulares entram na quadra para início do 
jogo.  

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

_________________________________  

                      Paulo Bassul 

   Gerente Técnico-Operacional da LNB 


