
 

 

NOTA OFICIAL # 40 · NBB CAIXA 2018/2019 
 
 

São Paulo, 03 de abril de 2019. 

 

 

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

atribuições comunica: 

 

 

1. Alteração somente do horário das partidas listadas abaixo: 

- Jogo 3 (se necessário) – 06/04/2019 – Corinthians X Universo/Brasília, das 21h00 para 

as 19h30; 

        Motivo: Solicitação da TV. 

 

- Jogo 3 (se necessário) – 07/04/2019 – Botafogo X São José, das 11h00 para as 17h00; 

        Motivo: Solicitação do mandante (comum acordo). 

 

 

2. Adequação do regulamento para os itens listados abaixo, com entrada em vigor de 

forma IMEDIATA: 

 

a) Todo atleta relacionado em súmula e presente no ginásio deverá estar 

obrigatoriamente uniformizado e permanecer dentro da área técnica da equipe 

(banco de reservas). Caso o atleta opte por não ficar na área técnica ou o mesmo 

não esteja uniformizado, seu nome não poderá constar na súmula. A mesma regra 

se estende ao técnico e/ou ao assistente técnico que tenha seu nome relacionado 

na súmula da partida. 

 

b) Qualquer membro da comissão técnica/staff da equipe que tenha seu nome 

relacionado para a partida na lista entregue ao representante da LNB deverá sentar 

obrigatoriamente no banco de reservas. Caso algum profissional prefira não ficar no 

banco de reservas da respectiva equipe, seu nome deverá ser retirado da lista e o 

mesmo não terá acesso à área técnica do jogo. 
 

Obs: Membro de equipe não relacionado para a partida, seja qual for a sua função, 

deverá preferencialmente se sentar atrás das placas de publicidade/LEDs no fundo 

da quadra ou do lado oposto ao banco de reservas de sua equipe. Como última 

hipótese, poderá se sentar a uma distância mínima de 3 metros atrás do seu 

respectivo banco de reservas. Qualquer que seja o local de acomodação escolhido, 

o profissional não terá acesso à área de jogo em nenhuma hipótese e será 

imediatamente retirado do local em caso de desobediência a essa exigência. 
 
 



 

 

c) Caso a equipe mandante opte pela colocação de cadeiras VIPs ao redor da quadra, a 

LNB recomenda que a mesma produza um informativo sobre as normas de conduta 

para os ocupantes desses assentos e o entregue a cada um desses torcedores.  

Essa medida educativa visa informar diretamente os torcedores VIPs sobre as 

normas de conduta previstas em regulamento para os ocupantes desses espaços 

especiais e busca evitar a desagradável retirada desses torcedores da área VIP por 

comportamento inadequado. 

  

 

 

Atenciosamente, 

 

                 

                                 Paulo Bassul 

             Gerente Técnico-Operacional da LNB 


