
 

 

NOTA OFICIAL # 48 · NBB CAIXA 2018/2019 
 

 

São Paulo, 07 de maio de 2019. 

 

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

a equipe do BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS por não cumprir os seguintes itens do Regulamento: 

 

1. PLACAR PRINCIPAL: Por não apresentar o placar principal funcionando no momento de inspeção 

do representante na partida nº 210 entre Botafogo de Futebol e Regatas e Clube de Regatas do 

Flamengo realizada no dia 03 de maio de 2019 no Ginásio Oscar Zelaya – Botafogo (RJ). 

 
Art. 139 - O ginásio deverá ter 01 (um) placar eletrônico principal e outro reserva. Ambos deverão ser 
do tipo digital com sirene de alcance pleno com, no mínimo, as seguintes especificações: possuir 
tamanho e posicionamento que permita ser facilmente visualizado pelo público, cronômetro regressivo 
programável para qualquer tempo de jogo, marcador de pontos das duas equipes e número de faltas 
coletivas.  

 
Art. 329 - As multas da categoria GRAVÍSSIMA serão aplicadas conforme abaixo: 
a) Infração em jogos da Fase de Classificação sem transmissão de TV:  multa de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais); 
b) Infração em jogos da Fase de Classificação com transmissão de TV ou em qualquer jogo na Fase de 

Playoffs:  multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais).  
 

Art. 330 - São consideradas ocorrências sujeitas às multas da categoria GRAVÍSSIMA: 
f)  Falta de Placar eletrônico principal ou reserva e/ou equipamento de 24 segundos principal ou 
reserva que apresentem mau funcionamento no momento da inspeção do representante da LNB antes 
da partida; 
 
Valor da multa: R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

 

2. VISIBILIDADE DA FILMAGEM/INCOMPLETA: Por apresentar a gravação do jogo com a 

interferência de torcedores e também por não apresentar a gravação até que as equipes tivessem 

finalizado o cumprimento após o final da partida nº 210 entre Botafogo de Futebol e Regatas e Clube 

de Regatas do Flamengo realizada no dia 03 de maio de 2019 no Ginásio Oscar Zelaya – Botafogo (RJ). 

 
Art. 221 - As filmagens deverão ser feitas, obrigatoriamente, DE FRENTE PARA A MESA DE CONTROLE, 

capturando de forma integral este espaço. 

a) Visibilidade da filmagem: Não deverá haver grades, telas, redes, objetos e/ou pessoas, etc. entre a 

câmera de vídeo e a quadra de jogo. O foco da filmagem deverá conter em primeiro plano a quadra de 

jogo, sem ruídos na captação. 

 



 

 

Art. 222 -  As equipes mandantes deverão providenciar para que seu jogo esteja disponibilizado na 
“NUVEM” até às 15H (quinze horas) do dia seguinte à realização da partida. 
b) A equipe mandante deverá fazer o UPLOAD na “NUVEM” da filmagem do jogo dividido em QUATRO 
vídeos (ou partes), no qual: 
IV. P4 – Quarto Período: Tempo de 30 (trinta) segundos (vide cronômetro) que antecedem o início do 

quarto período (reposição lateral), até o final do período (até que as equipes tenham finalizado o 

cumprimento, se houver, e que os árbitros deixem a quadra para irem ao vestiário); 

 
Art. 325 - As multas da categoria MÉDIA serão aplicadas conforme abaixo:  
a) Primeira infração deste item: multa de R$ 1.000,00 (mil reais);  
b) Segunda Infração deste item: multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais);  
c) Terceira infração deste item: multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada ocorrência.  
 

Art. 326 - São consideradas ocorrências sujeitas às multas da categoria MÉDIA:  

n) Disponibilizar filmagens com perdas de momentos relevantes da partida sem comunicar o 

Departamento Técnico da LNB, conforme especificado no artigo que detalha os Procedimentos de 

Filmagem (transcrito abaixo). 

 

Valor da multa: R$ 2.000,00 (dois mil reais) – Segunda infração deste item. 

 

Valor total da multa: R$ 12.000,00 (doze mil reais). 

 

 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 


