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São Paulo, 21 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 o seguinte item do Regulamento: 

 

1. OBJETO ARREMESSADO EM QUADRA POR TORCIDA IDENTIFICADA: pela torcida do Botafogo ter 

arremessado pedras de gelo na quadra faltando 03min 53s para o término do 3º período no jogo nº 

213 entre Botafogo de Futebol e Regatas e Clube de Regatas do Flamengo realizada no dia 14 de maio 

de 2019 no Ginásio Oscar Zelaya – Botafogo (RJ). 
Valor da multa: R$ 1.000,00 (mil reais). 

2. OBJETO ARREMESSADO EM QUADRA POR TORCIDA IDENTIFICADA: pela torcida do Botafogo ter 

arremessado uma lata de cerveja amassada na quadra faltando 01min 40s para o término do 4º 

período no jogo nº 213 entre Botafogo de Futebol e Regatas e Clube de Regatas do Flamengo realizada 

no dia 14 de maio de 2019 no Ginásio Oscar Zelaya – Botafogo (RJ). 
Valor da multa: R$ 2.000,00 (dois mil reais) – Segunda infração deste item. 

Art. 307 -   
a) No caso de objetos atirados na quadra pela torcida identificada, mas que não atrapalhem o 
andamento da partida, o árbitro e/ou o representante deverão relatar a ocorrência anexo à súmula 
para aplicação de multa relativa. 

 
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: 
v) Arremesso de objeto na quadra por torcida identificada, mesmo que não atrapalhe o andamento 
da partida e seja relatado pelo árbitro e/ou representante da LNB; 

 
Valor total da multa: R$ 3.000,00 (três mil reais). 

 

Atenciosamente, 

 

 

 


