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São Paulo, 12 de novembro de 2020. 
 

 

 

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

comunica:  
  
 

1. Atualização do Protocolo de prevenção à COVID-19 com a inclusão dos seguintes itens: 

 

a) Caso o resultado de um teste de RT-PCR apareça como “Indeterminado” ele deverá 

ser considerado como positivo e o indivíduo não poderá participar de nenhuma 

atividade, inclusive viagens. O indivíduo deverá se submeter a outro RT-PCR assim 

que possível e, caso o resultado seja positivo ou seja novamente “indeterminado”, 

ele entrará imediatamente em quarentena. Somente um resultado negativo deste 

teste de RT-PCR servirá para liberar esse indivíduo para atividades em grupo; 

  

b) Se o resultado de um teste de Antígeno mostrar uma “sombra” quase imperceptível 

a olho nu na letra “T” e o indivíduo estiver assintomático, ele continuará 

participando normalmente das atividades, mas deverá ser novamente testado antes 

do próximo jogo, mesmo se o protocolo prever que não há necessidade da 

respectiva equipe ser testada nessa oportunidade; 

 

c) O intervalo para higienização entre as sessões de treinamento será mantido em 15 

(quinze) minutos para as atividades mais longas na véspera das partidas. Por outro 

lado, ele será diminuído para apenas 5 (cinco) minutos nos treinos em dia de jogo e, 

nesse caso, a higienização será feita apenas nos bancos dos atletas, mesa de 

controle e nas bolas, não sendo necessária a higienização do piso; 
 

d) Os 6 (seis) lugares reservados na Área 3 para as duas equipes que se enfrentam em 

uma partida poderão ser destinados a quaisquer pessoas indicadas pelos dois clubes 

envolvidos. O nome dessas pessoas deverá ser enviado por e-mail com a devida 

antecedência não havendo necessidade de discriminação de suas funções. 

Importante: Não é permitida a inclusão nessa relação, de indivíduos que sejam 

ligados de forma direta ou indireta a alguma outra equipe participante do NBB; 
 



 

 

e) O tempo máximo permitido de antecedência na chegada ao ginásio das equipes é de 

(duas) horas antes do horário previsto para o início da respectiva partida, não sendo 

autorizada a entrada de nenhum profissional antes desse prazo; 
 

f) Embora haja a previsão de 30 minutos de aquecimento para a primeira partida de 

uma rodada, não há nenhum impedimento de que as equipes acessem a quadra 

antes para realizar um pré-aquecimento, desde que não interfira na programação de 

higienização da equipe sede; 
 

g) Enquanto o NBB for disputado em sedes, a equipe sediante terá o direito de escolher 

seu banco de reservas em todas as suas partidas, não importando se atua como 

mandante ou não. Em relação à cor dos uniformes permanece o que previsto no 

regulamento da competição, inclusive no que se refere à possibilidade de acerto de 

cores entre as duas equipes envolvidas. Nesse caso, é necessário que a LNB seja 

comunicada formalmente para se evitar imprevistos/falhas de comunicação; 
 

h) A equipe sede poderá optar entre o custeio da filmagem de todos os jogos realizados 

no seu ginásio OU o pagamento dos enfermeiros responsáveis pela execução dos 

testes de Antígeno no local. A opção do clube sediante, bem como os valores 

negociados por ele deverão ser informados com antecedência para a LNB que 

comunicará todas as equipes participantes de cada sede. Caso a equipe sede opte 

pelo custeio dos enfermeiros, cada equipe passa a ser responsável pelo pagamento 

da filmagem apenas em jogos nos quais atua como mandante. 

 

 

 

Atenciosamente, 
 

 

 

 __________________________________ 

                                       Paulo Bassul 
                     Diretor Técnico-Operacional da LNB 


