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São Paulo, 23 de novembro de 2020. 
 

 

 

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

comunica:  
 

1. Em caso de cancelamento coletivo por parte de uma equipe, seja das reservas feitas em 

hotel ou de passagens aéreas emitidas pelo CBC, o respectivo clube deverá formalizar essa 

solicitação colocando o Departamento Técnico-Operacional da LNB em cópia e informar 

neste mesmo documento as razões que justificam o pedido de cancelamento. 

 

 

2. A partida nº 42 foi publicada na Nota Oficial anterior com o mando de jogo invertido. O 

correto é PATO BRANCO X FRANCA. 
 
 

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

 

a) Enquanto perdurar a proibição da presença de público nos ginásios, cada equipe 

inscrita no NBB poderá indicar até 2 (dois) técnicos para assistir qualquer jogo oficial 

da competição. Esses profissionais deverão se sentar na Área 3 do ginásio, com 

máscara e mantendo distanciamento de qualquer outra pessoa presente nesta área. 

Esta autorização é exclusiva para técnicos e/ou assistentes técnicos por estar 

relacionada ao trabalho desempenhado por esses profissionais. Consequentemente, 

essa liberação não se estende a outros membros da comissão técnica e/ou atletas.  

  

b) Embora a cidade sede tenha sido dispensada da obrigatoriedade de fornecer lanches 

para a equipe de arbitragem, permanece a responsabilidade da equipe sediante de 

fornecer água mineral para árbitros, oficiais de mesa e oficiais de estatística em 

todos os jogos disputados na sua cidade. 
 

c) Para jogos programados para o período da manhã, o teste de antígeno poderá ser 

feito normalmente antes do jogo ou no dia anterior no período da tarde/noite, 

conforme opção da equipe. 
 
 



 

 

d) O teste de antígeno homologado pela LNB deverá ser coletado nas duas narinas do 

indivíduo com o mesmo swab. Esse padrão deverá ser adotado em todas as 

testagens a partir deste momento e, portanto, as equipes responsáveis pela 

contratação dos profissionais encarregados da aplicação do teste deverão informá-

los sobre este procedimento. 
 

e) Os profissionais encarregados da aplicação dos testes de antígeno, por força das 

normativas do Ministério da Saúde deverão ler com atenção o tutorial enviado em 

anexo e inserir no sistema do SUS-Notifica todos os resultados dos indivíduos 

testados a partir desta data, sejam eles negativos ou positivos. 

 

 

 

 

Atenciosamente, 
 

 

 

 __________________________________ 

                                       Paulo Bassul 
                     Diretor Técnico-Operacional da LNB 


