
 

 

NOTA OFICIAL 
#30 · NBB 2020/2021 

 
São Paulo, 16 de fevereiro de 2021. 
 

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

comunica:  
  

 

1. Confirmação de horário e local da partida nº 196 entre Minas X Caxias que será disputada 

as 17h00 do dia 12 de março de 2021 no Ginásio Dr. Antônio Leme N. Galvão, localizado 

na Rua Dr. Erasmo Teixeira de Assunção, 130, São Paulo/SP. 

 

Motivo: Transmissão do DAZN. 

 

 

2. Alteração de horário da partida de nº 199 entre Paulistano x Unifacisa, marcada para as 

17h00 do dia 12 de março de 2021, para as 14h00 do mesmo dia, no Ginásio Dr. Antônio 

Leme N. Galvão, localizado na Rua Dr. Erasmo Teixeira de Assunção, 130, São Paulo/SP. 

 

Motivo: Adequação atendendo solicitação do DAZN. 

 

 

3. Atualização do Protocolo de Prevenção à COVID-19 

 

a) Cada equipe é responsável pela conduta de seus “convidados” (máximo de 6 para 

cada). Manifestações e/ou palavras dirigidas à arbitragem e/ou à equipe adversária 

acarretarão na retirada imediata do infrator do ginásio, além das possíveis sanções 

administrativas e/ou disciplinares previstas. 

Incentivos dirigidos a sua própria equipe são tolerados, desde que sejam feitos de 

forma individual e esporádica. 

 

b) Enquanto perdurar o impedimento legal para o acesso do público aos ginásios é 

terminantemente proibido qualquer forma de ação, seja ela promocional ou não, 

para ocupar as vagas de convidados com “torcedores”. 

 

c) O banco de reservas passa a ter 21 (vinte e um) assentos individuais e a distância 

entre eles dependerá da configuração do ginásio. Entre os 21 membros relacionados 

para a partida são permitidos até 12 (doze) atletas e um máximo de 9 (nove) 

membros de comissão técnica. ATÉ 02 (dois) jogadores não escalados para atuar na 

partida poderão ocupar espaços destinados à comissão técnica, desde que já 

tenham sido previamente incluídos na relação oficial da equipe. O atleta relacionado 

nessas condições deverá estar trajado de forma claramente diferenciada dos demais 

atletas relacionados para a partida e estará sujeito às penalidades cabíveis.  



 

 

 

d) Até 2 (dois) membros de equipe podem ser acomodados em assentos individuais na 

área 1 ou 2, fora do banco de reservas, desde que TODOS os requisitos abaixo sejam 

preenchidos: 

• O número de membros dessa equipe nessa condição excepcional e no banco de 
reservas somados não pode ser superior a 21 (vinte e um); 

• Esses indivíduos deverão estar testados integralmente na forma prevista no 
Protocolo de Prevenção à COVID-19 do NBB. Caso contrário, deverão ocupar a área 
3 destinada a “convidados”; 

• As distâncias regulamentares devem ser respeitadas e eles não podem acessar o 
banco de reservas em nenhum momento; 

 

e) Por decisão da Comissão Médica, caso algum integrante tenha resultado “positivo” 

para um teste de antígeno, a respectiva equipe fica obrigada a realizar um teste 

adicional de antígeno para todos os seus integrantes no dia da partida 

imediatamente posterior, mesmo se o intervalo para este jogo for de apenas um dia. 

Neste caso, todos os outros testes previamente agendados permanecem inalterados 

e serão realizados normalmente. 

 

f) A multa abaixo, já em vigor, passa a contar com a seguinte redação: 

Os valores estipulados serão multiplicados pelo total de infratores de uma equipe e a 

reincidência em uma partida diferente será considerada uma nova infração.  

 

Valor R$ 400,00 (1ª infração), R$ 800,00 (2ª infração) e R$ 2.000,00 (3ª em diante)  

 

- Indivíduo que possua qualquer tipo de vínculo com uma equipe, mesmo que seja 

como convidado e estiver em área não autorizada do ginásio e se recusar a deixar 

local de forma imediata quando solicitado pelo representante da partida ou pela 

organização;  

 

Além da multa, estas ocorrências podem ser encaminhadas à Comissão Disciplinar. 

 
 
 

Atenciosamente, 
 
 

 

 __________________________________ 

                                       Paulo Bassul 
                     Diretor Técnico-Operacional da LNB 


