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São Paulo, 19 de maio de 2021. 
 
 
O Departamento Técnico-Operacional da Liga Nacional de Basquete, no uso de suas 
atribuições comunica:  

 
 

1. Atualização do Protocolo de Prevenção à COVID-19 
Por decisão do Conselho de Administração da LNB, o artigo na íntegra relativo à presença de 

convidados nos jogos do Playoff Final do NBB passa a contar com a seguinte redação. 

 

As equipes que estão jogando, bem como a Liga Nacional de Basquete, têm o direito de 

indicar até 10 (dez) pessoas para estarem presentes no ginásio durante seus jogos, como 

convidados. 

 

Cada equipe é responsável pela conduta de seus convidados. Para permanecer no ginásio 

todos deverão estar de máscara e 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, de forma 

que não se caracterize torcida. 
 

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”. 

 
O controle de acesso permanece conforme abaixo: 

  

   a) A LNB elaborará previamente um “mapa” do ginásio detalhando os espaços que serão 

reservados para cada segmento de pessoas autorizadas a ficar na área 3 (convidados, 

imprensa e outros). Esse documento será entregue ao representante da entidade e também 

para a equipe sede. 

  

   b) O envio dos nomes por parte dos profissionais de imprensa, como também das 10 (dez) 

pessoas indicadas pelas equipes terá o prazo limite de 5 (cinco) horas antes da partida. 

Nomes enviados após este prazo não serão aceitos e estas pessoas não terão acesso ao 

ginásio. 

  

   c) O Departamento Técnico da LNB enviará a lista dos 10 (dez) indicados de cada equipe e 



 

 

o Departamento de Comunicação da LNB enviará o nome dos credenciados de imprensa 

para a equipe sede que providenciará uma lista impressa na entrada do ginásio para controle 

e entrega das pulseiras, que são de uso obrigatório. 

  

   d) O Representante de Imprensa escalado pela LNB fará a verificação dos profissionais da 

área credenciados e poderá solicitar a retirada de pessoas não autorizadas do ginásio; 

  

   e) O Representante da LNB escalado para a partida solicitará, a qualquer momento, a 

identificação das pessoas indicadas pelas equipes que estão jogando (máximo de 10) e 

poderá solicitar a saída do ginásio de pessoas não autorizadas; 

  

   f) Funcionários do ginásio/prefeitura ou profissionais contratados pela equipe sede, para 

que possam permanecer no ginásio deverão ter função claramente definida e atuante no 

jogo e não poderão ficar sentados na arquibancada nem se fixar em áreas com a clara 

finalidade de apenas assistir ao jogo. 

 
 

 
Atenciosamente, 

 
 
 

 
 
 
 

 _____________________________________ 

                                  Paulo Bassul 
            Diretor Técnico-Operacional da LNB 

 

 


