
 

 

 
NOTA OFICIAL 
#55 · NBB 2021/2022 

 
São Paulo, 26 de abril de 2022. 
 

O Departamento Técnico-Operacional da Liga Nacional de Basquete, no uso de suas atribuições 
multa a seguinte equipe: 

 
1. ZOPONE BAURU BASKETBALL TEAM: por não apresentar o relógio de 24/14” principal em 

pleno funcionamento no momento de inspeção do representante na partida nº 281 entre 
Zopone Bauru Basketball Team e Pato Basquete, realizada no dia 24 de abril de 2022 no 
Ginásio Panela de Pressão e transmitida pela Web. (Art. 145 letra ”a” e “b”). 
 
Art. 332 - As multas da categoria GRAVE serão aplicadas conforme abaixo: 
a) Primeira infração deste item: multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais); 
b) Segunda Infração deste item: multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 
c) Terceira infração deste item: multa de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a cada ocorrência. 
 
Art. 333 - São consideradas ocorrências sujeitas às multas da categoria GRAVE: 
v) Placar eletrônico principal e/ou relógio de 24 segundos principal que apresente mau 
funcionamento no momento da inspeção do representante da LNB antes da partida; 
 

Valor da multa: R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 
 
 

2. ZOPONE BAURU BASKETBALL TEAM: por não apresentar o placar reserva em pleno 
funcionamento no momento de inspeção do representante na partida nº 281 entre Zopone 
Bauru Basketball Team e Pato Basquete, realizada no dia 24 de abril de 2022 no Ginásio 
Panela de Pressão e transmitida pela Web. (Art. 144 letra “b”). 

 
Art. 330 - 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. 331 - São consideradas ocorrências sujeitas às multas da categoria MÉDIA: 
ll) Placar eletrônico reserva e/ou relógio de 24 segundos reserva que apresente mau 
funcionamento no momento da inspeção do representante da LNB antes da partida; 

 
Valor da multa: R$ 2.000,00 (dois mil reais). 
 
Valor total das multas: R$ 7.000,00 (sete mil e reais). 

 
Atenciosamente, 

 

 


