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FIBA News
Comitê Central da FIBA aprova mudança histórica nas Regras
Genebra/Suíça e Pequim/China — O Comitê Central da Federação Internacional de
Basketball (FIBA) se reuniu nos dias 25 e 26 para aprovar algumas modificações nas
Regras Oficiais do Basquetebol, seguindo recomendações da Comissão Técnica da FIBA
(um grupo de especialistas que lidam com as regras da modalidade). A reunião foi
organizada pela Associação Chinesa de Basquetebol.
As decisões do Comitê Central marcam a tentativa de unificação das diferentes regras
existentes, visando uma Regulamentação única para o basquete em todo o mundo.
Confira abaixo o resumo das mudanças aprovadas, que inclui modificações históricas
como a extensão da linha de três pontos (em vigor desde 1984) e a mudança no formato
de trapézio para retangular da área restritiva (em vigor desde os anos 50).

• Regras Oficiais de Basquetebol 2008
Todas as modificações apresentadas abaixo entram em vigor a partir de 1º de
outubro de 2008, ou seja, após os Jogos Olímpicos de Pequim.
Art. 4.3

Uniformes

Não será permitido o uso de camisetas por baixo dos uniformes de jogo.
Art. 25.2.3

Jogador caindo no chão

Trata‐se de uma jogada legal quando o jogador, segurando a bola, cai e desliza no chão.
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Art. 28.1.3

Bola passada para a quadra de ataque

A bola passa para a quadra de ataque quando, durante o drible da quadra de defesa para a
de ataque, ambos os pés do atacante e a bola estejam em contato com a quadra de ataque.
Art. 30.1.2

Bola retornada para a quadra de defesa

Não será mais violação se o jogador, saltando da sua quadra de ataque, estabelecer um
novo controle de bola para sua equipe enquanto estiver no ar e cair na sua quadra de
defesa.
Art. 31

Interferência de trajetória e interferência com a bola

Se um jogador tocar a bola, tendo passado (a mão ou o braço) pela cesta de baixo para
cima, é uma interferência (e não uma simples violação) com todas as conseqüências
relevantes da regra.
Art. 36.1.4

Falta antidesportiva

Se um defensor provocar um contato por trás ou lateralmente numa tentativa de parar um
contra‐ataque e for o último defensor entre o atacante e a cesta, o contato deverá ser
julgado como antidesportivo.
Art. 38.3.1

Falta técnica

Uma falta técnica poderá ser sancionada contra um jogador por girar/balançar seus
cotovelos (sem que ocorra um contato).

• Regras Oficiais do Basquetebol 2010
As mudanças abaixo mencionadas entrarão em efeito como se segue:
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•

Para competições de alto nível (Nível 1) (principais competições oficiais da
FIBA: Torneios Olímpicos, Campeonatos Mundiais masculinos e femininos,
Mundiais Sub‐19 e Sub‐17 masculinos e femininos e campeonatos continentais
masculinos e femininos): a partir de 1º de outubro de 2010, isto é, após os
Campeonatos Mundiais da FIBA em 2010.

•

Para as competições de nível médio (Nível 2) (todas as demais competições
oficiais da FIBA, bem como as competições de alto nível das federações nacionais):
a partir de 1º de outubro de 2012, ou seja, após os Jogos Olímpicos de Londres
2012.
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Art. 2.2.3

Linhas de lanceslivres e áreas restritivas

As áreas restritivas serão áreas retangulares marcadas na quadra de jogo.
A área restritiva (três segundos) deverá ser um retângulo (não mais um trapézio) como
mostra o Diagrama 1 abaixo.
Art. 2.2.4

Área de cesta de três pontos

A distância da linha de três pontos será de 6,75m (e não mais de 6,25 como no momento).
Art. 2.2.6

Linhas para reposição na lateral

As duas pequenas linhas deverão ser marcadas na margem externa da quadra, no lado
oposto ao da mesa de controle e das áreas de banco, com sua margem mais distante
afastada 8,325m da margem interna da linha final; ou seja, alinhada ao topo da linha de
três pontos.
Durante os últimos dois minutos da partida e dos períodos extras, seguindo um tempo
debitado concedido para o time que tenha o direito a uma reposição de bola na sua quadra
de defesa, o arremesso de fora para dentro subseqüente será dado do lado oposto ao da
mesa de controle, da “linha de reposição” e não mais da linha central estendida.
Art. 2.2.7
ofensivas.

Semicírculos nos quais não serão consideradas/marcadas cargas

Os semicírculos nos quais não serão consideradas as cargas ofensivas deverão ser
marcados na quadra de jogo com a margem interna deles estando a 1,25m do ponto
central da cesta (em projeção no piso).
Uma falta ofensiva (carregar) nunca deverá ser marcada caso o contato do atacante ocorra
com um defensor que esteja dentro do semicírculo.
Art. 29

Vinte e quatro segundos

Se a reposição for administrada na quadra de defesa, caso exigido pelas regras respectivas,
o relógio de 24 segundos deverá ser retornado para 24 segundos.
Se a reposição for administrada na quadra de ataque, caso exigido pelas regras
respectivas, o relógio de 24 segundos deve ser ajustado como se segue:
⇒ Se o relógio mostra que faltam 14 segundos ou mais no momento em que o jogo
é paralisado, ele não deverá ser ajustado e permanecerá o mesmo tempo.
⇒ Se restarem 13 segundos ou menos no aparelho de 24 segundos no momento
em que o jogo é paralisado, o relógio deve ser ajustado para 14 segundos.
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Para uma melhor visualização das primeiras quatro mudanças acima, favor dirigirse ao
diagrama 1.
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Diagrama 1 – Todos os tamanhos da quadra.
Sobre a FIBA
A FIBA (www.fiba.com), órgão gestor mundial do basquete, é uma
associação independente formada por 213 federações nacionais em todo
o mundo. É reconhecida como única autoridade competente do basquete
pelo Comitê Olímpico Internacional (COI). As próximas competições
oficiais da FIBA são: os Torneios Pré‐Olímpicos Mundiais, masculino e
feminino, que classificam os últimos países para os Jogos Olímpicos de
Pequim em agosto de 2008; e os Campeonatos Mundiais Adultos de 2010.
A Turquia será sede da competição masculina, enquanto a República
Tcheca recebe o torneio feminino.
(*) 26/04/2008.
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