
Basquete 21

Quint'inos - Bernardo e Álvaro

Estilo - Sandro e Rafael

PSO - Gustavo e Bryan
Exclusivo - Katlyn e Rodrigo
Empresa - Rafael e Roberto

19/10/2018
Jogo 1 Chave Única Quintafeirinos 21 X 17 Estilo
Jogo 2 Chave Única PSO 21 X 07 Exclusivo
Jogo 3 Chave Única Empresa 16 X 21 Quintafeirinos
Jogo 4 Chave Única Estilo 20 X 21 PSO
Jogo 5 Chave Única Exclusivo 21 X 15 Quintafeirinos
Jogo 6 Chave Única Empresa 21 X 17 Estilo
Jogo 7 Chave Única Quintafeirinos 12 X 21 PSO
Jogo 8 Chave Única Exclusivo 21 X 19 Empresa
Jogo 9 Chave Única Estilo 21 X 08 Exclusivo

Jogo 10 Chave Única PSO 21 X 17 Empresa

Forma de disputa:
Chave única, formada pelas 05 duplas inscritas, que enfrentam-se no formato "todos contra todos".
Critérios de desempate, para a classificação final:
i. Confronto Direto  ii. Maior número de pontos pró  iii. Menor número de pontos contra  iv. Nova partida

1º Colocado: 20 Pontos
2º Colocado: 15 Pontos
3º Colocado: 10 Pontos
4º Colocado: 5 Pontos

Regras:

a) A modalidade será disputada em arremessos da linha marcada e rebotes.
b) A disputa ocorrerá com uma dupla arremessando da linha marcada alternadamente e a outra pegando os rebotes.
c) Quando uma das duplas atingir 11 (onze) pontos ou mais ocorre a troca, que estava arremessando da linha
marcada vai para o rebote e quem estava no rebote vai arremessar. Segue a contagem dos pontos.
d) A partida será disputada  entre 2 equipes, sendo considerada vencedora a equipe que chegar primeiro a 21 pontos.
e) Cada equipe será formada por 2 (dois) jogadores.
f) A equipe que inicia no arremesso será definida por sorteio a critério do árbitro.
g) Os arremessos serão executados após a linha demarcada na quadra, não podendo pisar nela.
h) Somente serão considerados pontos aqueles arremessos em que a bola entrar direto na cesta
ou quando a bola tocar a tabela ou no aro e entrar na cesta.
i) Serão considerados pontos de rebote quando a bola bater no aro e for pega no ar, sem antes tocar o solo.
Não é permitido conduzir ou quicar a bola antes do arremesso.
j) Se após o arremesso do primeiro rebote ocorrer novo rebote, o outro atleta da dupla terá a chance de converter a cesta,
nas mesmas regras do item anterior. Se não for convertido ponto no segundo rebote, retorna o arremesso ao adversário.
k) Os pontos serão considerados da seguinte forma:
2 (dois) pontos para cada cesta convertida da linha demarcada e 1 (um) ponto para cada cesta de rebote
l) Não será permitida substituição de jogador no decorrer da partida.
m) O arremessador tem 10 segundos para realizar o arremesso. No rebote, a bola deve ser arremessada imediatamente.
n) Casos omissos neste regulamento serão resolvidos no momento pela coordenação do evento.
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Sexta-Feira Início 19:00hs


