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CAMPEONATO ESTADUAL 2020 

 

 

CATEGORIA SUB 19 FEMININO  
 

 

CHAVE ÚNICA 

 

 

SGJ / SESPORTE Joinville 

Basquete Jaraguá / Unisociesc / SECEL Jaraguá do Sul 

Basket São José São José 

SATC/SR Mampituba /FME Criciúma 

APAB / DME / Clube Concórdia Porto União 

 

 

I – FÓRMULA DE DISPUTA: 
 

Data: 18 a 22 de Novembro de 2020 

Sede: APAB / DME / Clube Concórdia 

Cidade: Porto União - SC 

 

As equipes irão disputar um Pentagonal Único, e a que somar o maior número de pontos será declarada 

Campeã. 

 

OBS: Todas as equipes terão a 15 (quinze ) minutos de aquecimento, independente de atrasos que 

possam ocorrer entre os jogos. 

 

II - UNIFORMES DAS EQUIPES: 

As equipes deverão OBRIGATORIAMENTE levar para os jogos 02 uniformes, sendo um claro e um 

escuro, e apresenta-los ao Representante da FCB 30 minutos antes do início da partida. Em caso, do 

uniforme claro de uma equipe, ser semelhante com o escuro da outra equipe, fica o Árbitro responsável 

para definir a equipe que deverá trocar uniforme. 

 

A logomarca da TRIMANIA deverá ter dimensão mínima de 140 cm², sendo: 

i. Largura mínima: 20cm 

ii.        Altura mínima 7 cm 
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III – TAXAS DE ARBITRAGEM:  
 

Durante toda a competição será de responsabilidade da FCB. 

 

IV – PERÍODO DE INSCRIÇÃO DE JOGADORES 

 

Data: 17/11/2020. 

 

Cada equipe deverá até esta data regularizar para participação do Campeonato Estadual no máximo 15 

jogadores e o Departamento de Registro da FCB irá elaborar uma relação com os atletas aptos para 

competição. 

A Relação de Atletas deverá ser enviada até dia 13/11/2020. 

 

A idade mínima para participar do Campeonatos Sub 19 Feminino é de 16 anos completos. 

  

V – PERÍODO DE INSCRIÇÃO DE DIRIGENTES: 

 

Data: 17/11/2020. 

 

Cada equipe deverá regularizar para participação do Campeonato Estadual no máximo 03 dirigentes e o 

Departamento de Registro da FCB irá elaborar uma relação com os dirigentes aptos para competição. 

 

VI - DAS RESPONSABILIDADES DA SEDE: 

 

Verificar o Art. 17º do Regulamento Geral dos Campeonatos Estaduais 2020, e suas implicações. 

 

 Ginásio devidamente equipado com placar eletrônico e equipamentos de 24 segundos; 

 04 Armações para lonas de publicidade. Não será permitido lonas de publicidade penduradas em 

grades ou redes; 

 Sistema de som com música, microfones e pessoal designado para anúncios; 

 Água mineral e gelo na quadra de jogo; 

 (02) dois secadores de quadra com panos limpos e secos; 

 Realizar a higienização das suas instalações, adotando todos os protocolos de limpeza; 
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VII - DAS RESPONSABILIDADES DA FCB: 

 

a) Pagamento das Taxas de Arbitragem, transporte dos oficiais de arbitragem, alimentação e hospedagem 

dos oficiais de arbitragem 

b) Premiação 

c) Coordenação Geral 

d) Fornecimento de Hospedagem para as equipes onde suas cidades sedes ultrapassem a distância de 200 

Km do local da competição. Máximo 14 pessoas por equipe. 

 

 

 

VIII - SITUAÇÕES DISCIPLINARES: 

 

a) O atleta, Membro da Comissão Técnica ou Dirigente que for desqualificado de uma partida, ficará 

automaticamente suspenso por um jogo. Não se aplica a suspensão automática no caso de 

exclusão do atleta por duas faltas antidesportivas, 02 faltas técnicas, ou a combinação de 01 

falta técnica e 01 falta antidesportiva (GD). Se aplica a suspensão automática no caso de 

exclusão do técnico com combinações de faltas técnicas (GD). 

 

§ 1º: Não será permitida ao Membro da Comissão Técnica ou Dirigente que estiver 

cumprindo suspensão automática por desqualificação qualquer forma de comunicação com 

o banco de reservas, durante o transcurso do jogo, devendo ficar o apenado em local oposto 

ao banco de reservas de sua equipe, não podendo postar-se também, junto a nenhuma das 

tabelas.   

 

§ 2º: A suspensão por desqualificação será cumprida em jogo imediatamente posterior, na 

categoria e naipe em que ocorreu o fato, cabendo ao clube o controle do cumprimento da 

suspensão; 

 

§ 3º: Se em julgamento posterior for apenado com suspensão em mais de um jogo, haverá a 

compensação da partida para a qual ficou impedido; 

 

 

IX - A BOLA 

A bola oficial da competição será da marca Penalty: 

Couro Oficial – 6.8 – Penalty Cross Over 

 

X – REGISTROS E VÍNCULOS DE JOGADORES  

 

Art. 27º (Regulamento Geral dos Campeonatos Estaduais 2020) - Não terá condição de jogo o atleta que 

estiver com o contrato vencido, cumprindo estágio, punição, ou que não apresentar à Mesa de Controle a 

Carteira de Identificação expedida pela Federação Catarinense de Basketball. 

 

Parágrafo Único: A revalidação de contrato poderá ser feita a qualquer tempo da 

competição, não sendo considerado registro e/ou inscrição nova. 
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XI – CONDIÇÃO DE JOGO PARA MEMBROS DE EQUIPES  

 

1. Não poderão fazer parte da súmula, os dirigentes identificados como: diretor, médico, 

fisioterapeuta, preparador físico, mordomo, massagista, estatístico; 

 

2. O que oficializa a participação de atletas e dirigentes no jogo e sua respectiva inscrição na súmula 

é a carteira FCB de identificação e não a relação de atletas e dirigentes entregue pela equipe antes 

da partida. 

 

3. Somente farão parte do jogo, inscritos em súmula, atletas, técnicos, plenamente identificados pela 

carteira da FCB ou que estiverem em condições temporárias expedidas pela Federação (BDR / 

FCB); 

 

XII – RESPONSABILIDADES DO ÁRBITROS 

 

Verificar o Arts. 73º a 77º do Regulamento Geral dos Campeonatos Estaduais 2020  

 

XIII– RESPONSABILIDADES DOS VISITANTE  

 

Verificar o Art. 18º do Regulamento Geral dos Campeonatos Estaduais 2020 

 

XIV – CRITÉRIO DE DESEMPATE: 
 

Em caso de empate por pontos ganhos entre duas ou mais equipes, em qualquer chave e em qualquer fase, 

para que sejam conhecidas as classificações definitivas e escalonadas, obedecer-se-á, pela ordem, aos 

seguintes critérios de desempate: 

 

1°) Pontos ganhos nos jogos realizados entre as equipes empatadas;  

2°) Maior saldo de cestas nos jogos realizados entre as equipes empatadas;  

3°) Maior numero de cestas pró nos jogos realizados entre as equipes empatadas;  

4°) Maior saldo de cestas em todos os jogos realizados pelas equipes empatadas em sua chave;  

5°) Maior número de cestas pró em todos os jogos realizados pelas equipes empatadas em sua chave; 

6º) Sorteio 

 

XV – PREMIAÇÃO, TROFÉUS E MEDALHAS: 

 

1º, 2º e 3º - Campeão Estadual 

 

Cestinha da Competição: O cestinha dos campeonatos será a atleta que obtiver o maior número de 

pontos da competição.  

        

XIX – CASOS OMISSOS 

Regulamento Geral dos Campeonatos Estaduais da FCB. 

             D.T/FCB 

                                                                                                                                       10/11/2020 
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PROTOCOLO DE PREVENÇÃO CONTRA COVID 19 

 

Visando garantir a segurança dos atletas, comissões técnicas, colaboradores, oficiais de arbitragem 

e demais envolvidos na competição, serão adotadas todas as medidas publicadas na Portaria da SES 

nº 703 de 14 de Setembro de 2020 e ainda ressaltamos que: 

 

a) Está proibida a presença de público durante os jogos do Campeonato Estadual 2020; 

 

b) Cada equipe deverá adotar medidas de prevenção, proteção e higiene, zelando pelo 

monitoramento individual e controle de saúde geral, de acordo com as recomendações das 

autoridades de saúde; 

 
c) A delegação das equipes poderá ser composta de no máximo quinze (15) membros, testados 

e submetidos aos protocolos previamente estabelecidos, ficando a cargo da FCB a autorização 

aos demais acessos; 

 

d) Os ginásios serão divididos em 02 áreas.  Área 02: dirigentes, imprensa e convidados da FCB; 

Área 01(quadra de jogo) somente comissões técnicas e atletas devidamente registrados, 

secadores de quadra, oficiais de arbitragem e pessoas autorizadas pelo Representante da FCB.  

Todos que estiverem na área 01 deverão estar testados e cumprindo o protocolo; 

 

e) As pessoas que estão na área 02 em hipótese alguma terão acesso á area 01 (quadra de jogo); 

 

f) Cada equipe terá direito ao acesso a área 02 do ginásio de 05 dirigentes por jogo, e ao final 

do seu jogo terão que se retirar do ginásio;  
 

g) Atletas maiores de 18 anos e os responsáveis pelos atletas menores de 18 anos, devem 

preencher e assinar o Termo de Consentimento ( em anexo); 
 

h) Idade mínima para participação nos Campeonatos Estaduais 2020 será de 16 anos completos; 

 

i) Somente poderão participar dos Campeonatos Estaduais 2020, atletas, comissões técnicas e 

arbitragem que cumprirem o disposto na Portaria: 

1) Preenchimento do Questionário 

2) Termo de Consentimento ( maiores de idade) e/ou Autorização ( Menores de Idade)  

3) Realizar o Teste rápido com pesquisa de Antígeno COVID 19, em até 72 horas antes do início 

da competição, preferencialmente em 24 horas 

4) Vacinação contra Influenza. Locais de Vacinas no site abaixo: 
 http://www.gripe.sc.gov.br/include/SalasDeVacina/#/salas-de-vacinas 

 

 

j) Os testes e demais documentos do item “i”, devem ser apresentados pelo Responsável da 

equipe ao Representante da FCB no local do evento, para que possam participar da competição; 

 

k) Cada equipe deverá trazer: álcool, termômetro, toalhas individuais e squezze para água; 

http://www.basket-fcb.com.br/
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l) Na entrada do ginásio ocorrerá o processo de higienização (álcool 70%), aferição de 

temperatura e conferência do uso de máscara; 
 

m) Aquele que apresentar temperatura igual ou superior a 37,5º não poderá entrar no ginásio sob 

hipótese alguma; 
 

n) A máscara será obrigatória por todos os envolvidos, inclusive atletas reservas que só podem 

retirá-la durante a prática esportiva. 

 

o) Somente o técnico da equipe poderá permanecer sem máscara durante a partida; 

 

p) Àrbitros poderão utilizar apitos inividuais. Oficiais de Mesa e Representante da FCB deverão 

estar de máscará; 

 

q) A FCB irá nomear um médico ou enfermeiro ou socorrista, que ficará responsável pela 

fiscalização das medidas de controle sanitário do evento; 

 

r) O Cerimonial de Premiação será de forma individual; 

 

s) Deverá ser divulgado com cartazes em lugares visíveis informação de prevenção ao COVID 

19; 

 

t) Deverá haver locais para lavagem de mãos e disponibilizar alcool 70%, distânciamento de 

1,5m entre as pessoas, afastamento de pessoas do grupo de risco; 

 

u) Todos os presentes no ginásio deverão adotar condutas de etiqueta de comportamento social 

e higiene pessoal de prevenção a contaminação do COVID-19; 
 

v) Os equipamentos de proteção individual serão obrigatórios para todos os presentes no ginásio 

desde a chegada, permanência e saída; 
 

w) Dispensers de álcool em gel estarão à disposição de todos; 

 
 

x) Não poderão permanecer no vestiário mais de 4 (quatro) atletas e/ou membros da comissão 

técnica, estando vedado o banho, assim como instruções do técnico, as mesmas deverão ser 

realizadas na área de banco da equipe; 
 

y) Nos intervalos da partida os jogadores e os membros da comissão técnica deverão 

permanecer dentro da quadra de jogo;. 
 

z) No banco de reservas os atletas e membros da comissão técnica deverão manter-se 

distanciados um do outro; 
 

aa) Os casos omissos serão resolvidos pela FCB; 
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