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11ª COPA SANTA CATARINA 

 ADULTO FEMININO  

 (Idade mínima 16 anos completos) 
 

Regulamento Síntese 
 

I – PARTICIPANTES: 

 

CHAVE ÚNICA 

 

Data: 27 a 29/08/2021 

Sede: JEC / SGJ / SESPORTE 

Cidade: Joinville 

 
JEC / SGJ / SESPORTE Joinville 

S.R. Mampituba / SATC / FME Criciúma Criciúma 

Basket São José São José 

Basquete Jaraguá / Unisociesc / SECEL Jaraguá do Sul 

 

 

 

II – FÓRMULA DE DISPUTA: 
 

1ª Fase - FASE CLASSIFICATÓRIA: 

As equipes estarão distribuídas em 01 (uma) única chave. 

 

 As equipes disputarão jogos em rodízio simples no sistema de Quadrangular. Será declarada 

Campeã a equipe que somar mais pontos durante os jogos.  

 

III - PERÍDO DA COMPETIÇÃO: 

 

 Data:  27 a 29/08/2021 

 Sede: Sociedade Ginástico de Joinville – Joinville / SC. 

 

IV – CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DAS EQUIPES, ATLETAS E DIRIGENTES: 

 
 

a) Os atletas e Comissão Técnica devem possuir registro em seu clube e na FCB, com contrato válido. 

Cada equipe poderá inscrever no máximo 04 (quatro) atletas que não possuem registro na FCB; 

 

b) Os atletas que não tem registro na FCB deverão, obrigatoriamente, enviar cópia do RG para 

conferência dos nomes ao Departamento de Registro da FCB, sob pena de não serem aceitas as 

suas inscrições; 
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c) A Relação Oficial de atletas será expedida pelo Departamento de Registro da FCB e encaminhada 

aos clubes e ao Representante da FCB;  

 

d) Cada equipe poderá  inscrever até 15 jogadores, mais 03 pessoas da Comissão Técnica que poderão 

ficar no banco de reservas, e mais 03 (três) convidados que poderão ter acesso ao ginásio, mas não 

poderão ingressar na quadra de jogo; 

 

e)  Esta relação deverá ser enviada para FCB até 05 (cinco) dias antes do início da competição; 

 

f) Será permitida a substituição de novo(s) atleta(s), desde que apresente a comprovovação do 

resultado do Teste de Pesquisa de Antígeno sendo “Positivo”; 

 

g) Apresentar à mesa de jogo, carteira de identidade (RG) ou a carteira da FCB, ou documento oficial 

com foto; 

 

h) Os técnicos e os dirigentes devem estar registrados na FCB e no seu clube . Não será permitido o 

Técnico Acadêmico nas categorias acima de 16 anos;  

 

i) Cada atleta deverá levar sua garrafinha de água; 

 

j) Caso uma equipe comprove que não possui 05 (cinco) atletas para iniciar o jogo em virtude de  

testagem positiva para o Covid 19 (mediante comprovação), esta equipe receberá o W.O, porém em 

“caráter especial”. O resultado da partida será de 2X0 para o adversário, e a equipe perdedora ganha 

o ponto da derrota.  

 

 

V – CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO PARA MEMBROS DE EQUIPES CONVIDADOS: 

 

a) Cada equipe terá direito a 03 convidados por etapa que não poderão acessar a quadra de jogo; 

 

b) Estas pessoas deverão constar na relação da equipe, que será enviada para o Departamento de 

Registro da FCB, com antecedência de 5 dias do início da competição; 

 

c) Estas pessoas deverão obrigatoriamente realizar o Teste Rápido com Pesquisa de Antígeno em 

até 24 horas antes das partidas ou rodadas. 

 

 

VI – RESPONSABILIDADES DO CLUBE SEDE REFERENTE AOS JOGOS: 

 

a) Alojamentos para visitantes no máximo (18) pessoas, quando solicitado com três dias de 

antecedência do início da competição; 

 

b) Hospedagem e alimentação para oficiais de arbitragem que não sejam da cidade sede; 
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c) Ginásio devidamente equipado com: placares, materiais de mesa, vestiários, enxugadores de 

quadra,  04 (quatro) armações para lonas de publicidade; 

 

d) Quanto às armações para lonas de publicidade, não serão permitidas lonas de publicidade 

penduradas em grades ou redes; 

 

e)  Sistema de som com música, microfones e pessoal designado para os anúncios (Fase Final); 

 

f)  Água mineral e gelo na quadra de jogo; 

 

g)  Dois (2) secadores de quadra com panos limpos e secos; 

 

h) Cada atleta deverá levar sua garrafinha de água; 

 

i) Redinhas dos aros em boas condições; 

 

j) Na ausência de um dos itens acima, o clube sede será Punido conforme RGCE 2021. 

 

  

VII – RESPONSABILIDADE DO CLUBE SEDE REFERENTE AS EXIGÊNCIAS DA 

PORTARIA Nº 441 DE 27/04/2021: 

 

a) Um (1) Galão de 5 Litros de álcool líquido 70%; 

 

b) Cadeiras individuais nos bancos de reserva e na mesa de controle com separação de 1,5m. Se for 

banco de madeira, este deverá estar marcado com distanciamento de 1,5m; 

 

c) Seis (6) Borrifadores de álcool líquido 70%, sendo um na entrada, um na mesa, um em cada local 

de substituição, um com cada secador de quadra; 

 

d) Disponibilizar uma pessoa para ficar na entrada do ginásio controlando o acesso das pessoas 

envolvidas na partida e fazendo a aferição da temperatura e higienização das mãos; 

 

e) Disponibilizar um (01) termômetro para aferição da temperatura; 

 

f) Manter o distanciamento mínimo de 1,5 metros entre as camas dos atletas nos alojamentos; 

 

 

VIII – RESPONSABILIDADE DAS EQUIPES VISITANTES: 

 

a) Alimentação será por conta e responsabilidade de cada equipe participante; 

 

b) A solicitação de alojamentos deverá ser feitas diretamente para a equipe sede, com antecedência    

           de 3 (três) dias da competição; 

http://www.basket-fcb.com.br/


 

 

FEDERAÇÃO   CATARINENSE   DE    BASKETBALL 
Fundada em 31 de Março de 1995 – Filiada à Confederação Brasileira de Basketball 

Rua Araújo Figueiredo, 119 – 8º andar – Centro – Florianópolis (SC) – CEP 88010-520 

 CNPJ: 00.604.100/0001-27 Telefones: (48) 3224-8011 / 99949-0053  

 Site: www.basket-fcb.com.br E-mail: fcb@basket-fcb.com.br  

 /basketfcb  /basket_fcb /basket_fcb 
 

 

 

 

 

 

c) Cada atleta deverá levar sua garrafinha de água; 

 

d) Manter o distanciamento mínimo de 1,5m entre as camas dos atletas nos alojamentos; 

 

e) Cumprir todas as exigências da Portaria nº 441. 

 

IX – RESPONSABILIDADE DA FCB: 

 

a)   Coordenação dos jogos; 

 

b)   Premiação dos 1º, 2º, 3º lugares, cestinha e destaque da competição; 

 

c)   Taxas de arbitragem e transporte dos oficiais de arbitragem; 

 

d)   Fazer cumprir todas as exigências da Portaria nº 441; 

 

X – HIGIENIZAÇÃO ANTES E APÓS OS JOGOS: 

 

1) Antes do início e após o apito final do jogo, todos deverão se retirar do local da partida, e este 

deverá ser higienizado novamente, como no início da partida. Devem-se atentar em especial às 

bolas, mesa de controle, vestiários e banco de reservas. 

 

2) Neste momento recomenda-se que somente encarregados de limpeza estejam em quadra, para que 

se evite qualquer maneira de contaminação do local após a sua higienização. 

 

XI – ARBITRAGEM 
 

Quadro de Oficiais de Arbitragem da FCB 

 

XII – SITUAÇOES DISCIPLINARES 
 

 

a) O atleta, Membro da Comissão Técnica, Dirigente ou Jogador Técnico que for desqualificado (D) 

em uma partida, ficará automaticamente suspenso por um jogo. Não se aplica a suspensão 

automática no caso de exclusão do atleta por duas faltas antidesportivas ou por duas faltas técnicas, 

ou no caso do técnico/treinador por simples faltas técnicas (“C” e “B”), não serão interpretadas 

como faltas desqualificantes diretas. Serão interpretadas como “GD” Game Desqualification. 

      

b) Todos os processos disciplinares serão encaminhados ao TJD/SC. 

 

XIII – A BOLA E PROTOCOLO DOS JOGOS 
 

 A bola oficial da competição será da marca Penalty; 

Couro Oficial –6.8  

 

http://www.basket-fcb.com.br/


 

 

FEDERAÇÃO   CATARINENSE   DE    BASKETBALL 
Fundada em 31 de Março de 1995 – Filiada à Confederação Brasileira de Basketball 

Rua Araújo Figueiredo, 119 – 8º andar – Centro – Florianópolis (SC) – CEP 88010-520 

 CNPJ: 00.604.100/0001-27 Telefones: (48) 3224-8011 / 99949-0053  

 Site: www.basket-fcb.com.br E-mail: fcb@basket-fcb.com.br  

 /basketfcb  /basket_fcb /basket_fcb 
 

 

 

 

 

XIV – IDENTIFICAÇÃO DOS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA: 

 

Pelo menos trinta (30) minutos antes do horário marcado para o início do jogo, cada técnico ou 

seu representante deverá entregar ao Representante da FCB uma lista com os nomes completos e 

os números correspondentes dos atletas que estão aptos a jogar na partida, bem como o nome do 

capitão da equipe, o técnico e o assistente técnico, juntamente com as Carteiras de Identificação 

expedidas pela FCB. 

 

  XV – UNIFORMES DE JOGO  

 

Os Clubes participantes deverão adotar 2 (dois) ou mais uniformes de jogo distintos, que 

obedecerão aos padrões estabelecidos no artigo 13º das Regras Oficiais de Basketball, salvo o 

disposto neste Regulamento. 

 

§ 1º: A utilização obrigatória da logomarca da Trimania na parte da frente e visível do uniforme 

conforme padrão exigido e contrato;  

a. A logomarca deverá ter dimensão mínima de 140 cm², sendo: 

i. Largura mínima: 20cm 

ii.        Altura mínima 7 cm 

 

 

 
 

 

XVI – RESPONSABILIDADES DO ÁRBITROS 
 

Verificar o Arts. 73º a 77º do Regulamento Geral dos Campeonatos Estaduais 2021. 

 

XVII– OUTRAS RESPONSABILIDADES DO VISITANTE  
 

Verificar o Art. 18º do Regulamento Geral dos Campeonatos Estaduais 2021 
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XVIII – OUTRAS RESPONSABILIDADES DA SEDE  
 

Verificar o Art. 17º do Regulamento Geral dos Campeonatos Estaduais 2021 

 

XIX – 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°) Confronto Direto 

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

3°) Maior número 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 

 

XX – PREMIAÇÃO, TROFÉUS E MEDALHAS: 
 

Serão premiadas as equipes que conquistarem os 1º, 2º e 3º Lugares e o atleta Destaque. 

 

Cestinha da Competição:  Será o atleta que somar o maior número de pontos em todas as fases 

da competição 

     

 É obrigatória a presença do Clube ao Cerimonial de Premiação após o último jogo da competição, 

representado por seus atletas e comissão técnica uniformizados, sujeitando-se os infratores às penalidades 

deste Regulamento 

                                                                                              

Departamento Técnico 

17/08/2021 
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     TABELA DE JOGOS 
 

              CIDADE: JOINVILLE – SEDE: SOC. GINÁSTICO 

           GINÁSIO : SOCIEDADE GINÁSTICO E ABEL SCHULTZ 

    11ª COPA SANTA CATARINA ADULTO FEMININO 

Iª FASE – CHAVE “ÙNICA“ 

 

Ginásio: Sociedade Ginástico Joinville 

27/08 – Sexta-feira 

CSC ADF.01 19:00 
SR Mampituba / SATC / FME 

Criciúma 
X Basquete Jaraguá / SECEL ADF 

CSC ADF.02 20:30 SGJ / SESPORTE X Basket São José ADF 

 

 

Ginásio: Abel Schultz 

28/08 – Sábado 

CSC ADF.03 15:00 Vencedor Jogo 01 X Perdedor Jogo 02 ADF 

CSC ADF.04 16:30 Perdedor Jogo 01 X Vencedor Jogo 02 ADF 

 

 

Ginásio: Sociedade Ginástico Joinville 

  29/08 – Domingo          

CSC ADF.05 09:00 Perdedor Jogo 02 X Perdedor Jogo 01 ADF 

CSC ADF.06 10:30   Vencedor Jogo 02 X Vencedor Jogo 01 ADF 
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