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CAMPEONATO ESTADUAL 2021
SUB 17 FEMININO
(Idade mínima 13 anos completos)
Regulamento Síntese
I – PARTICIPANTES:
CHAVE “A”
S.R. Mampituba / SATC / FME Criciúma
Basket São José
BFB – Basquete Feminino Blumenau
Basquetebol Campos Novos

Criciúma
São José
Blumenau
Campos Novos

CHAVE “B”
JEC / SGJ / SESPORTE
Basquete Jaraguá / Unisociesc / SECEL
PEB / FMD Rio do Sul

Joinville
Jaraguá do Sul
Rio do Sul

II – FÓRMULA DE DISPUTA:
1ª Fase - Fase Classificatória:
As equipes serão divididas em 02 (duas) chaves, consideradas: Chave “A”e Chave “B”.


Chaves “A”: as equipes disputarão jogos no sistema de Turno e Returno, classificando-se para a
Fase Final do Campeonato Estadual as 02(duas) equipes com o melhor índice técnico. (1º e 2º
lugar).



Chave “B as equipes disputarão jogos no sistema de Turno e Returno, classificando-se para a
Fase Final do Campeonato Estadual as 02(duas) equipes com o melhor índice técnico. (1º e 2º
lugar).
OBS: Os jogos de cada chave poderão ocorrer em uma sede no turno e, outra no returno ou
em jogos isolados, caso a matriz de risco na região seja favorável.

2ª Fase – Fase Final do Campeonato Estadual: Quadrangular
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A Fase Final do Campeonato Estadual 2021 será composto por 04 equipes, sendo as quatro (04) primeiras
colacadas da 1ª Fase. A Fase final será em forma de Quadrangular.
SEDE DAS FINAIS:


Fase Final do Campeonato Estadual: Critério FCB

FASE FINAL
1º Lugar da Chave A
2º Lugar da Chave A
1º Lugar da Chave B
2º Lugar da Chave B
III – PERÍODO DE INSCRIÇÃO DE JOGADORES, MEMBROS DE COMISSÃO TÉCNICA E
DIRIGENTES
Dia: 15/10/2021
Obs.: A documentação do atleta, membro da comissão técnica ou dirigente deverá ser entregue à FCB
com no mínimo 05 dias úteis de antecedência do jogo.
IV – CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO PARA MEMBROS DE EQUIPES CONVIDADOS
a) Enquanto não for permitido a presença de público, cada equipe terá direito a 03 convidados por
jogo ( esses não terão acesso a quadra de jogo).
b) Estas pessoas deverão constar na relação da equipe, que será enviado para o Departamento de
Registro da FCB;
c) Estas pessoas deverão obrigatoriamente realizar o Teste Rápido com Pesquisa de Antígeno em
até 24 horas antes das partidas ou rodadas e apresentá-lo para acesso a arquibancada;

V – RESPONSABILIDADES
Do clube sede referente aos jogos:
a) Alojamentos para visitantes no máximo 18 pessoas, se solicitado com 03 dias de antecedência dos
jogos;
b) Hospedagem e alimentação para oficiais de arbitragem que não sejam da cidade sede;
c) Ginásio devidamente equipado: placares, materiais de mesa, vestiários, enxugadores de quadra,
04 armações para lonas de publicidade;
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d) Armações para lonas de publicidade. Não será permitido lonas de publicidade penduradas em
grades ou redes;
e) Sistema de som com música, microfones e profissional designado para anúncios (Fase final);
f)

Água mineral e gelo na quadra de jogo;

g) 02 secadores de quadra com panos limpos e secos;
h) Cada atleta deverá levar sua garrafinha de água;
i) Redinhas dos aros em boas condições;
Na ausência de um dos itens acima, o clube sede será Punido conforme RGCE 2021.
Do clube sede referente as exigências da Portaria nº 1016 de 13/09/2021
a) 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) 06 Borrifadores de álcool liquido 70%, sendo 01 na entrada, 01 na mesa, 01 em cada local de
substituição, 01 com cada secador de quadra;
d) Disponibilizar 01 pessoa para ficar na entrada do ginásio controlando o acesso das pessoas
envolvidas na partida, fazendo a aferição da temperatura e higienização das mãos;
e) Disponibilizar 01 termômetro para aferição da temperatura;
f) Manter o distanciamento mínimo de 1,5 metros entre as camas dos atletas nos alojamentos;

Das equipes visitantes:
a) Alimentação será por conta e responsabilidade de cada equipe participante;
b) Solicitação de alojamentos deverá ser feita diretamente com a equipe sede, com antecedência
de 3 (três) dias da competição;
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 1016 de 13/09/2021.
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Da FCB:
a) Coordenação dos jogos;
b) Premiação 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 1016;
VI – HIGIENIZAÇÃO ANTES E APÓS OS JOGOS
1) Antes do início e após o 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 as bolas,
mesa de controle, vestiários e banco de reservas.
2) Neste momento recomenda-se que somente encarregados de limpeza estejam em quadra, para que
evite qualquer forma de contaminação do local após a sua higienização.
VII – ARBITRAGEM
Quadro de Oficiais de Arbitragem da FCB.
VIII – SITUAÇOES DISCIPLINARES
a) O atleta, Membro da Comissão Técnica, Dirigente ou Jogador Técnico que for desqualificado (D)
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 ou por duas faltas técnicas,
ou no caso do técnico/treinador por faltas técnicas (“C” e “B”), essas são interpretadas como faltas
desqualificantes diretas, mas sim como “GD” Game Desqualification.
b) Medidas Administrativas conforme RGCE 2021.
IX – A BOLA E PROTOCOLO DOS JOGOS


A bola oficial da competição será da marca Penalty; Couro Oficial –6.8

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
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capitão da equipe, o técnico e o assistente técnico, juntamente com as Carteiras de Identificação
expedidas pela FCB.
X – TIPO DE MARCAÇÃO:
Livre.
XI – UNIFORMES DE JOGO
Os Clubes participantes deverão adotar 2 (dois) ou mais uniformes de jogo distintos, que
obedecerão aos padrões estabelecidos no artigo 13 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 em contrato;
a. A logomarca deverá ter dimensão mínima de 140 cm², sendo:
i.
Largura mínima: 20cm
ii.
Altura mínima 7 cm

XII – RESPONSABILIDADES DO ÁRBITROS
Verificar o Arts. 73º a 77º do Regulamento Geral dos Campeonatos Estaduais 2021
XIII – OUTRAS RESPONSABILIDADES DO VISITANTE
Verificar o Art. 18º do Regulamento Geral dos Campeonatos Estaduais 2021
XIV – OUTRAS RESPONSABILIDADES DA SEDE
Verificar o Art. 17º do Regulamento Geral dos Campeonatos Estaduais 2021
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XV – CRITÉRIO DE DESEMPATE:
Havendo empate no número de pontos de classificação em todos os jogos realizados no grupo, o(s) jogo(s)
realizado(s) entre as duas ou mais equipes empatadas definirá(ão) a classificação.
Permanecendo o empate no número de pontos de classificação no(s) jogo(s) realizado(s) entre estas duas
ou mais equipes, critérios adicionais serão aplicados na seguinte ordem até que se desfaça o empate:
a) Maior saldo de pontos de jogo dos placares dos jogos realizados entre elas.
b) Maior número de pontos de jogo marcados nos jogos realizados entre elas.
c) Maior saldo de pontos de jogo dos placares de todos os jogos realizados no grupo.
d) Maior número de pontos de jogo marcados em todos os jogos realizados no grupo.
e) Sorteio.
XVI – PERÍODO DA COMPETIÇÃO
Setembro a Dezembro de 2021.
XVII – PREMIAÇÃO, TROFÉUS E MEDALHAS:
1º, 2º e 3º Lugares e Destaque
Cestinha da Competição: Será a atleta que somar o maior número de pontos em todas as fases
da competição
É obrigatória a presença do Clube no 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
14/09/2021

