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21ª TAÇA FCB 

ADULTO MASCULINO  

 (Idade mínima 16 anos completos) 
 

Regulamento Síntese 
 

I – PARTICIPANTES: 

Chave “A” 

Data: 27, 28 e 29/05/2022 

Sede: ACOB 

Cidade: Concórdia 

 

ACOB / SEDEC /  SICOOB / Passarela Concórdia 

AVIBA Basquete Videira Videira 

ABLUJHE Basquete Joaçaba Joaçaba 

 

Chave “B” 

Data: 26, 27 e 28/05/2022 

Sede: AD Brusque 

Cidade: Brusque 

 

A.D. Brusque Brusque 

ADIEE / Avaí / FME Florianópolis 

APAB Blumenau Blumenau 

Basket São José São José 

 

II – FÓRMULA DE DISPUTA: 
 

1ª Fase - Fase Classificatória: 

As equipes serão divididas em 02 (duas) chaves, consideradas: Chave “A” e Chave “B”. 

 

 Chave “A”: as equipes disputarão jogos no sistema de Triangular, classificando-se para a Fase 

Final da competição as 02 (duas) equipes que obtiverem o melhor índice técnico da chave. (1º e 

2º lugar).  

 Chave “B”: as equipes disputarão jogos no sistema de Quadranguar, classificando-se para a Fase 

Final da competição as 02 (duas) equipes que obtiverem o melhor índice técnico da chave. (1º e 

2º lugar).  

 

2ª Fase – Fase Final 

 

A Fase final da Taça FCB será composta pelas 04 equipes. A Fase final será em de forma de Quadrangular. 

 

SEDE DAS FINAIS: 
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 Fase Final da Taça FCB: Critério da FCB 

 Data: 17 a 19/06 

 

FASE FINAL 

1º A 

1º B 

2º A 

2º B 

 

III – 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 03 (três) atletas que não possui registro na FCB. 

 

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

Departamento de registro da FCB, para conferência dos nomes, sob pena de não ser aceita a sua 

inscrição; 

 

c) A Relação Oficial de atletas deverá ser enviada para o Departamento de Registro da FCB até 05 

(cinco) dias antes da competição; 

 

d) Cada equipe poderá  inscrever no máximo 15 jogadores; 

 

e) Não será permitida a inclusão e/ou substituição de novos atletas para as demais Fases da 

competição; 

 

f) Atleta inscrito por uma equipe NÃO poderá atuar por outra equipe; 

 

g) Os membros da Comissão Técnica poderão ser alterados; 

 

h) Apresentar ao Representante da FCB documento oficial com foto ou carteira FCB. 

 

III – RESPONSABILIDADES 
 

Do clube sede referente aos jogos: 

 

a) Alojamentos para visitantes no máximo 15 pessoas, solicitado com, no mínimo 03 dias de 

antecedência dos jogos; 

 

b) Ginásio devidamente equipado: placares, materiais de mesa, vestiários, secadores de quadra,  04 

armações para lonas de publicidade; 

 

c) Armações para lonas de publicidade. Não será permitido lonas de publicidade penduradas em 

grades ou redes; 
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d)  Sistema de som com música, microfones e profissional designado para anúncios ( Fase Final); 

 

e)  Água mineral e gelo na quadra de jogo; 

 

f)  02 secadores de quadra com panos limpos e secos; 

 

g) Cada atleta deverá levar sua garrafinha de água; 

 

h) Redinhas dos aros em boas condições; 

 

i) Alimentação e hospedagem dos oficiais de arbitragem.  

 

Na ausência de um dos itens acima o clube sede será Punido conforme RGCE 2022. 

 

 

       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 

mínima de 3 (três) dias da competição; 

 

 

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; 

 
 

IV – ARBITRAGEM 
 

Quadro de Oficiais de Arbitragem da FCB. 

 

V – 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; ou a combinação de uma 

falta técnica e de uma falta antidesportiva (atleta). 
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b) Medidas Administrativas conforme RGCE 2022. 

 

 

VI – A BOLA E PROTOCOLO DOS JOGOS 
 

 A bola oficial da competição Masculina será da marca Penalty; Couro Oficial –7.8  

 

Pelo menos 20 (vinte)  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. 

 
 

 IX – UNIFORMES DE JOGO  

 

Os Clubes participantes deverão adotar 02 (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 
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X – RESPONSABILIDADES DO ÁRBITROS 
 

Verificar o Arts. 73º a 77º do Regulamento Geral dos Campeonatos Estaduais 2022 

 

XI – OUTRAS RESPONSABILIDADES DO VISITANTE  
 

Verificar o Art. 18º do Regulamento Geral dos Campeonatos Estaduais 2022 

 

 

XII – OUTRAS RESPONSABILIDADES DA SEDE  
 

Verificar o Art. 17º do Regulamento Geral dos Campeonatos Estaduais 2022 

 

XIII– 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. 

 

 

 

XIV – PERÍODO DA COMPETIÇÃO 
 

Maio e Junho de 2022.  

 

XV – PREMIAÇÃO, TROFÉUS E MEDALHAS: 
 

1º, 2º e 3º Lugares, Destaque e Cestinha 

Cestinha da Competição:  Será (o) (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 
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