
 

     

 

RESOLUÇÃO DE DIRETORIA  

RD 007/2018 

 

A Diretoria da Federação Catarinense de Basketball, 

reunida em 15 de fevereiro de 2018, por proposta do 

Departamento de Registro e Documentação da FCB, e 

no uso de suas atribuições,  

RESOLVE: 

 

1. Definir as normas abaixo relacionadas, para a criação do Boletim do Departamento de Registro  

adfsafdaFCB (BDR / FCB): 

 

1.1. Boletim do Departamento de Registro FCB: 

 

a) Visando dinamizar os procedimentos do Departamento de Registro da Federação Catarinense 

de Basketball, a FCB vem através deste instituir o Boletim do Departamento de Registro FCB 

(BDR / FCB), contendo toda a movimentação diária realizada pelo referido departamento, nos 

moldes do BID, confeccionado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). 

b) O BDR / FCB autorizará a participação de atletas, dirigentes e oficiais de arbitragem da FCB, 

dentro de sua validade nos dias da semana dos jogos, em todas as competições promovidas pela 

entidade, desde que apresentem na mesa de controle de jogo, documento oficial de identidade 

original com foto (RG, CNH, Carteira Profissional, Carteira de Trabalho, Passaporte), para 

possibilitar a conferência do Representante FCB. 

c) O BDR / FCB tem validade nos dias da semana de jogos, não podendo mais ser utilizado para 

participação em jogos após o vencimento do mesmo. Após o vencimento do BDR / FCB os 

clubes deverão utilizar a carteira de identificação da FCB. As carteiras de identificação da FCB 

continuarão sendo produzidas normalmente, devendo ser utilizadas para participação em jogos. 

d) O BDR / FCB será emitido diariamente pela FCB às 18 horas da tarde, sendo enviado por e-

mail para todos os clubes envolvidos no referido boletim, bem como será publicado no site da 

entidade. 

Obs.: Fica revogada a Resolução de Diretoria 015/2011 

 

  Florianópolis (SC), 15 de fevereiro de 2018. 

 

  PUBLIQUE-SE. 

  E CUMPRA-SE. 

 

 

OSCAR J. O. ARCHER 

Presidente FCB 

 

Aprovada pela Diretoria 

FCB 04/08/2011 

 


