Federação Catarinense de Basketball
Departamento Técnico
CAMPEONATO ESTADUAL 2015
15M

CATEGORIA SUB 15 MASCULINO
Regulamento Síntese
I – PARTICIPANTES:
Chave A
ABAVI / FME / Balneário Camboriú
Criciúma Basquete Clube
APAB/FMD/FURB
AJAB / UNIMED / FME

Balneário Camboriú
Criciúma
Blumenau
Jaraguá do Sul

Chave B
ADIEE / Avaí / FME
AABJ / FELEJ / Ciser / Embraco/ Decore /Selbetti /Millium
CD Independente / São José
ASBB/ FMD

Florianópolis
Joinville

São José
São Bento do Sul

Chave C
ACAMB
AVIBA / UNOESC /
ACOB/SENAC/FMEC/PASSARELA

APAB / DME /PU / Clube Concórdia
C.B. Xaxim
C.B Chapecó

Campos Novos

Videira
Concórdia
Porto União
Xaxim
Chapecó

II – FÓRMULA DE DISPUTA:
Iª Fase - Fase Classificatória:
As equipes serão divididas em três chaves, consideradas: Chave “A” , Chave “B” e Chave “C”.
 Chave “A”: as equipes disputarão jogos no sistema de Turno e Returno classificando-se para
a II ª Fase 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 II ª Fase do Campeonato Estadual as 02(duas) equipes com o melhor índice técnico. (1º e 2º
lugar).



Chave “C”: as equipes disputarão jogos no sistema Turno e Returno classificando
diretamente para a IIIª Fase Final do Campeonato Estadual as 02 (duas) equipes com o melhor
índice técnico. (1º e 2º lugar). As equipes classificadas em 3º e 4º Lugar disputarão a Copa
Santa Catarina.

Federação Catarinense de Basketball
Departamento Técnico
CAMPEONATO ESTADUAL 2015
15M

IIª Fase – Quadrangular ( Somente Equipes da Chave A e Chave B)
As equipes classificadas da Chave “A” (1º e 2º colocados) e Chave “B” (1ºe 2º colocados),
disputarão a IIª Fase da competição em forma de Quadrangular Único, classificando-se para a IIIª
Fase Final do Campeonato Estadual as 02 (duas) melhores equipes deste Quadrangular (1º e 2º
colocados). As equipes classificadas em 3º e 4º lugares nesta competição disputarão a Copa Santa
Catarina.
Sede: Será sede deste Quadrangular a equipe que obtiver o melhor índice técnico entre o 1º da
Chave A e 1º da Chave B.
IIIª Fase – Final
a) Fase Final do Campeonato Estadual
As equipes classificadas da IIª Fase (1º e 2º colocados) e Chave “C” ( 1º e 2º colocados) disputarão à
fase final da competição em torneio único, sendo: Quadrangular Final.

b) Copa Santa Catarina
As equipes classificadas da IIª Fase (3º e 4º colocados) e Chave “C” (3º e 4º colocados)
obrigatoriamente disputarão a Copa Santa Catarina em Quadrangular Único.
III – SEDE DAS FINAIS:
a) Fase Final do Campeonato Estadual
Conforme a decisão da Reunião Técnica de Clubes participantes, a sede da fase final do Campeonato
estadual, será do campeão da categoria do ano anterior, se classificado, para o Quadrangular Final do
ano em disputa.
OBS.:Vice Campeão de 2014: APAB Blumenau
Caso esta equipe não esteja classificada para o Quadrangular Final, a sede passará para equipe que
ficou em 3º lugar em 2014, caso esta não esteja classificada será a que ficou em 4º lugar em 2014 e
assim por diante.
b) Fase Final da Copa Santa Catarina
Local: A critério da FCB
IV – PERÍODO DE INSCRIÇÃO DE JOGADORES:
Chaves “A” e “B” – 06/07/2015
Chave “C” dia 06/07/2015

Obs.: A documentação do atleta deverá ser entregue à FCB com no mínimo 05
dias úteis de antecedência do jogo.
V – TIPO DE MARCAÇÃO:
Definido que a marcação será individual com todas as movimentações defensivas permitidas, não
sendo permitido o 03 segundos defensivo.
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Penalidades: Na primeira situação, advertência ao técnico. Na reincidência, 02 lances livres para o
jogador a ser indicado pelo técnico e reposição na linha central da quadra com um novo período de
24 segundos.
VI– PERÍODO DE INSCRIÇÃO DE DIRIGENTES:
Período será livre.
Obs.: Ver obrigatoriedade com o CREF
VII– EQUIPAMENTOS
Art. 38 - Será obrigatório a utilização de placar eletrônico e aparelho de 24 segundo em
todas as categorias dos Campeonatos Estaduais, exceto no Sub 12. A equipe que não
apresentar antes do início da partida estes equipamentos será declarada perdedora por W
x O. Caso os equipamentos parem de funcionar no decorrer da partida, a equipe sediante
deverá providenciar o placar manual e reservas com operador para dar sequência a
disputa. Caso não apresente placar manual reservas será declarada perdedora por WxO.

VIII – TAXAS DE ARBITRAGEM:
Taxas do Estadual: Será aplicadas em todas as fases do Campeonato a Taxa de Arbitragem aprovada
conforme RD nº 002/2015.


Chave “A, B e C”: É de responsabilidade do sediante o pagamento das Taxas de Arbitragem
dos jogos em sua sede, na Iª Fase (Classificatória).



IIª Fase: Quadrangular ( Entre as equipes da Chave A e Chave B) – Rateio entre as equipes.
As despesas de transporte, alimentação e hospedagem dos oficiais de arbitragem serão por
conta da sede.



Fases Finais, Estadual e Copa Santa Catarina – Responsabilidade FCB

IX– REGISTROS E VÍNCULOS DE JOGADORES
Art. 27º (Regulamento Geral dos Campeonatos Estaduais 2015) - 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.
X – CONDIÇÃO DE JOGO PARA MEMBROS DE EQUIPES
1. Farão parte da súmula de jogo e poderão atuar na função os seguintes dirigentes: técnicos e
dirigentes, quando possuírem carteiras FCB de identificação;
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2. Não poderão fazer parte da súmula, os dirigentes identificados como: diretor, médico,
fisioterapeuta, preparador físico, mordomo, massagista, estatístico;

3. 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.
4. 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);
XI – CRITÉRIO DE DESEMPATE:
Regras Oficiais da FIBA. Edição 2014
XII – PERÍODO DA COMPETIÇÃO
Março a Setembro de 2015.
XIII – PREMIAÇÃO, TROFÉUS E MEDALHAS:
1º, 2º e 3º - Campeão Estadual
1º, 2º e 3º - Copa Santa Catarina
Cestinha da Competição. : O cestinha dos campeonatos será definido através da média da soma
de todas as fases da competição.

D.T. FCB.
17/03/2015.

