CAMPEONATO ESTADUAL 2015
CATEGORIA ADULTO MASCULINO

REGULAMENTO SÍNTESE
E
TABELA E CALENDÁRIO DE JOGOS

Regulamento Síntese

PARTICIPANTES:
CHAVE “A” - LITORAL
APAB / FMD Blumenau
A.D. Brusque / FME / UNIFEBE/ A Italianinha / Atlântica
ABAVI / FME / Balneário Camboriú
AABJ / FELEJ / Embraco / Ciser / Selbetti/Decore/ Millium
ADIEE / Avaí / FME

Blumenau
Brusque
Balneário Camboriú
Joinville
Florianópolis

CHAVE “B”
ABASMO / Pref. Municipal / LA SALLE PEPERI
Projeto Escola Basquete / ABAVI / FMD / Rio do Sul
ACOB / SENAC / PASSARELA / FMEC
APABLA / FME Lages
AVIBA / UNOESC
C.B. Xaxim

São Miguel do Oeste
Rio do Sul
Concórdia
Lages
Videira

II – FÓRMULA DE DISPUTA:
Iª Fase - Fase Classificatória:
As equipes estarão agrupadas em 02 (duas) chaves e disputarão em turno e returno, os jogos
entre si. Classificam-se para a fase seguinte (fase final), as 02 (duas) equipes que obtiverem o
melhor índice técnico da Chave “A” e da Chave “B”, ao longo da 1ª Fase (classificatória)
IIª Fase - Fase Final Four
As equipes classificadas em 1º e 2º lugar de cada Chave na Fase classificatória, disputarão o
Final Four da competição sendo:
FINAL FOUR
1º colocado da Chave “A”
2º colocado da Chave “A”
1º colocado da Chave “B”
2º colocado da Chave “B”
Dia
1º Dia

Equipe
1º Chave “A”

X

Equipe
2º Chave “B”

1º Dia

1º Chave “B”

X

2º Chave “A”

2º Dia

Perdedor

X

Perdedor

2º Dia

Vencedor

X

Vencedor

b) Copa Santa Catarina
As equipes classificadas da Chave “A” (3º e 4º colocados) e Chave “B” (3º e 4º colocados)
obrigatoriamente disputarão a Copa Santa Catarina, sendo:
COPA SANTA CATARINA
3º colocado da Chave “A”
4º colocado da Chave “A”
3º colocado da Chave “B”
4º colocado da Chave “B”
Dia
1º Dia
1º Dia
2º Dia
2º Dia

Equipe
3º Chave “A”
3º Chave “B”
Perdedor
Vencedor

X
X
X
X

Equipe
4º Chave “B”
4º Chave “A”
Perdedor
Vencedor

III – SEDE DAS FINAIS:
a) Fase Final do Campeonato Estadual
Local: A critério da FCB, em função do televisionamento do jogo pela TV Record.
b) Fase Final da Copa Santa Catarina
Local: A critério da FCB
IV – PERÍODO DE INSCRIÇÃO DE JOGADORES:
Chave “A” e Chave “B”: Até o dia 10/09/2015 - 5ª Feira 18:00h

Obs.: A documentação do atleta deverá ser entregue à FCB com no mínimo 05
dias úteis de antecedência do jogo.
Observar Regulamento Geral dos Campeonatos Estaduais:
A idade mínima para participar dos Campeonatos Adultos é de 16 anos (nascidos em 1998);
V – PERÍODO DE INSCRIÇÃO DE DIRIGENTES:
Período será livre.
Obs.: Ver obrigatoriedade com o CREF

VI - DAS RESPONSABILIDADES DA SEDE:
1) Devidamente vistoriado pelo Departamento Técnico da FCB:
a) Alojamento para equipe visitante para um total de até 15 pessoas;
b) Ginásio devidamente equipado com placar eletrônico e equipamentos de 24 segundos e
placar eletrônico reserva;
c) 5 (cinco) armações para lonas de publicidade.
i) Não será permitido lonas de publicidade penduradas em grades ou redes;
d) Sistema de som com música, microfones e pessoal designado para anúncios;
e) Água mineral e gelo na quadra de jogo;
f) 02 (dois) secadores de quadra com panos limpos e secos;
g) A torcida deverá estar a pelo menos 5 metros de distância do banco da equipe adversária,
caso contrário, não será permitido a presença de torcedores adversários neste local;
h) No mínimo (04) Seguranças personalizados de empresa privada de segurança,
devidamente identificados ou (02) policiais militar. Eles devem se apresentar ao
Representante antes do início do jogo e estar à disposição até a saída dos oficiais de
arbitragem;
i) Ceder o uso de imagem do clube, seus atletas, comissão técnica e seus dirigentes para
transmissões televisas de jogos e de cobertura nos noticiários;
j) Vestiários devidamente adequados, asseados (cabides, espelhos, chuveiros quentes,
bancos, piso limpo, sanitários limpos, papel higiênico e papel toalha);
Obs.: A não disponibilidade dos itens acima em situação preferencial nas quadras de jogo
implicará na não realização da partida, sendo a equipe sediante perdedora por W x O.
VII - DAS RESPONSABILIDADES DAS EQUIPES:
•

Número de Jogadores:

- Todas as equipes deverão obrigatoriamente apresentar 10 jogadores uniformizados na quadra
de jogo e inscritos em súmula e aptos antes do início do jogo. A idade mínima para participar dos
Campeonatos Adultos é de 16 anos completos;
Obs.: O não cumprimento do item acima o jogo não será realizado, considerado a equipe
causadora perdedora por WxO.
•

Publicidade:

Como contrapartida, pelos pagamentos das taxas de jogos do Campeonato Estadual Adulto
Masculino – 2015, mais o auxílio despesas para competição no valor de R$ 12.500,00 por equipe
participante, ficam os clube obrigados a:
a) Instalação de 05 (CINCO) lonas de publicidade nos ginásios onde as equipes
participantes sediarem seus jogos, sendo (02) da Trimania e (02) da Penalty, 01(uma) da
TV Record News quando houver televisionamento;

b) A utilização obrigatória da logomarca da Trimania nos uniformes conforme padrão
exigido;
Cláusula III, item 3, Exposição obrigatória da logomarca da Trimania em seus
uniformes de jogo, dentro dos critérios e normas oficiais, padrão FCB.
O não cumprimento dos itens acima exigidos implicará no cancelamento dos futuros repasses
financeiros mensalmente estabelecidos.
•

Taxas:
Taxas de alimentação, transporte e hospedagem dos oficiais de arbitragem.

VIII - DAS RESPONSABILIDADES DA FCB:
a) É de responsabilidade da FCB o pagamento das Taxas de Arbitragem (taxa de jogo) dos
oficiais de arbitragem em todos os jogos do Campeonato Estadual.
b) Premiação
c) Coordenação Geral.
IX - SITUAÇÕES DISCIPLINARES:
a) O atleta, Membro da Comissão Técnica ou Dirigente que for desqualificado 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.
§ 1º: Não será permitida ao Membro da Comissão Técnica ou Dirigente que estiver
cumprindo suspensão automática por desqualificação qualquer forma de
comunicação com o banco de reservas, durante o transcurso do jogo, devendo ficar
o apenado em local oposto ao banco de reservas de sua equipe, não podendo postarse também, junto a nenhuma das tabelas.
§ 2º: A suspensão por desqualificação será cumprida em jogo imediatamente
posterior, na categoria e naipe em que ocorreu o fato, cabendo ao clube o controle
do cumprimento da suspensão;
§ 3º: Se em julgamento posterior for apenado com suspensão em mais de um jogo,
haverá a compensação da partida para a qual ficou impedido;
X – 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.

XI – 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;
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);
XII – CRITÉRIO DE DESEMPATE:
Regras Oficiais da FIBA. Edição 2014
XIII – TABELA DE JOGOS (ANEXO)
Iª Fase - Classificatória: Turno e Returno
IIª Fase - Final: Final Four
XIV – PERÍODO DA COMPETIÇÃO
Agosto a Outubro de 2015.
XV – 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.
XVI – CASOS OMISSOS
Regulamento Geral dos Campeonatos Estaduais da FCB.
Luiz Gastão Dubois
D.T. FCB.
Julho/2014

