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CATEGORIA ADULTO MASCULINO
Regulamento Síntese
I.

EQUIPES PARTICIPANTES:

CHAVE “A”
A.D. Brusque / FME / Aradefe / Unifebe
ADIEE / AVAÍ / FME
APABLA / FME Lages
Criciúma Basquete Clube
Independente / São José

Brusque
Florianópolis
Lages
Criciúma
São José

CHAVE “B”
Assoc. de Basketball Our Team - ABOT
ABLUJHE / UNOESC / SPECHT
AJAB / UNIMED / SECEL
APAB Blumenau
Projeto Escola Basquete / FMD / Rio do Sul

Araquari
Joaçaba
Jaraguá do Sul
Blumenau
Rio do Sul

CHAVE “C”
AVIBA / FORTT / UNOESC / WESTLINE / FMEV
AABJ / SESPORTE / Ciser / Embraco / Selbetti / Millium
ABAVI / FME / Balneário Camboriú
Blackstar / SBS

Videira
Joinville
Balneário Camboriú
Joinville

II – FÓRMULA DE DISPUTA:
1ª Fase - Fase Classificatória:
As equipes estarão agrupadas em 03 (três) chaves e disputarão em turno e returno, os jogos entre si.
Classificam-se para a fase seguinte (fase semifinal), as 03 (três) equipes que obtiverem o melhor
índice técnico das Chaves “ A” e “B” e da Chave “C”, e as 02 (duas) equipes que obtiverem o melhor
índice técnico da Chave “A” ao longo da 1ª Fase (classificatória).
OBS: Despesas de jogos (Taxas) na 1ª Fase: É de responsabilidade dos clubes sediantes, taxa de
arbitragem, alimentação, transporte e hospedagem dos oficiais.
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2ª Fase - Fase – Quartas de Final - Jogos com transmissão de TV Record News
As equipes classificadas em 1º, 2º e 3º lugares das Chaves “A” e “B”, e as equipes classificadas em 1º
e 2º lugar da Chave “C” na Fase classificatória, disputarão a Fase Quartas de Final na forma de PlayOff, em série de até 03 (três) jogos sendo:
Disposição das Equipes:

CHAVE D
CHAVE E
CHAVE F
CHAVE G

PLAY OFFS – QUARTAS DE FINAL
Equipe A
X
1A
X
2C
X
1C
X
1B
X

Equipe B
3B
2B
2A
3A

Despesas de jogos (Taxas) na Fase Quartas de final (Play off): Responsabilidade da FCB.
O clube sede se responsabiliza pela hospedagem dos oficiais.
Ordem dos Jogos: Jogos serão de 03
Jogo nº 01 – De 03 a 05/10
Jogo nº 01 – De 03 a 05/10
Jogo nº 01 – De 03 a 05/10
Jogo nº 01 – De 03 a 05/10

3B
2B ou 2C
2A
3A

X
X
X
X

1A
2B ou 2C
1C
1B

CHAVE D
CHAVE E
CHAVE F
CHAVE G

Jogo nº 02 – De 06 ou 07/10
Jogo nº 02 – De 06 ou 07/10
Jogo nº 02 – De 06 ou 07/10
Jogo nº 02 – De 06 ou 07/10

1A
2B ou 2C
1C
1B

X
X
X
X

3B
2B ou 2C
2A
3A

CHAVE D
CHAVE E
CHAVE F
CHAVE G

1A

X

3B

CHAVE D
CHAVE E

2B ou 2C

X

2B ou 2C

1C

X

2A

1B

X

3A

Jogo nº 03 ( Se necessário)
07 ou 08/10
Jogo nº 03 ( Se necessário)
07 ou 08/10
Jogo nº 03 ( Se necessário)
07 ou 08/10
Jogo nº 03 ( Se necessário)
07 ou 08/10


CHAVE F

CHAVE G

A vantagem de jogar 02 partidas em sua sede caso necessário na Chave “E”, será da equipe que:
1) Obtiverem o melhor percentual de aproveitamento das equipes classificadas na 1ª Fase
Classificatória. Calculo do % aproveitamento = Nº de vitórias na 1ª Fase / número de jogos
na 1ª Fase x 100.
2) Se houver empate no percentual de aproveitamento entre 2 ou mais equipes, será obedecido o
seguinte critério:
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a) Maior saldo de cestas na 1ª Fase
b) Maior número de cestas feitas na 1ª Fase
c) Maior average na 1ª Fase
d) Sorteio
3ª Fase - Fase Semifinal – Play-off - Jogos com transmissão de TV - Record News e transmissão
pela internet – www.cifesc.com.br

As equipes vencedoras do Play-Off Quartas de final disputarão o Play-Off Semifinal em série de até
03 (três) jogos sendo assim os confrontos:

CHAVE H
CHAVE I

PLAY OFFS – SEMIFINAL
Equipe A
X
CHAVE D
X
CHAVE F
X

Equipe B
CHAVE E
CHAVE G

Jogo nº 01 – De 17 a 19/10
Jogo nº 01 – De 17 a 19/10

CHAVE D
CHAVE F

X
X

CHAVE E
CHAVE G

CHAVE H
CHAVE I

Jogo nº 02 – 20 ou 21/10
Jogo nº 02 – 20 ou 21/10

CHAVE D
CHAVE F

X
X

CHAVE E
CHAVE G

CHAVE H
CHAVE I

CHAVE D

X

CHAVE E

CHAVE H
CHAVE I

CHAVE F

X

CHAVE G

Jogo nº 03 ( Se necessário)
21 ou 22/10
Jogo nº 03 ( Se necessário)
21 ou 22/10



O mando de quadra depende da vantagem
Terão vantagem de jogar o 2º e 3º jogos da Fase Semifinal em sua sede, as equipes que:
3) Obtiverem o melhor percentual de aproveitamento das equipes classificadas na Fase Quartas
de Final. Calculo do % aproveitamento = Nº de vitórias na Fase 4ª de Final / número de jogos
na Fase 4ª de Final x 100
4) Se houver empate no percentual de aproveitamento entre 2 ou mais equipes, será obedecido o
seguinte critério:
e) Maior saldo de cestas na Fase Quartas de Final
f) Maior número de cestas feitas na Fase Quartas de Final
g) Maior average na Fase Quartas de Final
h) Sorteio

Taxa de Arbitragem, transporte e alimentação na 3ª Fase: Responsabilidade da FCB.
O clube sede se responsabiliza pela hospedagem dos oficiais.
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4ª Fase - Fase Final – Play-off - Jogos com transmissão de TV - Record News e transmissão pela
internet – www.cifesc.com.br
As equipes vencedoras do Play-Off semifinal disputarão o Play-Off Final em série de até 03 (três)
jogos sendo:

CHAVE J



PLAY OFFS – FINAL
Equipe A
X
CHAVE H
X

Equipe B
CHAVE I

Terão vantagem de jogar o 2º e 3º jogos da Fase Final em sua sede, as equipes que:
1) Obtiverem o melhor percentual de aproveitamento das equipes classificadas na Fase
Semifinal. Calculo do % aproveitamento = Nº de vitórias na Fase Semifinal / número de jogos
na Fase Semifinal x 100
2) Se houver empate no percentual de aproveitamento entre 2 ou mais equipes, será obedecido o
seguinte critério:
i) Maior saldo de cestas na Fase Semifinal
j) Maior número de cestas feitas na Fase Semifinal
k) Maior average na Fase Semifinal
l) Sorteio

Taxa de Arbitragem, transporte e alimentação na 4ª Fase: Responsabilidade da FCB.
O clube sede se responsabiliza pela hospedagem dos oficiais.

III - UNIFORMES DAS EQUIPES:
As equipes classificadas para a Fase Final da competição deverão OBRIGATORIAMENTE levar
para os jogos 02 uniformes, sendo um claro e um escuro, e apresenta-los ao Representante da FCB 30
minutos antes do início da partida. Em caso, do uniforme claro de uma equipe, ser semelhante com o
escuro da outra equipe, fica o Árbitro responsável para definir a equipe que deverá trocar uniforme.
A logomarca da TRIMANIA deverá ter dimensão mínima de 140 cm², sendo:
i.
Largura mínima: 20cm
ii.
Altura mínima 7 cm
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IV - NORMATIZAÇÃO
NORMATIZAÇÃO DO USO DE UNIFORME E OUTROS EQUIPAMENTOS DE JOGO
A) O QUE SERÁ PERMITIDO:
 Protetor ou similar para a região de tórax e abdômen, desde que NÃO esteja visível na gola
ou na cava embaixo do braço. Esta proteção deverá ser da COR PRETA OU DA MESMA
COR DOMINANTE DA CAMISA DE JOGO.
 Roupas de baixo (bermuda térmica) que NÃO se estendam além dos calções,
PREFERENCIALMENTE, da mesma cor dominante dos calções.
 Luvas de compressão para os braços da MESMA COR PREDOMINANTE DA CAMISA
DE JOGO OU DE COR PRETA.
 Meias de compressão para as pernas DA MESMA COR PREDOMINANTE DO CALÇÃO
DE JOGO OU DE COR PRETA.
 Calças serão permitidas.

B) O QUE NÃO SERÁ PERMITIDO:


Bermudas térmicas que se estendam além do comprimento dos calções, mesmo que
possuam a mesma cor dominante dos calções.

V – PERÍODO DE INSCRIÇÃO DE JOGADORES:

Federação Catarinense de Basketball
Departamento Técnico
Campeonato Catarinense de Basquete 2017
ADM

Chave “A” Chave “B” e Chave “C”: 15/09/2017
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 completos.
VI – PERÍODO DE INSCRIÇÃO DE DIRIGENTES:
Período será livre.
Obs.: Ver obrigatoriedade com o CREF

VII - DAS RESPONSABILIDADES DA SEDE:
Verificar o Art. 17º do Regulamento Geral dos Campeonatos Estaduais 2017, e suas implicações.
- Alojamento para equipe visitante para um total de até 15 pessoas;
- Ginásio devidamente equipado com placar eletrônico e equipamentos de 24 segundos;
- 04 Armações para lonas de publicidade. Não será permitido lonas de publicidade penduradas
em grades ou redes;
 Sistema de som com música, microfones e pessoal designado para anúncios;
 Água mineral e gelo na quadra de jogo;
 (02) dois secadores de quadra com panos limpos e secos;
 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;
 Apresentar, para a realização das partidas em que seja sediante não televisionadas, o mínimo
de 02 (dois) seguranças de empresa privada de segurança, devidamente identificados, ou 02
(dois) Policiais Militares, que permaneçam no local 30 (trinta) minutos antes do início da
partida até 30 (trinta) minutos após o seu término. Para as partidas dos Play offs finais
deverão ter 04 seguranças ou 04 policiais militares.
Obs.: A não disponibilidade dos itens acima em situação preferencial nas quadras de jogo, implicará
em multas para a equipe sediante, conforme Regulamento Geral dos Campeonatos Estaduais 2017
contrato firmados entre clubes e FCB.
Parágrafo Único: Na ausência de um dos itens do Art. 17º do RGCE 2017, o clube sede será
ADVERTIDO e receberá MULTA conforme Arts 84º a 104º do RGCE 2017 a ser aplicada na
planilha do clube.

VIII - DAS RESPONSABILIDADES DAS EQUIPES:
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I – Participar obrigatoriamente do campeonato estadual categoria adulta, naipe masculino, organizado
pela FCB no ano de 2017, com a obrigatoriedade de presença mínima de 10 (dez) atletas por partida
disputada, sendo que a idade mínima dos atletas é de 16 (dezesseis) anos completos;
II - Participar obrigatoriamente do campeonato estadual categoria 17 ou 19 anos, naipe masculino,
organizado pela FCB no ano de 2017;
III – Obrigatória exposição na quadra de jogo, quando sediante, de quatro lonas de publicidade da
FCB, com a devida armação, todas cedidas pela própria FCB, tudo dentro das normas estipuladas no
RGCE/2017;
IV – Exposição obrigatória da logomarca Trimania em seus uniformes de jogo e de treino, na parte
da frente da camisa, altura do peito, dentro dos critérios e normas oficiais, padrão FCB.
A logomarca deverá ter dimensão mínima de 140 cm², sendo:
i.
Largura mínima: 20cm
ii.
Altura mínima 7 cm

V – Apresentar, para a realização das partidas televisionadas ou transmitidas através da rede mundial
de computadores (internet) em que seja sediante, o mínimo de 04 (quatro) seguranças de empresa
privada de segurança, devidamente identificados, ou 02 (dois) Policiais Militares, que permaneçam
no local 30 (trinta) minutos antes do início da partida até 30 (trinta) minutos após o seu término;
VI – Apresentar, para a realização das partidas em que seja sediante não televisionadas ou não
transmitidas pela rede mundial de computadores (internet), o mínimo de 02 (dois) seguranças de
empresa privada de segurança, devidamente identificados, ou 02 (dois) Policiais Militares, que
permaneçam no local 30 (trinta) minutos antes do início da partida até 30 (trinta) minutos após o seu
término;
VII – A seguir regiamente as obrigações constantes do RGCE/2017 e do Regulamento Síntese do
Campeonato Estadual Adulto Masculino, no tocante a quadra de jogo, secadores de quadra,
vestiários, localização de torcidas, local de trabalho para Oficiais de Mesa e Representantes da FCB,
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tabelas, placares, apresentação das equipes, material de mesa, condição de jogo, registro e vínculo de
jogadores, número mínimo de atletas em cada partida e alojamento para a equipe visitante dentro de
condições de higiene e limpeza;
VIII – A ceder os Direitos de Uso de Imagem do Clube, dos seus atletas, comissão técnica e
Dirigentes, para transmissão televisiva e pela rede mundial de computadores (internet) de jogos e
cobertura nos noticiários; (Formulário Padrão)
IX – A participar, mediante convocação, de todas as reuniões técnicas referentes às competições,
agendadas pela FCB;
X – A apresentar ginásio de esportes em plenas condições de realizar partidas de Basketball adulto,
sendo que esses passarão por vistoria para aprovação por parte da FCB dentro do caderno de
exigências previamente enviado à RECEBEDORA,
XI – A utilizar e apresentar nas partidas a marca oficial do Campeonato Estadual Adulto sempre que
solicitado pela FCB;
XII – A cumprir e acatar as sanções administrativas aplicadas pelo descumprimento de quaisquer de
suas obrigações constantes desse contrato, do RGCE/2017 e do Regulamento Síntese do Campeonato
Estadual Adulto 2017;
XIII – A respeitar, obedecer e cumprir qualquer Termo de Parceria firmado pela FCB no tocante às
transmissões televisivas e em rede mundial de computadores (internet) das partidas do Campeonato
Estadual adulto de Basketball, bem como do conjunto de ações de divulgação do campeonato;

IX - DAS RESPONSABILIDADES DA FCB:
a)
b)
c)
d)

Repasse financeiro aos clubes conforme contrato
Premiação
Coordenação Geral.
Realizar a vistoria dos Ginásios das equipes sede na 1ª Rodada de jogos. As exigências serão
enviadas aos clubes.

X - 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, ou 02 faltas técnicas (GD). Se
aplica a suspensão automática no caso de exclusão do técnico com combinações de faltas
técnicas (GD).
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§ 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 postar-se 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;
XI – PÚBLICO E TORCEDORES:
O Clube sede deverá:
 Proibir a entrada no local dos jogos de instrumentos de sopro e percussão, focos de laser ou de
qualquer outro instrumento que possa ser prejudicial ao correto andamento da partida;
 Não permitir a presença de público atrás da tabela, salvo se houver arquibancada, e nas
laterais da quadra a uma distância mínima de 3 (três) metros da grade que separa a
arquibancada da quadra, inclusive tomando as providências que convier para evitar invasão
de quadra;
 Orientar os torcedores que fiquem sempre a uma distância mínima de 5 (cinco) metros da
mesa de controle e do banco de reservas da torcida adversária, tendo como referência o
banco de reservas da equipe e a própria mesa de controle;
 Providenciar para que se mantenha a distância mínima de cinco metros em relação ao banco
de reservas pode ser desconsiderada quando a torcida é da própria equipe que ocupa o banco
de reservas e o ginásio possua grades ou redes de proteção atrás dos bancos de reserva;
 Orientar seus torcedores com a devida antecedência em relação a esses procedimentos, bem
como zelar pelo cumprimento do mesmo, estando sujeita às punições cabíveis. Espera-se
sempre de todos os participantes que seja colocado em prática um dos princípios
fundamentais da FCB que é o respeito recíproco entre as equipes.

XII - A BOLA
A bola oficial da competição será da marca Penalty,:
Couro Oficial – 7.6
XIII – REGISTROS E VÍNCULOS DE JOGADORES
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Art. 27º (Regulamento Geral dos Campeonatos Estaduais 2017) - 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.
XIV – CONDIÇÃO DE JOGO PARA MEMBROS DE EQUIPES

1. Não poderão fazer parte da súmula, os dirigentes identificados como: diretor, médico,
fisioterapeuta, preparador físico, mordomo, massagista, estatístico;
2. 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.
3. 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);
XV – RESPONSABILIDADES DO ÁRBITROS
Verificar o Arts. 73º a 77º do Regulamento Geral dos Campeonatos Estaduais 2017
XVI – RESPONSABILIDADES DOS VISITANTE
Verificar o Art. 18º do Regulamento Geral dos Campeonatos Estaduais 2017
XVII – CRITÉRIO DE DESEMPATE:
Regras Oficiais da FIBA. Edição 2014
XVIII – TABELA DE JOGOS (ANEXO)
Iª Fase - Classificatória: Turno e Returno
IIª Fase: Quadrangular
IIIª Fase - Semifinal: Play-off
IIIª Fase – Final: Play-off
XIX – PERÍODO DA COMPETIÇÃO
Agosto a outubro de 2017.
XX – PREMIAÇÃO, TROFÉUS E MEDALHAS:
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1º, 2º e 3º - Campeão Estadual
Cestinha da Competição: O cestinha dos campeonatos será a atleta que obtiver o maior número
de pontos ao final do Campeonato Estadual.
XIX – CASOS OMISSOS
Regulamento Geral dos Campeonatos Estaduais da FCB.

