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CATEGORIA SUB 13 MASCULINO
Chave A
ACAMB / Campos Novos
AVIBA / FMEV
ABLUJHE
Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul

Campos Novos
Videira
Joaçaba
Rio do Sul

Chave B
ADIEE / Avaí / FME
Associação Grande Florianópolis Escola de Basket - AGFEB
ADBJ PALHOCA BASQUETE/UNOPAR
Independente / São José
IBBC / CEFID /UDESC

Florianópolis
Florianópolis
Palhoça
São José
Florianópolis

Chave C
ABASMO
C.B. Xaxim
C.B Chapecó
ACOB / SENAC /FMEC /Passarela

São Miguel do Oeste
Xaxim
Chapecó
Concórdia
Chave D

A.D Brusque / FME / São Luiz
APAB Blumenau
ABAVI / FME / Balneário Camboriú
Colégio São José
Salesiano / ABI /FMEL
S.R. Humaitá

Brusque
Blumenau
Balneário Camboriú
Itajaí
Itajaí
Nova Trento
Chave E

AJAB / Unimed / SECEL
ASBB / FMD / São Bento do Sul
AABJ/ Trimania / SESPORTE / Red Horse
Joinville Blackstar
Bom Jesus / Nanete Têxtil / Realsec

Jaraguá do Sul
São Bento do Sul
Joinville
Joinville
Jaraguá do Sul

Chave F
APABLA
Criciúma Basquete Clube
FUCAP / Sharks / FME Tubarão
Santa Rosa Basquete

Lages
Criciúma
Tubarão
Lages
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II – FÓRMULA DE DISPUTA:
1ª Fase - Fase Classificatória:
As equipes serão divididas em 06 (Seis) chaves, consideradas: Chave “A”, Chave “B”, Chave “C”,
Chave “D”, Chave “E” e Chave “F”.


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, 2º e 3º lugar).



Chave “C”: 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 “D”: as equipes disputarão jogos no sistema de Turno e Returno classificando-se para
a II ª Fase do Campeonato Estadual as 04(quatro) equipes com o melhor índice técnico. (1º,
2º, 3º e 4º lugar).



Chave “E”: 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, 2º e
3º lugar).



Chave “F”: 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).

2ª Fase - Fase Semifinal do Campeonato Estadual:
A Fase Semifinal do Campeonato Estadual terá 16 equipes divididos em 04 chaves de 04 equipes, na
seguinte formatação:
Chave “G”: as equipes disputarão jogos dentro da chave no formato de Quadrangular, em sede a ser
definida pela FCB. Classifica-se para a Fase Final do Campeonato Estadual a equipe com o melhor
índice técnico. (1º lugar).
Chave “H”: as equipes disputarão jogos dentro da chave no formato de Quadrangular, em sede a ser
definida pela FCB. Classifica-se para a Fase Final do Campeonato Estadual a equipe com o melhor
índice técnico. (1º lugar).
Chave “I”: as equipes disputarão jogos dentro da chave no formato de Quadrangular, em sede a ser
definida pela FCB. Classifica-se para a Fase Final do Campeonato Estadual a equipe com o melhor
índice técnico. (1º lugar).
Chave “J”: as equipes disputarão jogos dentro da chave no formato de Quadrangular, em sede a ser
definida pela FCB. Classifica-se para a Fase Final do Campeonato Estadual a equipe com o melhor
índice técnico. (1º lugar).
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SEDE DAS SEMIFINAIS:
Fase Semifinal do Campeonato Estadual: Critério da FCB
 Quadrangulares


CHAVE G
1ª D
2º A
2º E
3º B

CHAVE H
1º B
2º C
2º F
3º D

CHAVE I
1º F
1º C
2º D
3º E

CHAVE J
1º E
1º A
2º B
4º D

3ª Fase – Fase Final do Campeonato Estadual:
A Fase final do Campeonato Estadual (Quadrangular Final) será composto pelas equipes
classificadas em 1º lugar das Chaves “G”, “H”, “I”, “J”.
SEDE DAS FINAIS:


Fase Final do Campeonato Estadual: Critério da FCB
FASE FINAL

1º G
1º H
1º I
1º J
III – PERÍODO DE INSCRIÇÃO DE JOGADORES, MEMBROS DE COMISSÃO TÉCNICA
E DIRIGENTES

Antes do Início da Fase Semifinal.
Obs.: A documentação do atleta, membro da comissão técnica ou dirigente deverá
ser entregue à FCB com no mínimo 05 dias úteis de antecedência do jogo.
IV – TIPO DE MARCAÇÃO:
Todas as ações defensivas serão permitidas. A única exceção é o 03 segundos defensivo, que será
considerado ilegal, conforme vídeo elaborado pela FCB.
Penalidade: Falta técnica sem anotação na súmula de jogo. Será concedido 01 lance livre para o
jogador a ser indicado pelo técnico e reposição na linha central oposta da quadra, com um novo
período de 24 segundos.

Obs: Nesta categoria NÃO é obrigatório o mínimo de 10 atletas.
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V – A BOLA E PROTOCOLO DOS JOGOS
 A bola oficial da competição será da marca Penalty;
Couro Oficial –5.8
 - Pelo menos trinta (30) 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 membros das equipes 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 (art. 27 e 28).
 Todos os membros das equipes cujos nomes estejam inscritos na súmula têm o direito a
jogar, mesmo se eles chegarem após o início do jogo.

VI – PERÍODO DE INSCRIÇÃO DE DIRIGENTES:
Período será livre.
Obs.: Ver obrigatoriedade com o CREF
VII – EQUIPAMENTOS
Será obrigatório a utilização de placar eletrônico e aparelho de 14/24 segundos em todas as categorias
dos Campeonatos Estaduais, exceto no Sub 12, sob pena de multa.
VIII – TAXAS DE ARBITRAGEM:
Fase Classificatória: : Responsabilidade do clube sede, taxas de arbitragem, hospedagem,
transporte e alimentação dos oficiais.
Fase Semifinal: Rateio entre os participantes, sendo 40% das taxas de arbitragem de
responsabilidade do sediante e 60% das taxas de arbitragem divididas entre os demais
participantes. Além disso, hospedagem, transporte e alimentação dos oficiais,
responsabilidade somente da sede.
Fase Final: Taxas de arbitragem, alimentação e transporte responsabilidade FCB.
Hospedagem dos oficiais por conta do clube sede.
IX – REGISTROS E VÍNCULOS DE JOGADORES
Art. 27º (Regulamento Geral dos Campeonatos Estaduais 2018) - 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.
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X – SITUAÇÕES DISCIPLINARES DE TORCIDORES
Em virtude dos comportamentos exagerados com ofensas por parte de Pais (torcedores) contra
a equipe de arbitragem e atletas (crianças) adversárias na categoria sub 13 e já prevendo futuros
problemas na categoria sub 12 que irá iniciar sua competição, O Departamento Técnico e a
Coordenação de arbitragem da FCB resolvem:
1) O trio de arbitragem ao identificar esses exageros (xingamentos) por parte de pais torcedores,
imediatamente irá comunicar ao técnico da equipe para que o mesmo interfira na situação e
solicite para que o(os) pai(s) se controle(m). Se o técnico da equipe se negar em interferir na
situação será punido com uma falta técnica no banco da equipe causadora do fato, será
anotada na súmula de jogo com “B”.
2) Na reincidência dos xingamentos, o trio de arbitragem, em comum acordo, irá solicitar ao
Representante da FCB, para que o causador do fato se retire do ginásio, concomitantemente
irá aplicar outra falta técnica ao banco da equipe causadora do fato, será anotada na súmula de
jogo com “B”.
3) Caso o(s) causador(es) do problema se negue(m) a sair do ginásio, o árbitro aguardará 15
minutos, e aplicará a regra do jogo perdido por desistência Art. 20 Regras FIBA e por falta de
garantia conforme Artigo 65 do Regulamento Geral de Competições 2018. Além disso será
encaminhado o relatório da partida para o TJD/SC e o clube causador do incidente poderá ser
multado em seu repasse financeiro, conforme contrato firmado entre a FCB e os clubes
filiados.

XI – 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. 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
(FCB);
3. Todos os Técnicos integrantes nas categorias Sub 12, Sub 13 e Sub 15 que participam dos
Campeonatos Estaduais 2018, deverão cursar obrigatoriamente as Clínicas oferecidas
pelo Projeto “Basquete para o Amanhã”. Requisito este obrigatório para atuarem nos
jogos destas categorias.
XII – UNIFORMES DE JOGO
Os Clubes participantes deverão adotar 2 (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.
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§ 1º: A utilização obrigatória da logomarca da Trimania na parte da frente e visível do uniforme
conforme padrão exigido e contrato;
a. A logomarca deverá ter dimensão mínima de 140 cm², sendo:
i.
Largura mínima: 20cm
ii.
Altura mínima 7 cm

XIII – RESPONSABILIDADES DA SEDE
Verificar o Art. 17º do Regulamento Geral dos Campeonatos Estaduais 2018
Parágrafo Único: Na ausência de um dos itens do Art. 17º do RGCE 20178 o clube sede será
PUNIDO e receberá MULTA conforme Arts 84º a 104º do RGCE 2018 a ser aplicada na planilha
do clube.
XIV – RESPONSABILIDADES DO ÁRBITROS
Verificar o Arts. 73º a 77º do Regulamento Geral dos Campeonatos Estaduais 2018
XV – RESPONSABILIDADES DOS VISITANTES
Verificar o Art. 18º do Regulamento Geral dos Campeonatos Estaduais 2018
XVI – CRITÉRIO DE DESEMPATE:
Regras Oficiais da FIBA. Edição 2017.
XVII – PERÍODO DA COMPETIÇÃO
Abril a Setembro de 2018.
XVIII – PREMIAÇÃO, TROFÉUS E MEDALHAS:
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1º, 2º e 3º - Campeão Estadual
Cestinha da Competição: Será o atleta que obtiver a maior pontuação durante toda a
competição.
Art. 60 - É obrigatória a presença do Clube ao 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
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