Federação Catarinense de Basketball
Departamento Técnico
9ª COPA SC 2018
ADF

CATEGORIA ADULTO FEMININO
(Idade mínima 16 anos completos)
Regulamento Síntese
I – PARTICIPANTES:
Chave “A”
Data: 06 a 08/07/2018
Sede: CB Chapecó
Cidade: Chapecó
ABASMO

São Miguel do Oeste

C.B Chapecó
Projeto Escola Basquete /FMD /Rio do Sul

Chapecó
Rio do Sul
Chave “B”

Data: 05 a 07/07/2018
Sede: SATC / FME
Cidade: Criciúma
ADIEE / AVAÍ / FME

Florianópolis

Colégio Salesiano / ABI /FMEL

Itajaí
Criciúma

SATC / FME

Chave “C”
Data: 06 a 08/07/2018
Sede: Soc. Ginástica de Joinville
Cidade: Joinville
ABAVI / FME / Balneário Camboriú
Basquete Blumenau
Basquete Jaraguá / SEMEL
Sociedade Ginástica de Joinville /SESPORTE

Baln. Camboriú
Blumenau
Jaraguá do Sul
Joinville

II – FÓRMULA DE DISPUTA:
1ª Fase - Fase Classificatória:
As equipes serão divididas em 03 (três) chaves, consideradas: Chave “A”, Chave “B” e Chave “C”.
 Chave “A e B ”: as equipes disputarão jogos no sistema de Triangulares, classificando-se
para a Fase Final da Copa SC a equipe com o melhor índice técnico de cada chave. (1º lugar).
 Chave “C ”: as equipes disputarão jogos no sistema de Quadrangular, classificando-se para a
Fase Final da Copa SC as 02 (duas) equipes com os melhores índices técnicos desta chave. (1º
e 2º lugar).
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2ª Fase – Fase Final
A Fase final da COPA SC será composta pelas 04 equipes. A Fase final será em de forma de
Quadrangular.
SEDE DAS FINAIS:



Fase Final da Taça FCB: Critério da FCB
Data: 27 a 29/07
FASE FINAL

1º A
1º B
1º C
2º C
III – CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DAS EQUIPES, ATLETAS E DIRIGENTES
a) Não é necessário que os atletas estejam registrados nos clubes participantes.
b) Todas as equipes deverão possuir a Relação Oficial de atletas e apresentá-la na quadra de
jogo.
c) Cada equipe poderá inscrever até 15 jogadores. A relação dos 15 atletas deverá ser enviada
para FCB até o dia 29/06/ 2018.
d) Não será permitida a inclusão e/ou substituição de novos atletas para a Fase Final.
e) Estar na quadra de jogo 30 minutos antes do horário previsto para início da partida da qual
participará, devidamente uniformizados;
f) Apresentar à mesa de jogo carteira de identidade (RG) ou a carteira da FCB.
g) Os técnicos e os dirigentes devem estar registrados na FCB e no seu clube.
h) Todas as situações disciplinares serão encaminhadas ao TJSD/SC
i) Idade mínima 16 anos completos.
j) Obrigatoriedade de presença mínima de 10 atletas por partida disputada, sendo que a idade
mínima dos atletas é de 16 (dezesseis anos) completos.
Obs: O clube que não cumprir este item está sujeito a multa conforme previsto em contrato
IV – RESPONSABILIDADES
Do clube sede:
a) Alojamentos para visitantes quando solicitado com três dias de antecedência do início da
competição;
b) Apresentar aos visitantes restaurantes com valores de refeições mais acessíveis;
c) Hospedagem para árbitros;
d) Ginásio devidamente equipado: Placares, materiais de mesa, vestiários, enxugadores de
quadra, sistema de som, água mineral e 04 (quatro) armações para lonas de publicidade;
e) Ginásio devidamente equipado com placar eletrônico e equipamentos 14/ 24 segundos;
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f) Armações para lonas de publicidade. Não será permitido lonas de publicidade penduradas em
grades ou redes;
g) Sistema de som com música, microfones e pessoal designado para anúncios;
h) Água mineral e gelo na quadra de jogo;
i) (02) dois secadores de quadra com panos limpos e secos;
j) Na ausência de um dos itens acima, o clube sede será Punido conforme RGCE 2018.

Das equipes visitantes:
a) Alimentação será por conta e responsabilidade de cada equipe participante;
b) Solicitação de alojamentos deverão ser feitas diretamente com a equipe sede, com
antecedência de 3 (três) dias da competição.
Da FCB:
a) Coordenação dos jogos;
b) Premiação 1º, 2º, 3º lugares, cestinha e destaque da competição.
c) Taxas de arbitragem (oficiais de arbitragem e coordenador).
V – ARBITRAGEM
Quadro de Oficiais de Arbitragem da FCB
VI – SITUAÇOES 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, 02 faltas técnicas, ou o
acúmulo de 01 falta técnica e 01 falta antidesportiva (GD). Se aplica a suspensão
automática no caso de exclusão do técnico com combinações de faltas técnicas (GD).
§ 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.

b) Todos os processos disciplinares serão encaminhados ao TJD/SC
c) Todo atleta desqualificado da partida com anotação em súmula (D) está
automaticamente suspenso por 01 jogo, além desta punição o mesmo também irá
cumprir mais 01 jogo de suspensão conforme medida administrativa prevista no
RGCE da FCB.
VII – CRITÉRIOS DE DESEMPATE
Regras Oficiais da FIBA.
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VIII – RESPONSABILIDADES DO ÁRBITROS
Verificar o Arts. 73º a 77º do Regulamento Geral dos Campeonatos Estaduais 2018
IX – OUTRAS RESPONSABILIDADES DOS VISITANTE
Verificar o Art. 18º do Regulamento Geral dos Campeonatos Estaduais 2018
X – CRITÉRIO DE DESEMPATE:
Regras Oficiais da FIBA. Edição 2017.
XI – PERÍODO DA COMPETIÇÃO
Julho de 2018.
XII – PREMIAÇÃO, TROFÉUS E MEDALHAS:
1º, 2º e 3º Lugares e Destaque
Cestinha da Competição: Será a atleta que somar o maior número de pontos em todas as
fases da 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
Departamento Técnico
20/06/2018

