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NOTA OFICIAL Nº 018/2018 – Rio de Janeiro, 03 de maio de 2018.

DEPARTAMENTO TÉCNICO

NORMAS DA COPA FBERJ FEMININA DE BASE 2018

1ª) DISPOSIÇÕES GERAIS
A Copa FBERJ Feminina de Base 2018, será regida por estas Normas, pelo Regulamento dos Campeonatos,
pelo Regimento Geral da FBERJ e pelas Regras Oficiais de Basquetebol – FIBA, e será disputada conforme
abaixo:

a) FASE DE CLASSIFICAÇÃO
A categoria SUB 13 será disputada em circuitos, onde todos os participantes jogarão entre si.
Nas categorias SUB 14, SUB 15, SUB 17 e SUB 19 todos os participantes jogarão entre si, em 3 (três) turnos.
b) FASE SEMIFINAL
Em todas as categorias, o 2º e 3º colocados na fase de classificação e o 1º e o 4º colocados na fase de
classificação, disputarão a semifinal em jogo único.
c) FASE FINAL
Em todas as categorias, o perdedor do jogo entre o 2º e o 3º colocados na fase semifinal e o perdedor do
jogo entre o 1º e o 4º colocados na fase semifinal disputarão em jogo único a disputa pelo 3º lugar. O
vencedor do jogo entre o 2º e o 3º colocados na fase semifinal e o vencedor do jogo entre o 1º e o 4º
colocados na fase semifinal disputarão em jogo único a disputa pelo 1º lugar.

2ª) PARTICIPAÇÃO DOS JOGADORES
a) A jogadora e/ou membro da Comissão Técnica que for desqualificado da partida estará,
automaticamente, SUSPENSO por 1 jogo, salvo nos casos de desqualificação especial previstos nas
Regras Oficiais do Basquetebol;
b) Só serão aceitas inscrições de jogadores até o primeiro jogo da Fase Semifinal das categorias SUB 13
e SUB 14 e até o último jogo da primeira fase, nas categorias SUB 15, SUB 17 e SUB 19;
c) A marcação é livre e não haverá a obrigatoriedade de utilização de no mínimo 8 jogadoras nas
categorias SUB 13 e SUB 14.

3ª) TRANSFERÊNCIA DE JOGO
As transferências de jogos só serão aceitas após o parecer do Departamento Técnico da FBERJ .

4ª) BOLAS
As bolas utilizadas serão a do ginásio da realização da partida (nº 6.5).

5º) JOGOS DA CATEGORIA SUB 13
Os jogos da categoria SUB 13, serão realizados em todas as fases em 2 períodos de 10 minutos
corridos, parando o cronômetro no pedido de tempo, cobrança de lace(s) livre(s) ou quando solicitado pelo
árbitro. O minuto final de cada período será cronometrado. O intervalo entre os períodos será de 3 minutos.
Cada equipe terá direito a um pedido de tempo por período.

6º) JOGOS DA CATEGORIA SUB 14
Os jogos da categoria SUB 14, serão realizados em 4 períodos de 10 minutos corridos, parando o
cronômetro no pedido de tempo, cobrança de lace(s) livre(s) ou quando solicitado pelo árbitro, sendo último
minuto de cada quarto e os dois últimos minutos do 4º quarto obrigatoriamente cronometrados.

7ª) TAXAS DE ARBITRAGEM
O valor da taxa de arbitragem será
- R$ 110,00 (cento e dez reais) – na categoria SUB 13, para cada participante;
- R$ 100,00 (cem reais) – nas categorias SUB 14 e SUB 15, para cada participante;
- R$ 120,00 (cento e vinte reais) – nas categorias SUB 17 e SUB 19, para cada participante.
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