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TORNEIO ABERTO MASCULINO ADULTO 2019

DEPARTAMENTO TÉCNICO

1ª) DISPOSIÇÕES GERAIS
O Torneio Aberto Masculino Adulto 2019 será regido por estas Normas, pelo Regulamento dos
Campeonatos, pelo Regimento Geral da FBERJ e pelas Regras Oficiais de Basquetebol – FIBA.

2ª) FORMATO
O Torneio Aberto Masculino Adulto de 2019, será disputado em 3 (três) fases:
a)

FASE DE CLASSIFICAÇÃO: Todas as equipes jogarão entre si, em TURNO e RETURNO;

b) FASE SEMIFINAL: Os 4 (quatro) primeiros colocados na fase classificação jogarão em melhor de 3 (três)
jogos, sendo: o 1º colocado x o 4º e o 2º X o 3º;
c) FASE FINAL: Os vencedores da FASE SEMIFINAL jogarão, em melhor de 3 (três) jogos, sendo que o
vencedor desta fase será declarado CAMPEÃO DO TORNEIO ABERTO MASCULINO ADULTO 2019 e os
perdedores da FASE SEMIFINAL disputarão o 3º lugar em jogo único, que se dará na preliminar do 2º jogo
da FINAL da disputa de 1º lugar.

3º) LOCAIS DE JOGOS
As equipes inscritas poderão indicar um local para a realização dos jogos da rodada, sendo o mesmo
vistoriado pelo Departamento Técnico da FBERJ, o qual definirá o local dos jogos.

4ª) INSCRIÇÃO DE ATLETAS
a) Cada equipe poderá inscrever até 20 (vinte) atletas, não sendo permitida a substituição dos atletas já
inscritos;
b) O atleta que tenha jogado por uma equipe não poderá ser inscrito por outra equipe,
c) A idade limite para inscrição do atleta será de 40 (quarenta) anos, podendo ter até 2 (dois) atletas com
até 45 (quarenta e cinco) anos;
d) Só serão aceitas inclusões de novos jogadores na listagem até 48 (quarenta e oito) horas antes da última
rodada da Fase de Classificação.

Obs.: É obrigatório o encaminhamento, em papel timbrado, da relação dos que irão participar do Torneio,
independentemente se inscritos ou não pela agremiação na FBERJ, assim como os nomes de todos os
integrantes da Comissão Técnica, bem como cópia do documento de identidade, conforme deliberação da
Reunião Arbitral da Competição, realizada em 10 de abril de 2019.

5ª) UNIFORME
Cada equipe deverá ter um uniforme claro e um escuro. Não sendo permitido o uso de bermudas pelos
membros da comissão técnica.

6ª) SUSPENSÃO AUTOMÁTICA
O jogador e/ou membro da Comissão Técnica que for desqualificado da partida estará AUTOMATICAMENTE
SUSPENSO por 1 jogo, salvo nos casos de desqualificação especiais previstos nas Regras Oficiais de
Basquetebol.
§1º) A equipe que deixar de comparecer a qualquer uma das etapas do Torneio, estará AUTOMATICAMENTE
ELIMINADA da competição.

7ª) BOLAS
As bolas a serem utilizadas serão da marca SPALDING, modelo TF-ELITE ou TF-1000.

8ª) TAXA DE PREMIAÇÃO
Conforme deliberado na Reunião Arbitral da Competição, realizada em 10 de abril de 2019, será paga por
cada equipe participante uma taxa no valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais) referente a premiação do
Torneio.

9ª) VALOR DA TAXA DE ARBITRAGEM
Cada equipe pagará por jogo o valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais).

Daniel Riente
Presidente da FBERJ

