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DEPARTAMENTO TÉCNICO

NORMAS DO CAMPEONATO ESTADUAL MASCULINO ADULTO 2019

O Campeonato Estadual Masculino Adulto 2019 será regido: por estas Normas, pelo
Regulamento dos Campeonatos, pelo Regimento Geral da FBERJ, em vigor, pela Lei Pelé (Lei 9.615/98),
Estatuto do Torcedor (Lei 10.671/03), Código Brasileiro de Justiça Desportiva (Resolução 29/09 do Conselho
Nacional de Esporte) e das Normas gerais da FIBA e da Confederação Brasileira de Basketball (CBB).

1. SISTEMA DE DISPUTA
O Campeonato será disputado em 2 (duas) fases:
1.1. FASE DE CLASSIFICAÇÃO: todos os participantes jogarão entre si em turno e returno;
1.2. FASE FINAL: os vencedores da fase de classificação jogarão, em melhor de três partidas, sendo a
primeira partida no ginásio do melhor colocado na fase de classificação, a segunda no ginásio do pior e a
terceira, se necessária, no ginásio do melhor colocado, sendo que o vencedor desta fase será declarado
CAMPEÃO DO CAMPEONATO ESTADUAL MASCULINO ADULTO DE 2019.

2. TRANSFERÊNCIA DE JOGO
2.1. As transferências de jogos só serão aceitas após o parecer do Departamento Técnico da FBERJ e
pagamento da taxa de transferência de jogo no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).
2.2. Caso o jogo não seja realizado por falta de segurança, por causa de goteiras, defeitos nos equipamentos
eletrônicos, tabela quebrada ou qualquer outro problema que cause a transferência do jogo, a equipe
mandante será responsável por arcar com a hospedagem, alimentação e transporte interno para a equipe
visitante e a de arbitragem, além do pagamento de multa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).
2.3. Se o jogo não for realizado, comprovadamente, por força maior ou calamidade pública, o mesmo será
realizado em data e horário estabelecido em comum acordo pelas equipes.
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3. PARTICIPAÇÃO DOS JOGADORES
3.1. O jogador 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.
3.2. Só serão aceitas transferências de jogadores até o primeiro jogo do returno.

4. PREVISÃO DE DATAS
FASE DE CLASSIFICAÇÃO: 31/08 a 13/09
FASE FINAL: 26/09 a 1º/10

5. TAXAS DE ARBITRAGEM
O valor da taxa de arbitragem será de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) pago pelo
mandante do jogo.
Na fase final, caso seja necessário o terceiro jogo, o valor da taxa de arbitragem será dividido
igualmente entre os participantes.

6. TAXA DE PREMIAÇÃO
Conforme deliberado na AGE, realizada em 12 de agosto de 2019, será paga por cada equipe
participante, uma taxa no valor de R$300,00 (trezentos reais), referente a premiação da competição até a
1º rodada da FASE DE CLASSIFICAÇÃO.

7. RESPONSABILIDADES DO MANDANTE
7.1. A equipe mandante deverá:
a. Disponibilizar 6 (seis) bolas Spalding TF 1000 ou TF ELITE em condições de uso;
b. Fornecer água e copos descartáveis;
c. Disponibilizar 2 (duas) estruturas ou primas para fixação de lonas publicitárias para a equipe visitante e 1
um (a) para a FBERJ;
d. Fornecer vestiários para a equipe visitante e para a equipe de arbitragem. Os mesmos deverão estar
limpos, em bom estado de uso e disponíveis no mínimo 1 (uma) hora antes do início previsto para partida;
e. Colocar à disposição da arbitragem no mínimo duas pessoas uniformizadas com a função de secar e limpar
a quadra durante os jogos;
f. Revestir com espuma ou outro material que evite contusões nos atletas, qualquer anteparo ou objeto no
fundo da quadra;
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g. Apresentar piso de quadra de jogo oficial de madeira flutuante;
h. Disponibilizar cronômetro e aparelho de 14/24 segundos em perfeitas condições de uso;
i. Liberar a quadra com no mínimo 60 (sessenta) minutos antes do horário previsto para a partida;
j. Apresentar arquibancadas fixas ou retráteis para acomodação do público;
k. Assegurar que somente pessoas autorizadas estejam presentes na quadra, inclusive nos intervalos. Caso
haja área VIP, a mesma só poderá conter no máximo 8 (cadeiras) e os convidados deverão estar
devidamente identificados;
l. Assegurar que não entre no ginásio focos de laser, fogos de artifícios ou similares, instrumentos de sopro,
percussão ou qualquer outro tipo de instrumento que possa ser prejudicial ao desempenho da arbitragem;
m. Providenciar isolamento, para que os torcedores fiquem a uma distância mínima de 2 (dois) metros da
área de banco da equipe visitante e também da mesa de controle.
n. Respeitar a proibição de venda e consumo de bebidas alcoólicas de qualquer espécie no recinto interno
do ginásio, conforme Lei Federal de número 12.299, de 27 de julho de 2010, bem como a venda e
manuseio de produtos em garrafas, latas ou recipientes de vidro, sendo liberado o consumo em copos
descartáveis.
o. Solicitar policiamento junto à Polícia Militar, serviço de ambulância e autorização do Corpo
de Bombeiros , e apresentar os ofícios na FBERJ no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas
antes da realização do jogo.
7.2. Visando manter o nível do Campeonato, a segurança e o cumprimento deste Regulamento, será aplicada
a pena de multa no valor de R$ 100,00 (cem reais) para cada item relacionado que for descumprido.

8. RECOLHIMENTO DE ENCARGOS
Em caso de cobrança de ingresso, a responsabilidade pelo recolhimento dos encargos legais
provenientes de tal cobrança será da equipe responsável pela bilheteria.
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TABELA DO CAMPEONATO ESTADUAL MASCULINO ADULTO 2019

Participantes:
Botafogo F.R.

C.R. Flamengo

Niterói Basquete Clube

Fase de Classificação
TURNO
Data
31/08

Hora
18:00

Niterói Basquete Clube

1º/09

15:00

Niterói Basquete Clube

06/09

20:00

Botafogo F.R.

C.R. Flamengo
X
Botafogo F.R.
X
C.R. Flamengo
X

Local
Ginásio do Instituto
ABEL
Ginásio do Instituto
ABEL
Ginásio Oscar
Zelaya

RETURNO
Data
08/09

Hora
11:00

Botafogo F.R.

11/09

20:00

C.R. Flamengo

13/09

20:00

C.R. Flamengo

Niterói Basquete Clube
X
Niterói Basquete Clube
X
Botafogo F.R.

Local
Ginásio Oscar
Zelaya
Ginásio Hélio
Maurício
A definir

X

FINAL
Data
26/09
29/09
1º/10

Hora
1º colocado da
fase de classificação
2º colocado da
fase de classificação
1º colocado da
fase de classificação

X
X
X

2º colocado da
fase de classificação
1º colocado da
fase de classificação
2º colocado da
fase de classificação

Daniel Riente
Presidente da FBERJ

Local
1º colocado
2º colocado
1º colocado
(se necessário)

