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DEPARTAMENTO TÉCNICO  

  

NORMAS DO CAMPEONATO ESTADUAL MASCULINO ADULTO 2020 

  

  

  

O Campeonato Estadual Masculino Adulto 2020 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 3 (três) fases:  

  

1.1. FASE DE CLASSIFICAÇÃO: todos os participantes jogarão entre si em turno único; 

  

 1.2. FASE SEMIFINAL: os 4 (quatro) primeiros colocados na fase classificação disputarão, em jogo 

único, sendo: o 1º colocado x o 4º e o 2º X o 3º; 

 

1.3. FASE FINAL: Os vencedores da FASE SEMIFINAL disputarão o 1º lugar, em jogo único, sendo o 

vencedor desta fase declarado CAMPEÃO DO CAMPEONATO ESTADUAL MASCULINO ADULTO 
2020 e os perdedores da FASE SEMIFINAL disputarão o 3º lugar, em jogo único, que se dará na 

preliminar do jogo da disputa de 1º lugar. 

  

  

  

2. TRANSFERÊNCIA DE JOGO  
  

      2.1. As transferências de jogos só serão aceitas após o parecer do Departamento Técnico da FBERJ e  
o pagamento da taxa de transferência de jogo no valor de R$ 300,00 (trezentos reais); 

  

2.2. 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; 

  

 

http://www.fberj.com.br/
http://www.basketrio.com.br/
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2.3. Alteração em horários de jogos só será permitida em virtude de solicitação de transmissão de TV 
e/ou WEB. 

 

 

 

     3. EQUIPES PARTICIPANTES 

 

     Estão aptas a disputar o Campeonato Estadual Masculino Adulto 2020 as seguintes equipes: 

 

a) ASP. Club Municipal 
b) Clube de Regatas do Flamengo 

c) Instituto Técnico Desportivo Atitude 

d) Niterói Basquete Clube 
e) Tijuca Tênis Clube 

    

 

 

4. PARTICIPAÇÃO DE JOGADORES E MEMBROS DA COMISSÃO TÉCNICA 
  

4.1. Só poderá participar da competição o atleta e o membro da comissão técnica que estiver 
devidamente inscrito na FBERJ; 

 

4.2. O atleta transferido (estadual, interestadual ou internacional) só terá condição de jogo se sua 

transferência for solicitada no sistema da FBERJ (cbb.esumula.com.br) até o dia 23 de setembro 
de 2020 às 18:00. 

                 

 

 

5. TÉCNICOS, ASSISTENTES TÉCNICOS E PREPARADORES FÍSICOS  
 

5.1. Somente poderão exercer as funções de técnico, assistente técnico e preparador físico, os 

membros da comissão técnica que apresentarem inscrição no CREF e estiverem DEVIDAMENTE 

CREDENCIADOS pela FBERJ; 

                   

5.2. Será permitido integrar a comissão técnica um segundo assistente técnico. 

 

 

 

6. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA  
 

Conforme aprovado, por unanimidade, na AGO de 18 de janeiro de 2010, qualquer integrante da 
equipe (jogadores e membros da comissão técnica), caso seja desqualificado da partida (exceção à 

desqualificação pelo restante do jogo quando o atleta for  sancionado  por  2 faltas antidesportivas, ou  
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2 faltas técnicas, ou 1 falta técnica e 1 falta antidesportiva e o técnico por 2 ou 3 faltas técnicas em 

consequência    de   seu   próprio   comportamento   ou de  outros  membros  de  sua  equipe )  estará  

AUTOMATICAMENTE SUSPENSO por 1 (uma) partida, não podendo permanecer no ginásio antes, 

durante ou após a realização da mesma. 

 

 

 

7. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA 

 

7.1.  As infrações ocorridas nas partidas do Campeonato Estadual Masculino Adulto 2020 serão 

submetidas ao Tribunal de Justiça Desportiva da modalidade vinculada a FBERJ, durante e 

mesmo após o término do campeonato, observando o prazo prescricional previsto no CBJD, bem 
como o prazo de julgamento previsto no art. 217 da CRFB/88; 

 

7.2.   As infrações desportivas serão avaliadas pela Procuradoria de Justiça Desportiva de acordo com 
os termos das súmulas das partidas remetidas ao Procurador Geral de Justiça Desportiva pelo 
Departamento Técnico da FBERJ. 

 

 

 

8.  PREVISÃO DE DATAS   
  
FASE DE CLASSIFICAÇÃO: 28/09 a 02/10  

FASE SEMIFINAL: 03/10 

FASE FINAL: 04/10 

  

         

 

9. DO DIREITO DE IMAGEM E DIREITO DE ARENA 

 

9.1. Será obrigação exclusiva dos clubes participantes a responsabilidade pelo pagamento de todo e 

qualquer direito dos atletas, porventura devido em razão da legislação em vigor, sejam eles 

“direitos de imagem e/ou arena” ou de qualquer outra espécie, eximindo a FBERJ, desde já, de 

qualquer responsabilidade neste sentido; 

 

9.2. Caberá cada entidade de prática desportiva inscrita no campeonato, apresentar o Termo de 

Autorização Gratuita para Captação, Fixação, Transmissão e Utilização de Som e Imagens de 

Espetáculo Desportivo, dos atletas, membros das comissões técnicas e qualquer outro 

colaborador inscrito, autorizado a participar e relacionados ou estar presente em cada partida 

do Campeonato Estadual Masculino Adulto 2020; 
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9.3. O Termo de Autorização de Imagem e Arena mencionados no item 9.2. deverá ser apresentado 

até a primeira partida, junto ao Departamento Técnico da FBERJ, porém, sempre que houver 

alteração no quadro de  atletas,  membros das comissões  técnicas e  eventuais  colaboradores,  

inscritos para a partida, durante o campeonato, os clubes inscritos deverão apresentar o Termo 

de Autorização de Imagem e Arena junto com toda a documentação ao responsável pelo 

Departamento Técnico da FBERJ antes do início da partida. 

 

 

 

10. DA PREMIAÇÃO 

 

10.1. Receberá 1 (um) troféu e 25 (vinte e cinco) medalhas, destinadas a seus atletas, comissão técnica 

e dirigentes, cada uma das equipes, classificadas em 1º (primeiro), 2º (segundo) e 3º (terceiro) 

lugares do Campeonato Estadual Masculino Adulto 2020; 

 

10.2. Cada uma das equipes, classificadas em 4º (quarto) e 5º (quinto) lugares, receberá 1 (um) troféu; 

 

10.3. Serão premiados com 1 (um) troféu, os atletas líderes por média, nos seguintes fundamentos: 

eficiência, pontos, rebotes e assistências. 

  

 

 

 11. RESPONSABILIDADES DO CLUBE SEDE DOS JOGOS 

  

O clube sediante deverá:  
  
a. Disponibilizar 6 (seis) bolas Spalding TF 1000 ou TF ELITE em condições de uso;  

  

b. Fornecer água e copos descartáveis;  

  

c. Utilizar 4 (quatro) estruturas ou primas para fixação de lonas publicitárias e, disponibilizar 2 (duas) 

para a equipe visitante. As demais lonas publicitárias serão preenchidas com as lonas dos 
patrocinadores do Campeonato. A disposição das mesmas está definida no Anexo 1; 

  

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. Realizar a higienização de suas instalações, adotando todos os protocolos de limpeza; 

 

f. Colocar à disposição da arbitragem no mínimo duas pessoas uniformizadas com a função de secar 
e limpar a quadra durante os jogos;  
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g. Revestir com espuma ou outro material que evite contusões nos atletas, qualquer anteparo ou 
objeto no fundo da quadra;  

 

h. Apresentar piso de quadra de jogo oficial de madeira flutuante;  

  

i. Disponibilizar cronômetro e aparelho de 14/24 segundos em perfeitas condições de uso;  

  

j. Liberar a quadra com no mínimo 60 (sessenta) minutos antes do horário previsto para a primeira 
partida;  

 

k. Garantir a segurança necessária para a realização dos jogos; 

  

l. Assegurar que somente pessoas autorizadas estejam presentes na quadra, inclusive nos intervalos.  

 

 

 

12 - PROTOCOLO DOS JOGOS 
 

Minutos que antecedem o jogo: 

30:00 – Quadra disponível para aquecimento das equipes 

15:00 – Encerramento do aquecimento. Todos os atletas em suas respectivas áreas de banco  

14:30 – Apresentação das equipes  

12:00 – Execução do Hino Nacional * 

03:00 – Término do aquecimento.  

01:30 – Apresentação dos titulares 

00:00 – Bola ao alto 
 

* válido somente para o primeiro jogo do dia 28/09/20 e para a disputa do 1º lugar, no dia 04/10/20. 
 

Intervalo: 

       10:00 – Saída dos atletas para suas respectivas áreas de banco 

00:30 – Titulares em quadra 

00:00 – Reinício do jogo 

 

 

 

13 – PROTOCOLO DE PREVENÇÃO CONTRA COVID-19  

 

Visando garantir a segurança dos atletas, comissões técnicas, colaboradores, oficiais de arbitragem e 

demais envolvidos na competição, serão adotadas as seguintes medidas: 
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a. Está proibida a presença de público durante os jogos do Campeonato Estadual Masculino Adulto 
2020; 

 

b. Cada equipe deverá adotar medidas de prevenção, proteção e higiene, zelando pelo 

monitoramento individual e controle de saúde geral, de acordo com as recomendações das 

autoridades de saúde; 

 

c. A delegação das equipes poderá ser composta de no máximo 20 (vinte) membros, testados e 

submetidos aos protocolos previamente estabelecidos, ficando a cargo da FBERJ a autorização aos 

demais acessos; 

 

d. Atletas, comissões técnicas, colaboradores, oficiais de arbitragem e demais envolvidos na 

competição, sem exceção, deverão responder mantendo a máxima veracidade, nos dias 07, 14, 21 

e 28 de setembro de 2020 o relatório epidemiológico fornecido e gerenciado pela FBERJ; 

 

e. Serão realizados 2 (dois) testes rápidos em todos os atletas, comissões técnicas, colaboradores, 

oficiais de arbitragem e demais envolvidos na competição, no decorrer da segunda e da terceira 

semana do mês de setembro de 2020; 
 

f. No dia 24 de setembro de 2020, de acordo com o horário estabelecido posteriormente, será 

realizado em todos os envolvidos na competição, o teste molecular RT-PCR, no Hospital Geral do 

Ingá.  Aquele que apresentar diagnóstico positivo de COVID-19 estará automaticamente afastado 

da competição; 

 

g. Aquele que testou anteriormente positivo para COVID-19 estará isento de realizar os 2 (dois) 

testes rápidos e o teste molecular RT-PCR, desde que comprove através de resultado de exame 

realizado, impresso, a ser entregue ao representante da FBERJ, presente no local marcado para o 

primeiro teste rápido; 

 

h. Atletas, comissões técnicas, colaboradores, oficiais de arbitragem e demais envolvidos na 

competição deverão comparecer aos locais determinados para a realização dos testes rápidos e o 

teste molecular RT-PCR, devidamente uniformizados; 

 

i. Um representante da FBERJ estará presente no local determinado para a realização dos testes 

rápidos e o teste molecular RT-PCR; 

 

j. Na entrada do ginásio ocorrerá o processo de higienização (álcool 70%), aferição de temperatura 

e conferência do uso de máscara; 

 

k. Aquele que apresentar temperatura igual ou superior a 37,4oC não poderá entrar no ginásio sob 

hipótese alguma; 
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l. Os atletas e membros da comissão técnica deverão chegar ao ginásio devidamente uniformizados; 

 

m. Todos os presentes no ginásio deverão adotar condutas de etiqueta de comportamento social e 

higiene pessoal de prevenção a contaminação do COVID-19; 
 

n. Os equipamentos de proteção individual serão obrigatórios para todos os presentes no ginásio 

desde a chegada, permanência e saída; 

 

o. Dispensers de álcool em gel estarão à disposição de todos; 

 

p. Os oficiais de mesa deverão permanecer obrigatoriamente de máscara; 

 

q. Não poderão permanecer no vestiário mais de 4 (quatro) atletas e/ou membros da comissão 

técnica, estando vedado o banho, assim como instruções do técnico, as mesmas deverão ser 

realizadas na área de banco da equipe; 

 

r. Nos intervalos da partida os jogadores e os membros da comissão técnica deverão permanecer 

em sua área de banco.  

 

s. No banco de reservas os atletas e membros da comissão técnica deverão manter-se distanciados 

um do outro; 

 

t. O uso de máscara, durante toda a partida, será facultativo ao técnico e todos os atletas enquanto 

estiverem em sua respectiva área de banco; 

 

u. Após o final da partida, todos deverão se retirar do ginásio, para que este seja higienizado; 

 

v. Os casos omissos serão resolvidos pela FBERJ. 
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         Anexo 1 
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TABELA DO CAMPEONATO ESTADUAL MASCULINO ADULTO 2020 

 

Participantes: 

Club Municipal/VeitSmile Clube de Regatas do Flamengo Clube Desportivo Atitude 

Niterói Basquete Clube Tijuca Tênis Clube  

 

 

                                                                              FASE DE CLASSIFICAÇÃO 

Data Hora    Local 

28/09 18:00 Niterói Basquete Clube X Club Municipal/VeitSmile Maracanãzinho 

28/09 20:15 Clube Desportivo Atitude X Clube de Regatas do Flamengo Maracanãzinho 
 

29/09 18:00 Tijuca Tênis Clube X Clube Desportivo Atitude Maracanãzinho 

29/09 20:15 Clube de Regatas do Flamengo X Niterói Basquete Clube Maracanãzinho 
 

30/09 16:00 Club Municipal/VeitSmile X Tijuca Tênis Clube Maracanãzinho 

30/09 18:00 Clube Desportivo Atitude X Niterói Basquete Clube Maracanãzinho 
 

1º/10 18:00 Niterói Basquete Clube X Tijuca Tênis Clube Maracanãzinho 

1º/10 20:15 Clube de Regatas do Flamengo X Club Municipal/VeitSmile Maracanãzinho 
 

02/10 18:00 Club Municipal/VeitSmile X Clube Desportivo Atitude Maracanãzinho 

02/10 20:15 Tijuca Tênis Clube X Clube de Regatas do Flamengo Maracanãzinho 

 

 

                                                                                          FASE SEMIFINAL 

Data Hora    Local 

03/10 11:30 1º colocado na Fase de 
Classificação 

X 4º colocado na Fase de 
Classificação 

Maracanãzinho 

03/10 14:00 2º colocado na Fase de 
Classificação 

X 3º colocado na Fase de 
Classificação 

Maracanãzinho 

 

 

 

                                                                                              FASE FINAL 

Data Hora    Local 

04/10 11:30 Disputa de 3º lugar   Maracanãzinho 

04/10 14:00 Disputa de 1º lugar   Maracanãzinho 

 

 

Daniel Riente 

Presidente da FBERJ 


