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ATA DA REUNIÃO ARBITRAL DO TORNEIO ABERTO MASCULINO ADULTO 2020 - CARIOCÃO

Aos 05 dias de março de 2020, às 15h, na sede da FBERJ, reuniram-se os Srs. Representantes: da Associação
Desportiva Rappers, do ASP. Club Municipal, do Clube Desportivo Atitude, do C.R. Flamengo, do CapDHC/JH
Eventos/Universo, do Império São Cristóvão Basquetebol, do Niterói Basquete Clube, Pick’n’Roll e do Tijuca
T.C., para a Reunião Arbitral do Torneio Aberto Masculino Adulto 2020 - CARIOCÃO.
Agradecendo a presença dos Srs. Representantes, o Sr. Presidente da FBERJ deu início à Reunião. Foram
apresentadas as Normas da competição, bem como um calendário provisório para a realização das rodadas.
Foi aberta a discussão sobre a forma de disputa, sendo por unanimidade aprovada que a mesma se dará em
3 (três) fases: fase de classificação em turno único; fase semifinal, realizada em jogo único, do 1º ao 4º
colocado na fase de classificação disputam a Série Ouro e do 5º ao 8º colocado na fase de classificação
disputam a Série Prata e; fase final, realizada em jogo único, os dois melhores colocados na fase semifinal
da Série Ouro disputam a final da Série Ouro e os dois melhores colocados na fase semifinal da Série Prata
disputam a final da Série Prata. A disputa de 3º lugar será somente para a Série Ouro e será realizada como
preliminar das finais.
Ficou aprovado ainda: que a bola oficial da competição será da marca Spalding; que a taxa de premiação
será paga até o início da 1ª rodada; que cada equipe poderá inscrever até a 4ª rodada no máximo 20 (vinte)
atletas, não sendo permitida a substituição dos atletas já inscritos e que a idade limite será até 40 (quarenta)
anos, podendo ter até 2 (dois) atletas com até 45 (quarenta e cinco) anos e, que um jogador para disputar a
fase de playoffs deverá ter jogado no mínimo 4 jogos da fase de classificação.
Logo após o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos.

Rio de Janeiro, 06 de março de 2020.
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