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ATOS DA PRESIDÊNCIA  

 
   
 

O Senhor Presidente da FBERJ, nos atos de suas atribuições, ratifica aos clubes 
participantes dos Campeonatos Estaduais de Base 2021, categorias sub-13 e sub-14 
masculino, os procedimentos abaixo: 

 

- De acordo com o artigo 8º da Nota Oficial 016/21, todos os clubes estão cientes dos 
procedimentos necessários para as pontuações serem atribuídas. 

- A equipe de arbitragem escalada para o jogo, apenas irá fazer as anotações 
pertinentes na ficha de controle (de total conhecimento de todos e inclusive fornecida pelo 
clube mandante), qualquer tipo de interpretação, orientação e avaliação do documento é 
com o Departamento Técnico da FBERJ. Os oficiais de arbitragem não estão autorizados a 
fornecer nenhum tipo de informação sobre este documento. 

- Não é permitido que qualquer membro de um clube fotografe, copie ou retire 
o documento da mesa de controle em hipótese nenhuma. 

- Os clubes podem sim (e devem) fazer suas próprias anotações e no momento em 
que o técnico da equipe for assinar a ficha de controle, com o cronômetro parado e a bola 
morta, olhar, avaliar e ponderar sobre algo, porém ratifico, qualquer explicação sobre 
substituições corretas ou erradas, somente com o Departamento Técnico FBERJ. 
Lembrando que de acordo com a regra FIBA, o próprio jogador que solicita a substituição, 
os Oficiais de Arbitragem apenas autorizam (sempre amparados legalmente pelas regras 
oficiais FIBA). 

- Um outro pedido (sempre que houver possibilidade) é que os clubes que possuem 
“o jornal” no cronômetro (as laterais com pontuações e faltas), o deixem ativo nos seus jogos 
da base 2021, para que possamos proporcionar maiores informações com precisão para os 
jogadores, técnicos, assistentes e demais envolvido nos jogos.   
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