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Rio de Janeiro, 19 de setembro de 2017.
Ofício Circular/SG Nº 10/2017
Às Federações Filiadas
Assunto:
Copa Brasil de Clubes -2017
Ilustríssimos Presidentes,
O Presidente da Confederação Brasileira de Basketball no uso de suas atribuições estatutárias aprova a seguinte
programação, apresentada pelo Departamento Técnico para realização da Copa Brasil de Clubes – Categoria Sub-14,
naipe masculino:
SEDE DA COMPETIÇÃO
Olympico Club
Local: Rua Professor Estevão Pinto, 783 – Serra – Belo Horizonte/BH.
09 a 16 de outubro de 2017.
Chegada: 09/10/2017.
Congresso Técnico: 09/10/2017 as 17:00
Competição: 10 a 15 de outubro de 2017.
Saída: 16/10/2017.
Art. I Participantes:
A Copa Brasil de Clubes – Sub-14 – Masculino 2017, terá a participação de 24 equipes, definidas conforme relação
abaixo:
AEST/Instituto Viva Vida (ES) – filiado
AMAB Girafinhas do Basquete / Mauá (SP) – não filiado
BNB Clube (CE) – filiado
Botafogo Futebol e Regatas (RJ) – filiado
Círculo Militar (PR) – filiado
Club Athletico Paulistano (SP) – filiado
Clube Campo de Piracicaba (SP) – filiado
Clube Curitibano (PR) – filiado
Clube de Natação Alvares Cabral (ES) – filiado
Clube de Regatas do Flamengo (RJ) – filiado
Clube Internacional de Regatas (SP) – filiado
Clube Vizinhança (DF) – não filiado
Esporte Clube Ginástico (MG) – não filiado
Esporte Clube Pinheiros (SP) – filiado
Fluminense Football Club (RJ) – filiado
Grêmio Náutico União (RS) – filiado
Mackenzie Esporte Clube (MG) – filiado
Minas Tênis Clube (MG) – filiado
Olympico Club (clube sede) (MG) – filiado
Praia Clube (MG) – não filiado
Sociedade de Ginástica Novo Hamburgo (RS) – filiado
Sociedade Thalia (PR) – filiado
Sociedade de Ginástica Porto Alegre – SOGIPA (RS) – filiado

Tijuca Tênis Clube (RJ) – filiado
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Art. II Forma de Disputa:
A Copa Brasil de Clubes – Sub-14 – Masculino será composta por 24 equipes divididos em 6 grupos de 4 equipes, jogam
todos contra todos dentro dos seus respectivos grupos, o campeão de cada grupo + os dois melhores segundo lugares
fazem as quartas de finais, os demais segundos colocados de cada grupo + os dois melhores terceiros colados disputam
de 9º ao 16º lugares, os demais terceiros colocados + os quartos colocados de cada grupo disputam 17º ao 24º lugares.
Art. III Critério de Classificação
As equipes deverão ser classificadas de acordo com seus registros de vitórias-derrotas, sendo 2 (dois) pontos por cada
jogo ganho, 1 (um) ponto por cada jogo perdido (incluindo os perdidos por número insuficiente de jogadores) e 0 (zero)
ponto para cada um jogo perdido por desistência.
§ Primeiro - No caso de derrota por número insuficiente de atletas, se no momento do encerramento do jogo
por tal motivo a equipe com o efetivo reduzido estiver à frente no marcador, o resultado será de 2 x 0 (dois x
zero) para a equipe adversária. Se tal equipe estiver atrás no marcador, entretanto, o placar será mantido.
§ Segundo - No caso de derrota por desistência, o placar será de 20 x 0 (vinte x zero) para a equipe adversária.
§ Terceiro - Caso uma equipe não compareça até o prazo determinado pelas regras oficiais, a equipe presente
será declarada vencedora pela contagem de 20 x 0 (vinte x zero). A outra equipe não terá nenhum ponto
computado.
§ Quarto - Caso o não comparecimento seja das duas equipes não serão computados pontos para nenhuma
delas.
Art. IV Critério desempate
Em qualquer situação em que haja igualdade no número de pontos ganhos por duas ou mais equipes, conforme
previsto no Art. II deste anexo, a ordem de classificação será determinada, prioritariamente, pelo confronto direto
entre as equipes empatadas, considerando apenas os jogos entre elas, e de acordo com os seguintes critérios de
desempate, ordenados e sucessivos:
a) Maior número de pontos ganhos no confronto direto, de acordo com o previsto no Art. II deste anexo,
considerando apenas os jogos entre as equipes empatadas;
b) Maior cesta average no confronto direto, que é o resultado da divisão entre o número de pontos marcados
e o número de pontos sofridos, considerando apenas os placares finais dos jogos entre as equipes
empatadas.
§ Primeiro – Se ainda persistir o empate, a ordem de classificação será determinada pela maior cesta average
final, que é o resultado da divisão entre o número de pontos marcados e o número de pontos sofridos,
considerando os placares finais de todos os jogos de cada uma das equipes na fase em questão.
§ Segundo – Se ainda persistir o empate, a ordem de classificação será determinada por sorteio. O sorteio será
realizado da seguinte forma:
a)

Coloca-se o nome das equipes empatadas em um papel para cada nome, colocar de forma dobrada estes
papéis em um recipiente (não poderá ser transparente) o Presidente da Federação sede deverá retirar do
recipiente somente um dos papéis.

Confederação Brasileira de Basketball
Av. Rio Branco, nº 245 / 16º andar - Centro - Rio de Janeiro/RJ CEP: 20040-009

Fone: 55 21 2544 3193

Site: cbb.com.br

Email: secretaria@brasilbasketball.com.br

Art. V – Grupo (abaixo) Tabela de Jogos e calendário (em anexo)
SEDE OLYMPICO CLUB

SEDE MINAS TÊNIS CLUBE

A

B

C

D

E

F

OLYMPICO CLUB (MG)

MACKENZIE ESPORTE
CLUBE (MG)

ESPORTE CLUBE
GINÁSTICO (MG)

BNB CLUBE (CE)

MINAS TÊNIS CLUBE
(MG)

PRAIA CLUBE
UBERLÂNDIA (MG)

BOTAFOGO FUTEBOL
E REGATAS (RJ)

AEST / INSTITUTO
VIVA VIDA (ES)

TIJUCA TÊNIS CLUBE
(RJ)

CLUBE DE REGATAS
DO FLAMENGO (RJ)

FLUMINENSE
FOOTBALL CLUB (RJ)

ALVARES CABRAL (ES)

CLUBE DE CAMPO
PIRACICABA (SP)

ESPORTE CLUBE
PINHEIROS (SP)

CLUB ATHLETICO
PAULISTANO (SP)

SOGIPA (RS)

AMAB GIRAFINHAS
DO BASQUETE/
MAUÁ (SP)

CLUBE REGATAS
INTERNACIONAL (SP)

GRÊMIO NÁUTICO
UNIÃO (RS)

SOCIEDADE THALIA
(PR)

CLUBE VIZINHANÇA
(DF)

CLUBE CURITIBANO
(PR)

SOCIEDADE NOVO
HAMBURGO (RS)

CIRCULO MILITAR
(PR)

Art. VI Da Inscrição e condição de participação das equipes, jogadores e dirigentes:
Regulamento Copa Brasil de Clubes – 2017.
Capitulo V e Artigos.
A) Prazo para inscrição de 12 atletas e membros de comissão técnica (art.14 RG):
Os clubes obrigam-se a enviar a Confederação Brasileira de Basketball até 20 (vinte) dias antes do início do respectivo
campeonato, a ficha de inscrição devidamente preenchida contendo os nomes dos atletas que participarão do
campeonato. (Anexo 08 - Ficha de Inscrição - Atletas).
§ Primeiro- Para poder ser inscrito (a) em uma Copa Brasil de Clubes, um (a) atleta deve satisfazer às seguintes
condições:
a)

Ter autorização do responsável legal, conforme anexo (Anexo 09 - Autorização) para participar
do Campeonato.

b) Desfrutar de saúde, comprovada por atestado médico;
c)
Categoria
12
13
14
15
16
17
18
21

2017
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1996

2018
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1997

2019
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
1998

2020
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
1999

d) Estar registrado na Confederação Brasileira de Basketball 20 (vinte) dias antes do início da
competição;
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Art. VIII – Das Arbitragens:
Conforme regulamento geral – capitulo 18
Art. IX – Situações Disciplinares
Com Justiça Desportiva - CBB
Regulamento Geral
Art. X – Bolas
Regulamento Geral
A bola utilizada deverá ser a bola da sede, que deverá colocar à disposição das equipes visitantes, para aquecimento,
um mínimo de 06 (seis) e manter 03 (três) bolas novas para o jogo.
Art. XI – Casos Omissos
Regulamento Geral da Competição –2017.
2017.
Agradecemos pela atenção que nos dispensar.

Atenciosamente,

Carlos Roberto Fontenelle
Secretário Geral

