
 

                                                                                  

N.O. 005.21 

Curitiba, 23 de março de 2021 

 

NOTA OFICIAL 005/21 

INFORMAÇÕES  DEPARTAMENTO TÉCNICO 

CALENDÁRIO DE COMPETIÇÕES 2021 

 

O Departamento Técnico da Federação Paranaense de Basketball no uso de suas atribuições, 

vem por meio deste tornar público informações pertinentes às competições de 2021: 

 

 CALENDÁRIO DE COMPETIÇÕES 2021 

Em virtude do cenário atual de inúmeras restrições sanitárias relacionadas a COVID-19, a 

divulgação do CALENDÁRIO OFICIAL DE COMPETIÇÕES 2021 está temporariamente suspensa, por 

tempo indeterminado, sendo divulgado paralelamente à melhoras do cenário e liberação para 

promoção das competições, e de acordo com as inscrições das equipes nas competições. 

  

 INSCRIÇÕES DOS CAMPEONATOS ESTADUAIS DE BASE 

Estão abertas, a partir da divulgação deste, as INSCRIÇÕES para os Campeonatos de Base 

das categorias Sub 12, Sub 13, Sub 14, Sub 15, Sub 16, Sub 17, Sub 18, Sub 19, Sub 20, Sub 22, 

Masculino e Feminino. O prazo final para as inscrições é dia 30/04. 

Itens obrigatórios para a inscrição dos Campeonatos Estaduais 2021: 

- Pagamento da Anuidade FPRB 2021; 

- Quitação de dívidas anteriores a 2021; 

- Ofício de Inscrição, assinado pelo representante legal da Instituição. 

 

 INÍCIO DAS COMPETIÇÕES DE BASE 

A Federação Paranaense de Basketball estará monitorando as medidas restritivas e decreto 

de nosso estado e a cada 10 (dez) dias vai encaminhar parecer sobre o início das competições de 

base, seguindo todos os protocolos de biossegurança já discutidos e aprovados pela instituição. 

Previsão de INÍCIO das competições de base em 2021: 28/05/2021. 

 

 FORMAS DE DISPUTA – ESTADUAIS DE BASE MASCULINOS 

Para as categorias Sub 12, Sub 13, Sub 14, Sub 15, Sub 16, Sub 17 do naipe Masculino, as 

disputas em 2021 acontecerão em formato de Circuito Regionalizado em sua primeira etapa e 

posteriormente um Circuito Final com os melhores classificados de cada região. Critérios de 

classificação, chaveamento, número de vagas para o circuito final serão elaborados e encaminhado 

aos clubes após o encerramento do prazo de Inscrição. 



 

                                                                                  

 

Para as categorias Sub 18, Sub 19, Sub 20, Sub 22 do naipe Masculino, etapa única com 

todos os inscritos das respectivas categorias. Forma de disputa, chaveamento e demais 

informações serão elaborados e encaminhado aos clubes após o encerramento do prazo de 

Inscrição. 

A forma de disputa dos Campeonatos Estaduais de Base Feminino serão decididos em 

reunião com os clubes. 

Em ambos os naipes as formas de disputa estão previstas para o calendário atual (início em 

28 de maio), e poderão sofrer alterações caso o calendário sofra novas alterações devido à 

pandemia do COVID-19. 

 

 REUNIÕES TÉCNICAS 

 

- Reunião técnica para os clubes/ instituições que possuem equipes do naipe FEMININO, de 

todas as CATEGORIAS DE BASE:  

DATA - 06/04/21 

HORÁRIO – 20:00 horas. 

Posteriormente será encaminhado o link para acesso à reunião virtual. 

 

- Reunião técnica para os clubes/ instituições que possuem equipes ADULTO MASCULINO:  

DATA – 12/05/21 

HORÁRIO – 20:00 horas 

 Posteriormente será encaminhado o link para acesso à reunião virtual. 

 

 

 

 

Dê ciência, registre-se e cumpra-se 

 

 

DANIEL S. LAZIER 

    Diretor Técnico 

 


