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Cap. I – DAS CATEGORIAS 

 

Art. 1 - As categorias e naipes dos Campeonatos Estaduais Adulto Masculino Série Prata a 

serem realizadas no ano de 2021, de acordo com a data de nascimento, são as seguintes: 

CATEGORIA IDADE 

Adulto Masculino Série Prata Atletas Nascidos a partir de 01/01/2000 

 

Cap. II – DOS PARTICIPANTES E DAS CONDIÇÕES DE JOGO 

  

De acordo com a categoria em disputa, poderão participar dos Campeonatos Estaduais 

CATEGORIA ADULTA entidades filiadas à FPRB e não filiadas.  

 

Art. 2 – Na categoria Adulto Masculino Série Prata, a competição será aberta para filiados e 

não filiados. 

Parágrafo 1: Não poderão participar dessa competição equipes filiadas que disputem 

algum dos campeonatos nacionais na categoria adulta organizada pela Confederação 

Brasileira de Basquete (CBB) ou pela Liga Nacional de Basquetebol (LNB).    

I. Exceção se dará, caso o Clube/Entidade participe apenas com atletas da Categoria 

Sub21 ou categorias mais novas. 

 

Parágrafo 2: Clubes filiados que disputarão o Campeonato Estadual Adulto Masculino 

Chave Ouro 2021 somente poderão disputar o Campeonato Estadual Adulto Masculino 

Chave Prata 2021 com atletas das categorias Sub 21 ou inferiores. 

 

Parágrafo 3: Os atletas de todos os clubes FILIADOS devem estar devidamente 

registrados pelo Clube/Entidade para poderem ter condição de jogo para aquele circuito. 

Dessa forma o Departamento de Registro divulgará a Relação Nominal de Atletas e no 

momento do jogo os componentes da equipe deverão apresentar sua credencial ou 

documento oficial para a disputa em questão. 

 

Parágrafo 4: Para renovação, novos registros e/ou transferências, os documentos 

necessários dos atletas, conforme o Regulamento Geral/FPRB - 2021, devem ser enviados 



 

 

(com documentação completa) em até 4 (quatro) dias úteis antes do jogo para que os 

mesmos já tenham condição de atuar. 

 

Parágrafo 5: Os atletas de todos os clubes NÃO FILIADOS devem estar devidamente 

inscritos pelo Clube/Entidade (envio de lista de atletas até 4 dias úteis antes da 

competição) para poderem ter condição de jogo para aquele circuito. Dessa forma o 

Departamento de Registro divulgará a Relação Nominal de Atletas e no momento do jogo 

os componentes da equipe deverão apresentar sua credencial ou documento oficial para 

a disputa em questão. 

 

Parágrafo 6: Para participação nas fases finais da competição, os atletas devem estar 

devidamente inscritos no Clube/Entidade até o final do último circuito classificatório e ter 

participado de pelo menos uma partida dessa fase (inscrito na súmula de jogo, 

uniformizado e a disposição do técnico ou estar presente e relacionado no verso da 

súmula em caso de lesão). 

 

Art. 3 – O número máximo de equipes participantes na Série Prata é de 15 (quinze) equipes. Se 

houver número maior de interessados, o excedente disputará a Série Bronze. O primeiro 

critério de seleção para participação na Série Prata é a classificação obtida em 2020 e 2019. O 

segundo critério é ordem de inscrição. 

 

Art. 4 – Cada delegação poderá inscrever componentes, como descrito abaixo. Mas para 

competição somente poderá levar, no máximo, 16 (dezesseis) componentes (conforme 

Protocolo de Retorno FPRB). 
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Art. 5 –  O atleta que for inscrito por uma determinada equipe nos Campeonatos Estaduais no 

ano em exercício, só poderá atuar por outra equipe no mesmo ano com o prazo mínimo de 

120 (cento e vinte) dias de carência entre a última partida pela equipe de origem e a primeira 



 

 

partida pela equipe de destino em qualquer categoria, exceto na sessão temporária interna 

prevista no Art. 27 do Regulamento Geral/FPRB - 2021. 

 

Parágrafo 1: Mesmo cumprindo o prazo de 120 dias, o mesmo atleta não poderá atuar 

pela nova equipe caso tenha entrado em quadra na mesma competição pela equipe 

anterior. 

 

Art. 6 – Será permitida a cessão temporária interna de até 4 (quatro) atletas que tenham 

disputado os Campeonatos Estaduais de Base (Sub 20 ou inferiores) por qualquer equipe, para 

atuarem na mesma temporada, por outra agremiação na categoria adulto. O atleta cedido 

pode retornar a seu clube de origem a qualquer momento para disputar Competições 

Estaduais de base se assim o calendário coincidir. 

 

Cap. III – DAS DATAS DE REALIZAÇÃO 

 

Art. 7 - CATEGORIAS ADULTO MASCULINO SÉRIE PRATA - Circuitos 

Os circuitos serão realizados entre os meses de JULHO e OUTUBRO 

 

Cap. IV – DOS PRAZOS 

 

Art. 8 – Data limite para envio de Ofício, pagamento da Taxa Geral e pagamento da Taxa 

inscrição dos Circuitos Classificatórios: 09 de Julho de 2021. 

 

Art. 9 – Data limite para o pagamento dos demais circuitos: 5 dias úteis antes do circuito 

subsequente. As entidades que não cumprirem com estes prazos serão consideradas 

desistentes e estarão sujeitas às medidas administrativas previstas no Regulamento Geral. 

Obs: Todos os prazos e taxas a serem cobrados estarão em Comunicados do 

Departamento Financeiro e Secretaria da FPRB. 

 

Cap. V – DAS TAXAS 

 

Art. 10 – Para participação na competição, as agremiações filiadas deverão, até os prazos 

estipulados no regulamento específico: 



 

 

• Quitar Taxa Geral  

(caso já não o tenha feito em decorrência de inscrição em competições pregressas) 

• Quitar Taxa de Inscrição de Competição  

• Enviar de oficio via e-mail assinado pelo responsável legal 

(daniel@basqueteparana.com.br / contato@basqueteparana.com.br) 

 

TAXA GERAL 

ITEM VALOR (R$) REFERÊNCIA 

Taxa Geral * R$ 1.000,00 Taxa Única 

*Todas as equipes filiadas participantes das competições deverão pagar uma única vez, a TAXA GERAL, 
independentemente do número de competições disputadas. Esse valor será creditado às essas equipes que poderão 
utilizá-lo ao final do ano ou em 2021 para pagamento de qualquer taxa federativa (transferências, arbitragem, etc) 
ou compra de bolas. Poderão ainda ter este crédito devolvido. 
 
**Esta taxa tem por objetivo ser um instrumento concreto de aplicação de multas (WXO, desistência de sediar, etc). 

 
 

*Nas taxas acima já está incluso o valor de transporte dos oficiais de arbitragem. ENTRETANTO, valores de 
alimentação e hospedagem (se for o caso) são de responsabilidade do SEDIANTE do circuito. 

 

Art. 11 – Para participação na competição nas categorias abertas, as agremiações NÃO filiadas 

deverão, até os prazos estipulados no regulamento específico: 

 

• Quitar Taxa de Inscrição de Competição para não filiados; 

• Quitar Taxa Geral  

(caso já não o tenha feito em decorrência de inscrição em competições pregressas) 

• Enviar oficio via e-mail assinado pelo responsável legal  

(daniel@basqueteparana.com.br / contato@basqueteparana.com.br) 

 

*Nas taxas acima já está incluso o valor de transporte dos oficiais de arbitragem. ENTRETANTO, valores de 
alimentação e hospedagem (se for o caso) são de responsabilidade do SEDIANTE do circuito. 

 
 

TAXA DE INSCRIÇÃO DE COMPETIÇÃO VALORES 

CAMPEONATO ESTADUAL ADULTO MASCULINO (SERIE PRATA) R$ 1.410,00 (por circuito) 

TAXA DE INSCRIÇÃO DE COMPETIÇÃO PARA NÃO FILIADOS VALORES 

CAMPEONATO ESTADUAL ADULTO MASULINO (SERIE PRATA) 

 NÃO FILIADO 

R$ 1.410,00 (por circuito) + 

R$ 600,00 (única) 



 

 

Art. 12 – A entidade/clube poderá solicitar a desistência de participação em determinada 

competição em Forma de Circuitos Múltiplos, através de envio de ofício via e-mail 

(daniel@basqueteparana.com.br / contato@basqueteparana.com.br) assinado pelo 

Representante Legal da Entidade, e estará sujeita às seguintes regras: 

a) Após o prazo de inscrição só será devolvida a taxa Geral. 

b) Antes da competição: perda das taxas pagas 

c) Após o início da competição: perda das taxas pagas, um salário mínimo de multa e 

envio do caso ao TJD. 

 

Art. 13 – Conforme o Caderno de Encargos, o Clube/Entidade sediante deverá indicar 

Hospedagem e Alimentação para Equipe de Arbitragem e Representante FPRB, como segue: 

I. Hotel com apartamentos individual, duplo, triplo ou quadruplo, e/ou alojamento 

similar, com camas confortáveis, banheiros exclusivos e sem a necessidade de levar 

roupa de cama e banho; 

Obs: Em caso de alojamento para arbitragem, será necessário aprovação 

prévia da Coordenação de Arbitragem. 

II. Restaurante (com café da manhã, almoço e jantar), ou pagamento do valor de R$ 

25,00 por refeição a cada membro da arbitragem imediatamente após o jogo, caso a 

equipe não possa garantir um restaurante para estas refeições. 

III. Salas de apoio. 

 

Parágrafo Primeiro: Esta indicação deverá acontecer através de relação dos hotéis e 

devem suprir as necessidades relativas ao número de árbitros a atuarem na competição;  

 

Parágrafo Segundo: O Clube/Entidade se responsabilizará pelo pagamento das despesas 

relativas à hospedagem e alimentação da Equipe de Arbitragem e Representante da FPRB. 

 

Cap. VI – REGULAMENTO TÉCNICO 

 

Art. 14 – As competições promovidas pela FPRB deverão ser realizadas se houver inscrição de 

no mínimo 3 (três) equipes por SÉRIE E NAIPE. 

 

Art. 15 – Os Campeonatos Estaduais Adulto Masculino Série Prata serão disputados em 

formato de 2 (dois) circuitos classificatórios e 1 (um) circuito final.  



 

 

Parágrafo Primeiro – Conforme definido em Reunião Técnica extraordinária, o circuito 

final será subdividido em duas sedes, onde os 4 (quatro) melhores classificados disputarão 

as finais da Chave Prata e as demais agremiações disputarão as finais da Chave Bronze. 

 

Parágrafo Segundo – Fica definido o seguinte chaveamento para os circuitos 

classificatórios: 

CHAVE A CHAVE B CHAVE C 

Cantagalo Arapongas Campo Mourão 

São José dos Pinhais Londrina Sarandi 

Laranjeiras do Sul Rolândia Toledo 

 

Parágrafo Terceiro – As SEDES e DATAS serão: 

 

 CHAVE A  

CIRCUITO 1 – 27 a 29 de Agosto – Local: Laranjeiras do Sul 

CIRCUITO 2 – Data a Definir  – Local: São José dos Pinhais 

      

 CHAVE B 

CIRCUITO 1 – 27 a 29 de Agosto – Local: Londrina 

CIRCUITO 2 – Data a Definir  – Local a Definir 

 

 CHAVE C 

CIRCUITO 1 – 13 a 15 de Agosto – Local: Campo Mourão 

CIRCUITO 2 – Data a Definir  – Local a Definir 

 

Art. 16 – Os jogos do Campeonato Estadual Adulto Masculino Série Prata serão disputados 

somente em finais de semana (sexta, sábado e domingo). 

 

Art. 17 – Caso haja necessidade as equipes deverão disputar até 2 (dois) jogos por dia. 

 

Art. 18 – Compete à Coordenação de Competição, interpretar, zelar pela execução e resolver 

os casos omissos deste regulamento. 

 



 

 

Art. 19 – Itens não constantes neste regulamento específico devem ser consultados no 

Regulamento Geral de Competições da FPRB 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO TÉCNICO - FPRB 

DANIEL S. LAZIER 

VINICIUS SIMÕES DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

RELAÇÃO NOMINAL DE EQUIPE 

CAMPEONATO ESTADUAL ADULTO MASCULINO – SÉRIE PRATA 2021 

CLUBE / ENTIDADE  

COR UNIFORME 1  

COR UNIFORME 2  

 

RELAÇÃO NOMINAL DE ATLETAS 



 

 

Nº NOME COMPLETO (SEM ABREVIAÇÕES) 
DATA DE 

NASCIMENTO 
R.G. 

REGISTRO 

FPRB 

1     

2     

3     

4     

5     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

 

COMISSÃO TÉCNICA (NOME COMPLETO SEM ABREVIAÇÕES) 

TÉCNICO  

ASSISTENTE 1  

ASSISTENTE 2  

 


