
 

 

 

 

  

REGULAMENTO  
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Cap. I – DAS CATEGORIAS 

 

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

serem realizadas no ano de 2022, de acordo com a data de nascimento, são as seguintes: 

 

CATEGORIA IDADE 

Adulto Masculino Série Prata e Série Bronze Atletas Nascidos até 31/12/2006 

 

 

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 e Bronze, a competição será aberta para filiados e 

não filiados. 

 

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

disputaram as seguintes competições nos anos de 2021 e 2022: 

 

- NBB – Novo Basquete Brasil – Liga Nacional de Basquete Masculina 

- CBB – Confederação Brasileira de Basquete - Campeonato Brasileiro Adulto Masculino 

- Campeonato Estadual Adulto Masculino Série Ouro 

- LDB – Liga de Desenvolvimento de Basquetebol 

 

I. Exceção se dará, caso o Clube/Entidade participe apenas com atletas da Categoria Sub20 ou 

categorias mais novas, respeitando o limite mínimo de idade previsto nesse regulamento. 

 

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 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 - 2022, 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 5 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. Para as 

finais da Série Prata e disputa da Série Bronze, o número de equipes será determinado após o final das 

inscrições. 

 

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 60 (sessenta 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 Regulamento 

Geral/FPRB - 2022. 

 

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 – FORMA DE DISPUTA 

 

Art. 7 – A CATEGORIA ADULTO MASCULINO SÉRIE PRATA – será disputada em dois circuitos 

classificatórios e mais um Circuito final, com as melhores equipes classificadas. 

 

Art. 8 – A CATEGORIA ADULTO MASCULINO SÉRIE BRONZE – será disputada em um circuito único, com 

as equipes não classificadas para o Circuito Final da Serie Prata, respeitando-se o limite de 6 equipes. 

  

Paragrafo 1 – É OBRIGATÓRIA a participação de todas as equipes inscritas na competição, em 

todas as etapas a serem disputadas. 

 

Art. 9 – A forma de disputa poderá ser alterada em Congresso Técnico, de acordo com o número de 

participantes. Caso isto ocorra, será registrado e enviado em Nota Oficial para todos os envolvidos. 

 

Cap. V – REGULAMENTO TÉCNICO 

 

Art. 10 – As competições promovidas pela FPRB deverão ser realizadas se houver inscrição de no 

mínimo 3 (três) equipes por SÉRIE E NAIPE. 

 

Art. 11 – Os jogos do Campeonato Estadual Adulto Masculino Séries Prata e Bronze serão disputados 

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

 

Art. 12 – Caso haja necessidade as equipes deverão disputar até 2 (dois) jogos por dia. 

 

Art. 13 – Compete à Coordenação de Competição, interpretar, zelar pela execução e resolver os casos 

omissos deste regulamento. 

 

Art. 14 – Itens não constantes neste regulamento específico devem ser consultados no Regulamento 

Geral de Competições da FPRB 2022. 

 

 

 

 

 


