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NOTA OFICIAL FCB Nº. 084/2022 - Florianópolis, 25/05/2022. 

 
 

 

 

 

 

1 – PENALIZAR (comprovação de relatório):  

 

Penalizar a equipe abaixo por não cumprir com as obrigações constantes no Regulamento Geral dos 

Campeonatos Estaduais – RGCE 2022: 

 

EQUIPE: IBBC  

 

Campeonato: Campeonato Estadual Sub 19 Masculino 2022 

Cidade: Balneário Camboriú Data: 03/05/2022 

Jogo nº: 03.128 Categoria: Sub 19 Masculino 

Equipes: BASKET FMEBC X IBBC 

 

 Não apresentar relação nominal da equipe, comissão técnica e indicação do capitão da equipe, em 

desacordo com o que consta no Art. 56 do RGCE 2022: 
 

“Art. 56 - Pelo vinte (20) minutos antes do horário marcado para o início do jogo, cada 

técnico ou seu representante deverá entregar ao Representante da FCB uma lista com os 

nomes completos e os números correspondentes dos membros das equipes que estão aptos 

a jogar na partida, bem como o nome do capitão da equipe, o técnico e o assistente técnico, 

juntamente com as Carteiras de Identificação expedidas pela FCB (art. 27 e 28)”. 

 

 

Penalidade: Multa de R$ 50,00,  conforme Art. 94, Ítem II, Letra “o” do RGCE 2022: 

 
Art. 94 – Nos jogos cujas providências abaixo determinadas, não tiverem sido providenciadas, será 

aplicado as seguintes penalidades: 

II - Nas demais categorias: Adver. Verbal, caso deixe de providenciar antes do início do jogo: 

o) Apresentar pelo menos vinte (20) minutos antes do horário para o início do jogo a relação de 

atletas e membros de equipes, juntamente com as carteiras da FCB – multa de R$ 50,00. 
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