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NOTA OFICIAL FCB Nº. 095/2022 - Florianópolis, 09/06/2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 

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: AABJ  
 

Campeonato: Campeonato Estadual Sub 15 Masculino 2022 

Cidade: Joinville Data: 04/06/2022 

Jogo nº: 05.150 Categoria: Sub 15 Masculino 

Equipes: AABJ X ASBB 
 

 Não providenciar vestiário para a equipe visitante, descumprindo assim o que consta no RGCE 

2022, em seu art. 17, Letra “j”,  
 

“Art. 17 - O Clube sediante dos jogos terá, dentre outras, as seguintes 

obrigações: 

j) Reservar vestiários em condições de higiene, segurança e conforto para as 

equipe(s) visitante(s), Representante da FCB e Oficiais de Arbitragem...” 
 

Penalidade: Multa de R$ 150,00, conforme art. 94, Ítem II, Letra “d” 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: 

d) Vestiário para arbitragem e clube visitante – multa de R$ 150,00” 
 

 Não providenciar bolas para a equipe visitante aquecer na volta do intervalo, descumprindo assim 

o que consta no RGCE 2022, em seu art. 17, Letra “u”,  
 

“Art. 17 - O Clube sediante dos jogos terá, dentre outras, as seguintes 

obrigações: 

u) Providenciar 03 bolas oficiais da categoria em disputa, com boas condições 

de uso para aquecimento da equipe adversária.” 
 

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

“II - Nas demais categorias: Adver. Verbal, caso deixe de providenciar antes 

do início do jogo: 

i) Providenciar 03 (três) bolas oficias da categoria para aquecimento do clube 

visitante – multa de R$ 50,00” 

 

ATOS DA PRESIDÊNCIA 
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Continuação da Nota Oficial FCB nº 095/2022 de 09/06/2022) 
 

  

 

 
 

 Disponibilizar tabela torta, com um dos cabos frouxo, descumprindo assim o que consta no RGCE 

2022, em seu art. 93: 

 

 “Art. 93 - Não apresentar o local de jogo compatível com o que estabelece as 

Regras Oficiais ou eventuais adaptações regulamentadas pela FCB. Medida: 

Advertência por escrito, e na reincidência, multa de R$ 100,00 (cem reais) e 

interdição da quadra até a satisfação das exigências necessárias.” 
 

Penalidade: Advertência por escrito. 
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