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NOTA OFICIAL FCB Nº. 074/2018 - Florianópolis, 07/06/2018.

ATOS DA PRESIDÊNCIA
1 – REPUBLICAR: Republica o Regulameto Síntese das categorias Sub 13 masculino e
feminino, incluindo o item “X” – Situações Disciplinares de Torcedores.

Em virtude dos comportamentos exagerados com ofensas por parte de
Pais (torcedores) contra a equipe de arbitragem e atletas (crianças)
adversárias na categoria sub 13 e já prevendo futuros problemas na
categoria sub 12 que irá iniciar sua competição, O Departamento Técnico
e a Coordenação de Arbitragem da FCB resolvem:
1) O trio de arbitragem ao identificar esses exageros (xingamentos)
por parte de pais torcedores, imediatamente irá comunicar ao
técnico da equipe para que o mesmo interfira na situação e solicite
para que o(os) pai(s) se controle(m). Se o técnico da equipe se
negar em interferir na situação será punido com uma falta técnica
no banco da equipe causadora do fato, será anotada na súmula de
jogo com “B”.
2) Na reincidência dos xingamentos, o trio de arbitragem, em
comum acordo, irá solicitar ao Representante da FCB, para que o
causador do fato se retire do ginásio, concomitantemente irá
aplicar outra falta técnica ao banco da equipe causadora do fato,
será anotada na súmula de jogo com “B”.
3) Caso o(s) causador(es) do problema se negue(m) a sair do ginásio,
o árbitro aguardará 15 minutos, e aplicará a regra do jogo perdido
por desistência Art. 20 Regras FIBA e por falta de garantia
conforme Artigo 65 do Regulamento Geral de Competições 2018.
Além disso será encaminhado o relatório da partida para o
TJD/SC e o clube causador do incidente poderá ser multado em
seu repasse financeiro, conforme contrato firmado entre a FCB e
os clubes filiados.
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