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Federação de Basquetebol do Distrito Federal 

CAMPEONATOS OFICIAIS FBDF - 2014 

- Informações e Condições para Participação - 

 

Categorias  Regional Gama (*): Sub-15 e Sub-17, Femininos e Masculinos. 

 Regional Brasília: Sub-15 e Sub-17, Femininos e Masculinos, Sub-
19 Masculino e Adulto Feminino. 

Período de competição  16.08 a 16.11.2014. 

Obrigatório para o atleta  Ser registrado na FBDF: se ainda não tiver registro, preencher o 
formulário e anexar os documentos, no site 
(www.fbdf.com.brhttp://fbdf.com.br/atletas/registro-de-atletas/), e 
pagar a taxa anual de R$ 30,00; se já for registrado, pagar a taxa 
anual de R$ 30,00 (http://fbdf.com.br/atletas/atletas-registrados/) e 
complementar documentos pendentes – se for o caso – enviando-os 
por e-mail para contato@fbdf.com.br. 

 Apresentar atestado de saúde para prática esportiva: emitido a partir 
de agosto/2013 (anexar ao formulário de registro, no site, ou enviar 
para contato@fbdf.com.br).  

 Se for menor de 18 anos, apresentar Autorização do Responsável: 
modelo disponível no formulário de registro. Anexar ao formulário, 
no site, ou enviar para contato@fbdf.com.br.  

Prazo de inscrição  21.05 a 30.07.2014. 

Taxas de inscrição  Categorias femininas: R$ 1.000,00, por equipe. 

 Categorias masculinas: R$ 1.100,00, por equipe. 
A taxa poderá ser paga até 30.07, por meio de 
depósito/transferência para o Banco do Brasil – 001, agência nº 
1003-0, conta nº 37.887-9 (enviar comprovante para 
contato@fbdf.com.br) ou pelo PagSeguro (cartão de débito/crédito, 
boleto e parcelamento), no site da FBDF. 
Qualquer equipe poderá optar pela venda de espaço promocional no 
site da FBDF, conforme explicado mais adiante, e ficar isenta do 
pagamento da taxa de inscrição. 

Quantidades de atletas por 
equipe 

 Mínima: 08 (oito), admitindo-se a inscrição de atletas de categorias 
menores, desde que garantidos pelo menos 06 (seis) participantes 
da própria categoria, no caso do masculino. No feminino, a 
exigência é de 07 (sete), fica livre a utilização de atletas de 
categorias menores e o time deverá contar com pelo menos com 05 
(cinco) atletas para o início de uma partida. 

 Máxima: não haverá limitação, mas serão entregues medalhas para 
15 (quinze) atletas de cada equipe. 

Quantidade de equipes por 
categoria 

 A categoria será acionada com um mínimo de 04 (quatro) equipes 
inscritas, podendo a FBDF flexibilizar, no caso do feminino. 

Formato e premiação  Etapa Regional: será disputada uma fase classificatória, em cada 
Regional, com entrega de troféu para o 1º colocado e medalhas 
para 1º, 2º e 3º, nas categorias Sub-15 e Sub-17; no Sub-19 
masculino e Adulto Feminino, que somente terão disputas na 
Regional Brasília, haverá troféus e medalhas para 1º, 2º e 3º 
colocados. 

 Etapa Integração – Copa DF Ouro: será disputada pelo 1º colocado 
da Regional Gama e 1º, 2º e 3º colocados da Regional Brasília, com 
troféus e medalhas para campeão, vice e 3º colocado. 

 Etapa Integração – Copa DF Prata: será disputada pelos 
classificados a partir de 2º, na Regional Gama, e de 4º, na Regional 
Brasília, com troféus e medalhas para campeão, vice e 3º colocado. 
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Federação de Basquetebol do Distrito Federal 

 

- Espaços Promocionais, Cessão de Ginásios e Filiação - 

 

Espaços promocionais no site 
da FBDF 

 A FBDF desenvolveu uma página especial para tabelas e resultados 
dos Campeonatos Oficiais 2014, onde foram criados espaços para 
inserção de banners de parceiros das equipes participantes. A 
marca do parceiro ficará vinculada à equipe apoiada e será exposta 
tantas vezes quantas esta aparecer na tabela e terá link para sites 
e/ou páginas da empresa/entidade na internet. Os preços por equipe 
serão R$ 1.000,00 para apoiador de time feminino e R$ 1.100,00 
para parceiro de time masculino. A equipe que vender seu espaço 
ficará isenta da taxa de inscrição. Se a equipe optar por pagar a 
taxa de inscrição, o espaço promocional abaixo de seu nome poderá 
ser negociado pela FBDF. 

Cessão de ginásio  A entidade que ceder ginásio para quatro partidas dos 
Campeonatos, por semana, será isenta da taxa de inscrição de uma 
equipe. Além disso, poderá utilizar o espaço promocional vinculado 
a essa equipe em seu benefício, vendendo ou veiculando sua 
marca. 

Filiação  Não será cobrada taxa de registro de filiação, em 2014, e a 
anuidade ficou estipulada em R$ 1.300,00. Mas, a entidade filiada 
que contar com pelo menos uma equipe nos Campeonatos Oficiais 
ficará isenta da taxa neste ano.  

 

(*) Equipes de todo o DF poderão se inscrever para a Regional Gama, mas será dada preferência aos 
times das seguintes cidades e nesta ordem: Gama, Santa Maria, Novo Gama, Valparaíso de Goiás, 
Cidade Ocidental, Luziânia, Recanto das Emas e Núcleo Bandeirante. 


