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Federação de Basquetebol do Distrito Federal 

CAMPEONATOS DE BASQUETE DO DF 2016 

- Informações e Condições para Participação – 

 

Novo formato  A competição de 2016 será formada por diversos torneios, denominados 
Copas e Supercopas. As Copas serão disputadas de acordo com as 
categorias definidas, podendo reunir quatro ou seis equipes, e pontuarão 
para as Supercopas, torneios principais que fecharão a temporada, 
organizados em grupos Ouro e Prata.  

Quantidade de jogos  Será definida de acordo com o número de times do torneio: oito jogos para 
as Copas com quatro equipes e 11 jogos para as de seis times. 

Duração de cada torneio  As Copas e Supercopas serão realizadas conforme datas apresentadas 
no “período de competição”, abrangendo em torno de um mês. É 
desejável que cada equipe jogue uma vez por semana e, em geral, as 
rodadas serão duplas.  

Limite de participação  Cada equipe poderá participar, em princípio, de uma ou duas Copas de 
sua categoria, admitindo-se sua participação de uma terceira, caso não se 
apresente outra equipe com quantidade menor de participações e a 
critério da FBDF.  

Critério de pontuação  Toda equipe que disputar pelo menos uma Copa de sua categoria estará 
habilitada para a respectiva Supercopa, ficando pendente de definição 
apenas a sua classificação para Ouro ou Prata, que será apurada de 
acordo com a média resultante da divisão do total de pontos obtidos na(s) 
Copa(s) – conforme tabela abaixo – pela quantidade de Copas das quais 
a equipe participou. As equipes que tiverem participado de duas ou três 
Copas terão um ponto acrescido à média apurada. 
> 1º lugar – 10 pontos 
> 2º lugar – 9 pontos 

> 3º lugar – 8 pontos 
> 4º lugar – 7 pontos 
> 5º lugar – 7 pontos 
> 6º lugar – 7 pontos 

 As quantidades de equipes nas Supercopas (Ouro e Prata) serão 
definidas de acordo com as posições obtidas com o critério acima. 
Exemplificando: se a categoria Sub-14 Masculina teve um total de 
oito times disputando as Copas, os quatro primeiros disputarão a 
Supercopa Ouro Sub-14 Masculina e outros quatro jogarão a 
Supercopa Prata Sub-14 Masculina; se foram nove times, quatro 
ficam na Ouro e cinco na Prata; se forem seis, três ficam na Ouro e 
três na Prata. 

Categorias  Sub-14 (feminino e masculino), Sub-15, Sub-17 e Sub-19 (masculino), e 
Adulto Feminino. 

Período de competição  De 30/04 a 05/11/2016, sendo: 
> 1ª rodada de Copas, de 30/04 a 05/06/2016; 
> 2ª rodada de Copas, de 06/06 a 03/07/2016; 
> 3ª rodada de Copas, de 01/08 a 04/09/2016; 
> Supercopas Ouro e Prata, de 05/09 a 05/11/2016. 

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$ 40,00; se já for registrado, pagar a taxa anual de R$ 
40,00 (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. A taxa deverá estar paga até dois dias úteis 
antes do primeiro jogo do atleta. 

http://fbdf.com.br/atletas/atletas-registrados/
mailto:contato@fbdf.com.br
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Federação de Basquetebol do Distrito Federal 

 Se for maior de 18 anos: responder e assinar o 1 – QUESTIONÁRIO DE 
PRONTIDÃO PARA ATIVIDADE FÍSICA – PAR-Q e, se for o caso, o 2 – 
TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA PRÁTICA DE ATIVIDADE 
FÍSICA, disponíveis em http://fbdf.com.br/wp-
content/uploads/2013/06/PAR-Q-e-Termo-de-Responsabilidade-18.pdf. 
Digitalizar e anexar ao formulário de registro, no site, ou enviar para 
contato@fbdf.com.br. 

 Se for menor de 18 anos: solicitar ao responsável que responda e assine 
o 1 – QUESTIONÁRIO DE PRONTIDÃO PARA ATIVIDADE FÍSICA – 
PAR-Q e assine a 3 – AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAR DAS 
COMPETIÇÕES. Se for o caso, o responsável deverá assinar também o 2 
– TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA PRÁTICA DE ATIVIDADE 
FÍSICA, disponível em http://fbdf.com.br/wp-
content/uploads/2013/06/PAR-Q-e-Termo-de-Responsabilidade-18-1.pdf. 
Digitalizar e anexar ao formulário de registro, no site, ou enviar para 
contato@fbdf.com.br.  

Prazos de inscrição  Serão informados na Ficha de Inscrição (http://fbdf.com.br/ficha-de-
inscricao-campeonatos-de-basquete-do-df-2016/) de cada rodada de 
Copas dos Campeonatos de Basquete 2016, no site da FBDF. 

Taxas de inscrição  No novo formato dos Campeonatos, a equipe que disponibilizar 
ginásio/quadra para todos os jogos de uma Copa não pagará a taxa de 
inscrição, ficando o montante rateado para as demais participantes – três 
ou cinco, conforme o torneio seja de quatro (08 jogos) ou seis equipes (11 
jogos). Se cada time disponibilizar ginásio/quadra para dois jogos, o rateio 
será entre todos. A FBDF decidirá pela aceitação ou não do 
ginásio/quadra. 

 Valor por equipe para Copa com quatro times e rateio para três:  
> Sub-14 (feminina e masculina): R$ 330,00; 
> Sub-15 Masculina: R$ 660,00; 
> Sub-17 Masculina: R$ 720,00; 
> Sub-19 Masculina e Adulta Feminina: R$ 780,00. 

 Valor por equipe para Copa com quatro times e rateio entre todos:  
> Sub-14 (feminina e masculina): R$ 245,00; 
> Sub-15 Masculina: R$ 490,00; 
> Sub-17 Masculina: R$ 540,00; 
> Sub-19 Masculina e Adulta Feminina: R$ 590,00. 

 Valor por equipe para Copa com seis times e rateio para cinco:  
> Sub-14 (feminina e masculina): R$ 255,00; 
> Sub-15 Masculina: R$ 510,00; 
> Sub-17 Masculina: R$ 560,00; 
> Sub-19 Masculina e Adulta Feminina: R$ 610,00. 

 Valor por equipe para Copa com seis times e rateio entre todos:  
> Sub-14 (feminina e masculina): R$ 210,00; 
> Sub-15 Masculina: R$ 420,00; 
> Sub-17 Masculina: R$ 470,00; 
> Sub-19 Masculina e Adulta Feminina: R$ 510,00. 

 As taxas da categoria Sub-14 estão com 50% de desconto. Os valores 
para as Supercopas de todas as categorias também terão 50% de 
desconto, mas somente serão apurados quando forem definidas as 
quantidades de equipes em cada grupo (Ouro e Prata).  

 Somente participarão dos torneios as equipes que pagarem a taxa de 
até a data definida na Ficha de Inscrição. 

Premiação  Nas Copas e Supercopas, serão premiados com troféus e medalhas os 
três primeiros colocados. Poderão ser reconhecidos com certificados os 
destaques individuais. 
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