Federação de Basquetebol do Distrito Federal
CAMPEONATOS DE BASQUETE DO DF - 2015
- Informações e Condições para Participação Categorias

Período de competição
Obrigatório para o atleta

Prazo de inscrição
Taxas de inscrição

Forma de inscrição
Quantidades de atletas por
equipe

Quantidade de equipes por
categoria
Formato e premiação

 Regional Brasília: Sub-14, Sub-16 e Sub-19, masculinas; Sub-15 e
Sub-17, femininas e masculinas; Adulto Feminino. Nesta temporada,
serão abertas inscrições, inicialmente, para a Regional Brasília. Se
houver quantidade de equipes inscritas, nas respectivas regiões,
que justifiquem seu acionamento, poderão ocorrer disputas nas
Regionais Gama, Sobradinho e/ou Taguatinga.
 25.04 a 08.11.2015.
 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$ 35,00; se já for registrado, pagar a taxa
anual de R$ 35,00 (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 novembro/2014 (anexar ao formulário de registro, no site, ou
enviar para contato@fbdf.com.br). O atleta não poderá ser
relacionado para jogo enquanto não apresentar o atestado.
 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.
 02.03 a 10.04.2015.
 Sub-14 e Sub-15: R$ 1.300,00, por equipe.
 Sub-16 e Sub-17: R$ 1.400,00, por equipe.
 Sub-19 e Adulto Feminino: R$ 1.500,00, por equipe.
A taxa poderá ser paga até 10.04, 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.
 Em formulário próprio, no site da FBDF.
 Mínima: No masculino, a quantidade mínima de inscritos será de 08
(oito), admitindo-se a inscrição de atletas de categorias menores,
desde que garantidos pelo menos 06 (seis) participantes da própria
categoria. No feminino, a exigência para inscrição será de 07 (sete)
atletas e fica livre a utilização de atletas de categorias menores.
Máxima: não haverá limitação, mas serão entregues medalhas para
15 (quinze) atletas de cada equipe.
 A categoria será acionada com um mínimo de 04 (quatro) equipes
inscritas, podendo a FBDF flexibilizar, no caso do feminino.
 A competição terá os formatos de disputas definidos no Congresso
Técnico, em função da quantidade de equipes inscritas em cada
categoria. Os três primeiros colocados de cada categoria receberão
troféus e medalhas. Os atletas destaques indicados pelos técnicos
receberão medalhas.
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Federação de Basquetebol do Distrito Federal
Espaços promocionais no site
da FBDF

Ginásios

 A FBDF desenvolveu uma página especial para tabelas e resultados
dos Campeonatos de Basquete do DF, onde foram criados espaços
para inserção de marcas de parceiros da competição – conheça em
http://fbdf.com.br/campeonatos-oficiais-2015/. A marca do parceiro
ficará abaixo do nome de um time, será exposta tantas vezes
quantas este aparecer na tabela e terá link para site e/ou página da
empresa/entidade. O valor desse espaço promocional é de R$
2.000,00, será creditado à FBDF e as opções de negociação são as
seguintes:
1. Venda pela FBDF: a equipe a que ficar vinculada a marca terá
desconto de 50% na taxa de inscrição. Será dada preferência
às equipes de acordo com a ordem de inscrição nos
Campeonatos ou conforme indicação do parceiro.
2. Venda pela equipe: ficará isenta da taxa de inscrição; e
3. Espaço não vendido: não constará marca e a equipe pagará
integralmente a taxa de inscrição.
As marcas ficarão expostas de abril a dezembro/2015.
 Os principais ginásios para os jogos serão o do Clube Vizinhança,
EQS 108/109, e o do UniCEUB, na SEPN 707/907. Mas haverá
partidas em outros locais, conforme ocorram disponibilização pelas
equipes, acionamento de regionais, negociações e ações
promocionais da FBDF.
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