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CIRCUITO FEMININO CATEGORIA SUB-14 – 2018
O Circuito Feminino da Categoria SUB-14 será disputado em duas Fases: de Classificação e
Final. Na Fase de Classificação as partidas ocorrerão em três rodadas, com datas e sedes
distintas. Na Fase Final, haverá disputa de 1° (primeiro) e 3° (terceiro) lugares, conforme Tabela
de Jogos divulgada pelo Departamento Técnico, com sede e data definida.
 Todos os jogos serão realizados conforme as Regras Oficiais de Basquetebol e
Regulamento Geral das competições da F.P.B..
 Cada agremiação participante será sede de uma rodada, e ficará responsável pelo
pagamento das Taxas de Arbitragem e Ajuda de Custo, se houver, das duas partidas
realizadas em seu ginásio.
 É obrigatória a apresentação da carteirinha da FPB de todos os membros da equipe.
 O Departamento Médico da F.P.B. estará fazendo avaliações físicas das atletas de todas
as agremiações participantes, em alguma das rodadas, que será previamente informada.
Durante estas avaliações, as atletas deverão estar acompanhadas por seu técnico ou um
responsável.
O clube sede deverá disponibilizar um espaço próximo ao ginásio para utilização pelo
Departamento Médico da F.P.B..
SISTEMA DE DISPUTA
As equipes comporão uma única Chave, jogando turno único completo, e definindo as colocações
para a realização da Fase Final, quando ocorrerão os confrontos:
1° colocado X 2° colocado e 3° colocado X 4° colocado, que definirão a equipe Campeã e demais
colocadas.
O Torneio será disputado pelo critério de pontos ganhos na Fase de Classificação, sendo que a
contagem de pontos obedecerá o seguinte critério:
a) 02 (dois) pontos por vitória,
b) 01 (um) ponto por derrota e
c) 00 (zero) ponto por não comparecimento, insuficiência de jogadoras ou abandono de jogo.
Em caso de empate entre duas ou mais equipes, serão obedecidos os seguintes critérios, pela
ordem:
1°) Pontos ganhos entre as equipes empatadas;
2°) Maior saldo de cestas nos jogos realizados entre as equipes empatadas;
3°) Maior número de cestas PRÓ nos jogos realizados entre as equipes empatadas;
4°) Maior saldo de cestas em todos os jogos realizados pelas equipes empatadas na chave;
5°) Maior número de cestas PRÓ em todos os jogos realizados pelas equipes empatadas na
chave.
6°) Sorteio.
No caso de empate entre mais do que duas equipes, se uma delas tiver sua classificação
determinada após a utilização dos critérios acima, para definir a classificação das demais, as
equipes restantes serão reavaliadas utilizando-se os mesmos critérios acima, com a exclusão dos
jogos contra a equipe que já tenha definido sua classificação.
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