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NOTA OFICIAL Nº 001/2017                          
 
 

Vitória, 15 de março de 2017. 
 
 

O presidente da Federação Capixaba de Basquetebol, no 
uso de suas atribuições, dá conhecimento às entidades 
filiadas, e outros mais, o seguinte: 

 

ATOS DA PRESIDÊNCIA 

 
CAMPEONATO ESTADUAL 2017 

 
 

1) Abrir inscrições aos interessados em participarem do Campeonato Estadual 2017, nas 
categorias Sub 12 a Adulto, masculino e feminino, de hoje até o dia 25 de março do corrente 
ano; 

2) Salientar que o pedido de inscrição deverá ser feito exclusivamente conforme o modelo 
padrão enviado em anexo, e com o pagamento da taxa de inscrição conforme Normativo de 
Taxas 2017; 

3) Reiterar a necessidade de revalidação dos atletas para o ano de 2017, sem a qual os atletas 
não estarão autorizados a atuar, conforme o Regulamento Geral e Normativo de Taxas 2017; 

4) Esclarecer que, para revalidar a condição dos atletas aptos a disputarem as competições em 
2017, a equipe deve enviar um ofício com a relação nominal, juntamente com o pagamento da 
taxa de revalidação, conforme Normativo de Taxas 2017; 

5) Todas as carteirinhas da FECABA serão aceitas, independente do ano de validade, desde que 
seja revalidada a inscrição do atleta para 2017; 

6) Ratificar que as bolas oficiais das partidas deverão ser da marca Wilson, sempre de couro, nos 
seguintes tamanhos: categorias masculinas do Sub 14 ao Adulto – Tamanho 07, categorias 
masculinas Sub 12 e Sub 13 – Tamanho 06, todas as categorias femininas – Tamanho 06; 

7) Acrescentar, ainda quanto as bolas oficiais que se houver comum acordo, as equipes 
envolvidas em cada jogo poderão utilizar de outros modelos e marcas, respeitando os 
tamanhos e categorias acima descritos; 

8) Informar que todos os procedimentos para as inscrições das equipes, revalidações, novos 
registros e transferências dos atletas deverão ser agendados junto a secretaria da FECABA pelo 
email fecaba@fecaba.com.br; 
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9) Divulgar a previsão de início das categorias: 
a) Sub 13 ao Sub 22 masculino: 11 de abril 
b) Sub 12 masculino: 06 de maio 
c) Sub 12 ao Sub 22 feminino: A definir 
d) Adulto masculino e feminino: A definir 

 
10)  Na categoria em que houver apenas duas equipes inscritas para participarem do Campeonato 

Estadual 2017, a competição será realizada em uma série de melhor de sete jogos para se 
apurar o campeão e o vice-campeão.      
  

 
 
 
CARLOS CARVALHO LOUREIRO 
Presidente da Fecaba 
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