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Anexo A.
Ranqueamento das equipes para o Campeonato Brasileiro Masculino 2021.

1. Do objetivo Geral

Artigo. 1º

Objetivo geral: Regulamentar a forma de disputa do campeonato brasileiro
masculino da 1ª Divisão de BCR, como parte integrante do Regulamento Geral
de Competições realizadas pela CBBC.

2. Distribuição das equipes no campeonato e sistema de disputa.

Artigo 2º

O Campeonato Brasileiro Masculino da 1ª Divisão será realizado em 2021 com a
participação de 10 (dez) equipes.

Parágrafo único. A classificação final de cada equipe na última edição dos campeonatos
brasileiros realizados pela CBBC, definirá as equipes que poderão se inscrever
na competição, sendo essas consideradas equipes ranqueadas (Vide anexo A).
Artigo 3º

Terão direito de inscrição para participar do Campeonato Brasileiro da 1ª Divisão 2021
as:
I.
II.

07 (sete) equipes classificadas entre 1ª e 7º lugares no Campeonato Brasileiro
da 1ª Divisão da última edição realizada desta competição (2019);
03 (três) equipes classificadas entre 1º e 3º lugares no Campeonato Brasileiro
da 2ª Divisão da última edição realizada desta competição (2019).

§ 1º

Não haverá rebaixamento para a 2ª Divisão no caso de equipes que optarem por
não se inscrever na competição em 2021, aplicando-se os dispositivos do
regulamento geral no caso de equipes inscritas e homologadas que por algum
motivo não tenham se credenciado ou tenha desistido de participar da
competição em andamento.

§ 2º

As equipes ranqueadas para a 1ª Divisão (Anexo A), conforme descrito nos
incisos I e II do artigo 3º, não perderão sua qualidade de equipes ranqueadas,
caso não participem da competição em 2021.

Artigo 4º

O formato da competição será definido pela CBBC, respeitando:
I.
II.
III.

Artigo 5º

A quantidade de equipes com inscrições homologadas pela CBBC para a
competição, de acordo com este regulamento;
Os dias determinados pela Diretoria Executiva para a realização das
competições; e
A quantidade de quadras disponíveis para a realização da competição;

É necessário a quantidade mínima de pelo menos 03 (três) equipes inscritas e
homologadas pela CBBC, para que o campeonato seja realizado.

Artigo 6º

O Campeonato Brasileiro Masculino da 1ª Divisão – 2021 será realizado em fases,
para definir a posição final das equipes na competição.

Artigo 7º

Quando houver até 06 (seis) equipes homologadas para participar do Campeonato
Brasileiro da 1ª Divisão - 2021, os jogos poderão ser realizados em fase única, com
as equipes jogando entre si (turno único) e a classificação por pontos ganhos
determinará a posição final das equipes na competição.

Artigo 8º

Quando houver 07 (sete) equipes homologadas para participar do Campeonato
Brasileiro Masculino da 1ª Divisão - 2021, os jogos poderão ser realizados em 01 (um)
dos 02 (dois) formatos abaixo:

Formato 1.

Fase única. Todas as equipes jogarão entre si em chave e turno único e a
classificação das equipes, nesta fase, determinará a colocação final das equipes
na competição.

Formato 2.

Fase I. Preliminar.
a) As equipes serão divididas em duas chaves (A = 03 equipes e B = 04 equipes);
b) As equipes serão distribuídas nas chaves conforme sorteio por pares, a ser
estabelecido pela CBBC, considerando a última edição da competição:
Pares: 1º e 2º colocados; 3º e 4º colocados; as demais equipes pareadas por
regiões (Norte, Sul, Nordeste, Centro-oeste e Sudeste).
Nesta fase, as equipes jogarão entre si dentro da sua chave em turno único,
apurando-se a classificação por pontos na chave.
Fase II. Semi-final:
Jogo 01: 1º A vs 2º B;
Jogo 02: 1º B vs 2º A
Fase III. Finais
Jogo 03. 3º A vs 3º B (5º - 7º)
Jogo 04. 4º A vs 3º A (5º - 7º)
Jogo 05. Perdedor jogo 01 vs Perdedor jogo 02 (3º - 4º)
Jogo 06. Vencedor jogo 01 vs Vencedor jogo 02 (1º - 2º)
A equipe 5ª colocada será a vencedora do confronto do jogo 03. A equipe
vencedora do jogo 04 será a equipe 6ª colocada e a perdedora a 7ª colocada.

Artigo 9

Formato 1.

Quando houver 08 (oito) equipes homologadas para participar do Campeonato
Brasileiro Masculino da 1ª Divisão, os jogos poderão ser realizados em 01 (um) dos
02 (dois) formatos abaixo:
Fase I. Preliminar.
a) As equipes serão divididas em duas chaves (A e B, cada uma com 04 equipes);
b) As equipes serão distribuídas nas chaves conforme sorteio por pares, a ser
estabelecido pela CBBC, considerando a última edição da competição:

Pares: 1º e 2º colocados; 3º e 4º colocados; as demais equipes pareadas por
regiões (Norte, Sul, Nordeste, Centro-oeste e Sudeste).
Nesta fase, as equipes jogarão entre si dentro da sua chave em tuno único,
apurando-se a classificação por pontos na chave.
Fase II. Semi-final:
Jogo 01: 1º A vs 2º B;
Jogo 02: 1º B vs 2º A
Fase III. Finais
Jogo 03. 3º A vs 3º B (5º - 6º)
Jogo 04. 4º A vs 4º B (7º - 8º)
Jogo 05. Perdedor Jogo 01 vs Perdedor Jogo 02 (3º - 4º)
Jogo 06. Vencedor Jogo 01 vs Vencedor jogo 02 (1º - 2º)

Formato 2.

Fase I. Preliminar.
a) As equipes serão divididas em duas chaves (A e B) com 04 (quatro) equipes
cada.
b) A distribuição das equipes nas chaves será realizada por sorteio em pares, a
ser estabelecido pela CBBC, considerando a última edição da competição:
Pares: 1º e 2º colocados; 3º e 4º colocados; as demais equipes pareadas por
regiões (Norte, Sul, Nordeste, Centro-oeste e Sudeste).

Nesta fase, as equipes jogarão entre si dentro da sua chave em turno único,
apurando-se a classificação por pontos na chave.
Fase II. Quartas de finais
Jogo 01: 1º A vs 4º B
Jogo 02: 1º B vs 4º A
Jogo 03: 2º A vs 3º B
Jogo 04: 2º B vs 3º A
Fase III. Semi-final:
Jogo 05: Vencedor jogo 01 vs Vencedor jogo 04
Jogo 06: Vencedor jogo 02 vs Vencedor jogo 03
Fase IV. Finais
Jogo 07. Perdedor jogo 01
Jogo 08. Perdedor jogo 03
Jogo 09. Perdedor Jogo 05
Jogo 10. Vencedor Jogo 05
Artigo 10

Formato 1.

vs Perdedor jogo 02 (5º - 6º)
vs Perdedor jogo 04 (7º - 8º)
vs Perdedor jogo 06 (3º - 4º)
vs Vencedor jogo 06 (1º - 2º)

Quando houver 09 (nove) equipes homologadas para participar do Campeonato
Brasileiro da 1ª Divisão, os jogos poderão ser realizados em 01 (um) dos 02 (dois)
formatos abaixo:
Fase I. Preliminar.

a) As equipes serão divididas em 03 (três) chaves; A, B e C, cada uma com 03
(três) equipes.
b) As equipes 1º, 2º e 3º colocadas na última edição da competição serão
sorteadas para que cada uma se posicione em uma das chaves. As demais
equipes serão distribuídas nas chaves conforme sorteio por pares, a ser
estabelecido pela CBBC, considerando a última edição da competição:
Pares: por regiões (Norte, Sul, Nordeste, Centro-oeste e Sudeste).

Nesta fase, as equipes jogarão entre si dentro da sua chave em turno único,
apurando-se a classificação por pontos na chave.
Fase II. Semi-final (SF):
Jogo 01: 1º A vs 1º B;
Jogo 02: 1º A vs 1º C;
Jogo 03: 1º B vs 1º C;
Fase III. 7º a 9º
Jogo 04: 3º A vs 3º B;
Jogo 05: 3º A vs 3º C;
Jogo 06: 3º B vs 3º C;
Fase IV. 4º a 6º - (Repescagem para Bronze)
Jogo 07: 2º A vs 2º B;
Jogo 08: 2º A vs 2º C;
Jogo 09: 2º B vs 2º C;
Fase V. Finais
Jogo 10. 1º da Fase SF vs 2º da Fase SF (1º e 2º)
Jogo 11. 3º da Fase SF vs 1º Fase IV (3º e 4º)
A classificação das equipes entre 7º e 9º será determinada pelo número de pontos
ganhos nos jogos da Fase III.
A classificação das equipes entre 5º e 6º será determinada, respectivamente pelo
número de pontos ganhos nos jogos da Fase IV (2º melhor equipe e 3ª melhor
equipe).

Formato 2.

Fase I. Preliminar.
a) As equipes serão divididas em duas chaves (A = 04 equipes e B = 05 equipes);
b) A distribuição das equipes nas chaves será realizada conforme sorteio por
pares, a ser estabelecido pela CBBC, considerando a última edição da
competição:
Pares: 1º e 2º colocados; 3º e 4º colocados; as demais equipes pareadas por
regiões (Norte, Sul, Nordeste, Centro-oeste e Sudeste).

Nesta fase, as equipes jogarão entre si dentro da sua chave em turno único,
apurando-se a classificação por pontos na chave.

Fase II. Semi-final:
Jogo 01: 1º A vs 2º B;
Jogo 02: 1º B vs 2º A

Fase III. Finais
Jogo 03. 3º A vs 3º B (5º – 6º)
Jogo 04. 4º A vs 4º B (7º – 8º)
Jogo 05. Perdedor jogo 1 vs Perdedor jogo 02 (3º - 4º)
Jogo 06. Vencedor jogo 1 vs Vencedor jogo0 2 (1º - 2º)
A última colocada na chave A, será a 9º equipe na classificação final.
Artigo 11

Formato 1.

Quando houver 10 (dez) equipes homologadas para participar do Campeonato
Brasileiro Masculino da 1ª Divisão, os jogos serão realizados em um dos formatos
abaixo:
Fase I. Preliminar
a) As equipes serão divididas em duas chaves (A e B) cada uma com 05 (cinco)
equipes.
b) As equipes serão distribuídas nas chaves conforme sorteio por pares, a ser
estabelecido pela CBBC, considerando a última edição da competição:
Pares: 1º e 2º colocados; 3º e 4º colocados; as demais equipes pareadas por regiões
(Norte, Sul, Nordeste, Centro-oeste e Sudeste).
Nesta fase, as equipes jogarão entre si dentro sua chave em turno único, apurandose a classificação por pontos na chave.
Fase II. Semi-final:
Jogo 1: 1º A vs 2º B;
Jogo 2: 1º B vs 2º A

Fase III. Finais
Jogo 03. 3º A vs 3º B ( 5º - 6º)
Jogo 04. 4º A vs 4º B (7º - 8º)
Jogo 05. 5º A vs 5º B (9º - 10º)
Jogo 05. Perdedor jogo 01 vs Perdedor jogo 02 (3º - 4º)
Jogo 06. Vencedor jogo 01 vs Vencedor jogo 02 (1º - 2º)

Formato 2.

Fase I. Preliminar.
a) As equipes serão divididas em 03 (três) chaves; A , B e C, sendo as chaves A e B
com 3 equipes cada e a chave C com 4 equipes.
b) As equipes 1º, 2º e 3º colocadas na última edição da competição serão sorteadas
para que cada uma se posicione em uma das chaves. As demais equipes serão
distribuídas nas chaves conforme sorteio por pares, a ser estabelecido pela CBBC,
considerando a última edição da competição:
Pares: por regiões (Norte, Sul, Nordeste, Centro-oeste e Sudeste).

Nesta fase, as equipes jogarão entre si dentro da sua chave em turno único,
apurando-se a classificação por pontos na chave.
Fase II. Semi-final (SF) – (com 3 equipes).
Jogo 01: 1º A vs 1º B;
Jogo 02: 1º A vs 1º C;
Jogo 03: 1º B vs 1º C;
Fase III. 7º a 10º - (6 equipes)
Jogo 04: 3º A vs 3º B;
Jogo 05: 3º A vs 3º C;
Jogo 06: 3º B vs 3º C;
Jogo 07: 4º C vs 3º C;
Jogo 08: 3º B vs 4º C;
Jogo 09: 4º C vs 3º A.
Fase IV. 4º a 6º Repescagem para Bronze – (3 equipes)
Jogo 10: 2º A vs 2º B;
Jogo 11: 2º A vs 2º C;
Jogo 12: 2º B vs 2º C;
Fase V. Finais
Jogo 13. 1º da Fase SF vs 2º da Fase SF (1º e 2º)
Jogo 14. 3º da Fase SF vs 1º Fase IV (3º e 4º)
A classificação das equipes entre 7º e 10º será determinada pelo número de pontos
ganhos nos jogos da Fase III.
A classificação das equipes entre 5º e 6º será determinada, respectivamente pelo
número de pontos ganhos nos jogos da Fase IV (2º melhor equipe e 3ª melhor equipe).

Artigo 12

4.

A ordem dos jogos, definidos pelos confrontos constantes neste regulamento e a
adequação do formato de competição será estabelecida pela CBBC, visando a melhor
organização da competição.

Da contagem de pontos e desempates.

Artigo 13

§ 1º

O critério de pontos ganhos será adotado quando as equipes estiverem distribuídas
em chaves, da seguinte forma:
I.

Por cada vitória = 02 (dois) pontos;

II.

Por cada derrota = 01 (um) ponto; e

III.

Por não comparecimento ou abandono de jogo = 0 (zero) ponto
Caso uma equipe não compareça no horário estipulado para a realização da
partida, após 15 (quinze) minutos será declara ausente, aplicando-se WO em
favor da equipe presente, à qual será declarada vencedora pelo placar de 20 x
00 (vinte x zero). A equipe ausente não terá nenhum ponto computado e, caso o

não comparecimento seja das duas equipes não serão computados pontos para
nenhuma delas.
§ 2º

A equipe que não comparecer a 02 (dois) jogos será eliminada da competição,
todos os seus resultados anteriores serão anulados e será aplicado as medidas
descritas no § 2º do artigo 12, deste regulamento.

§ 3º

No caso de derrota por número insuficiente de atletas, se no momento do
encerramento do jogo por tal motivo a equipe com o efetivo reduzido estiver à
frente no marcador, o resultado será de 02 x 00 (dois x zero) para a equipe
adversária. Se tal equipe estiver atrás no marcador, entretanto, o placar será
mantido.

§ 4º

No caso de derrota por desistência, o placar será de 20 x 00 (vinte x zero) para a
equipe adversária.

Artigo 14

Dos critérios desempates
Em caso de empate por pontos ganhos entre duas ou mais equipes, em qualquer
chave, para que sejam conhecidas as classificações definitivas e escalonadas,
obedecer-se-á, pela ordem, aos seguintes critérios até que haja o desempate:
01) Será feita uma reclassificação levando-se em conta somente os resultados dos
jogos realizados entre as equipes empatadas, sendo melhor classificada a equipe que
obteve o maior número de pontos de classificação nos confrontos entre as equipes
empatadas;
02) Maior saldo de pontos de jogo, somente dos placares dos jogos realizados entre
as equipes empatadas;
03) Maior número de pontos de jogo (pró), somente dos placares dos jogos
realizados entre as equipes empatadas;
04) Melhor saldo de pontos de jogo, levando-se em consideração os placares de
todos os jogos realizados em sua chave;
05) Maior número de pontos de jogo, levando-se em consideração os placares de
todos os jogos realizados em sua chave;
6) Não havendo o desempate pelos critérios anteriores, proceder-se-á o sorteio.

5

Previsão de programação dos jogos

Artigo 15. A tabela de jogos e a programação geral do evento seguirá o determinado no regulamento
geral para ser divulgado em até 10 (dez) dias a partir da homologação das inscrições pela CBBC.

6

Disposições gerais
Artigo 16

Casos omissos e a interpretação deste regulamento serão resolvidos pelo Comitê
Organizador, observando as regras oficiais do BCR e o Regulamento Geral.

Artigo 17

Para todos os fins, os participantes das competições da CBBC serão considerados
conhecedores deste regulamento e das regras internacionais adotadas pela CBBC e
do CBJD.

Esse documento de Sistema de Disputa é integrante do Regulamento Geral de Competições e vai
assinado

Este Sistema de Disputa aprovado pelos membros do Conselho Técnico e Diretoria
Executiva da CBBC é integrante do Regulamento Geral de competições da CBBC e entra em vigor
a partir da data de sua assinatura.
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Anexo A
Ranqueamentos das equipes de acordo com o Campeonato Brasileiro Masculino da 1ª e 2ª Divisões
do ano de 2019.

EQUIPE
CAD SJRP

HISTÓRICO DO RANQUEAMENTO
1o. na 1a Divisão 2019

MAGIC HANDS

2o. na 1a Divisão 2019

GADECAMP

3o. na 1a Divisão 2019

CAD SP

4o. na 1a Divisão 2019

ANDEF

5o. na 1a Divisão 2019

ADFIMA

6o. na 1a Divisão 2019

ADAP

7o. na 1a Divisão 2019

ADDF

1o. na 2a Divisão 2019

ADD/WHEELS

2o. na 2a Divisão 2019

ALL STAR PARÁ

3o. na 2a Divisão 2019

