
                                       
      

 

INFORMATIVO CAMPEONATO/ 1° MBA (Municipal de Basquetebol Aberto) 2021 

 

O Município de Erechim/RS através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo – 

Departamento de Esportes torna público, para conhecimento dos interessados as inscrições para 

equipes de BASQUETE, interessados em participar do Municipal de Basquetebol Aberto (MBA) – 

Edição 2021.  

O prazo das inscrições será do dia 07/07/2021 (quarta-feira) a 27/07/2021 (terça-feira), devendo 

os interessados acessar o SITE da Prefeitura Municipal de Erechim – Aba do Departamento de 

Esporte e preencher online a Ficha de Inscrição com todos os dados. Em caso de dúvidas, ou de 

não conseguir efetivar a inscrição online, deverão comparecer no Departamento de Esportes, 

localizado no Estádio do YPIRANGA, com atendimento das 7h30min às 13h30min para os mesmos 

auxiliarem na inscrição. 

Comunicados: 

 – Verificar junto ao Departamento de Esporte a relação de atletas punidos antes da inscrição dos 

atletas, para analisar as pendências; 

 – A competição de BASQUETE será realizada de acordo com os Protocolos COVID-19 vigente, que 

deverá ser cumprido por todos na íntegra; 

 – Não haverá acesso às torcidas e família no Local da Competição (Ginásio do SESC), tendo em 

vista os Protocolos 19; 

1. OBJETO: 

O presente informativo tem por objetivo a abertura das inscrições para as equipes interessadas 

em participar do Municipal de Basquetebol Aberto (MBA) – Edição 2021, a ser promovido pelo 

Município de Erechim através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo – 

Departamento de Esportes, visando à organização geral da competição. 

2. FINALIDADE e COMPOSIÇÃO DO CAMPEONATO/TORNEIO: 

2.1 – A realização da competição tem por finalidade promover a prática de uma atividade física 

saudável, através da realização da prática esportiva na modalidade de BASQUETE, fomentando o 

esporte amador na cidade e região. Promover através do esporte o lazer, a interação social entre 

atletas, dirigentes e comunidade em geral. 

O esporte carrega elementos importantes para as relações humanas, como o respeito ao próximo, 

o uso do diálogo, enquanto ferramenta de resolução dos conflitos, a justiça, como elemento de 

aproximação e equilíbrio dos direitos e deveres de cada um, a cooperação e solidariedade dentro 

de uma competição com sentimento de Fair Play, ética, lealdade, companheirismo e coletividade 

no esporte. 

Ainda, incentivar as competições amadoras para as comunidades de Erechim. 
 



                                       
      

 

2.2 – A Competição de BASQUETE – Edição 2021 será realizada nas seguintes Categorias: 

a) MIRIM (MASC/FEM) – Ano 2008/2009 

b) INFANTIL (MASC/FEM) – Ano 2006/2007 

c) LIVRE ADULTO (MASC/FEM) – acima de 16 anos completos 

 

2.3 – A inscrição de atletas de fora do município será livre. 

2.4 – A Competição será realizada no dia 01/08/2021 (domingo) no Ginásio do SESC (Rua Portugal, 

Nº 490, Centro). 

2.5 – As equipes poderão inscrever no máximo 14 atletas por equipe. 

2.6 – Documentação: Será obrigatória a apresentação do RG ou CNH (original) no dia da 

competição. 

 

3. DA ORGANIZAÇÃO e REUNIÃO TÉCNICA: 

3.1 – A Organização Geral da Competição de BASQUETE, referente ao sistema de disputa, tempo 

de jogo, critérios de desempate, sorteio, e outras definições pertinentes à competição, serão 

definidas pelo Departamento de Esportes. 

3.2 – Os avisos, informações, Regulamento da Competição, Código de Justiça Desportiva serão 

publicados no site da Prefeitura Municipal de Erechim – aba do Departamento de Esportes e, 

também poderão ser retirados no Departamento de Esportes, localizado no Estádio do YPIRANGA. 
 

4. DISPOSIÇÕES FINAIS: 

4.1 – PREMIAÇÃO: serão premiadas as equipes: 1º, 2º e 3º colocadas em cada categoria conforme 

segue: 

1º Lugar: 1 TROFÉU – 16 medalhas 

2º Lugar: 1 TROFÉU – 16 medalhas 

3º Lugar: 1 TROFÉU – 16 medalhas 

 

PREMIAÇÃO EXTRA: 

 – Melhor Pontuador (em todas as categorias e gênero). 

 

4.2 – A competição de BASQUETE em todas as Categorias serão conduzidas e fiscalizadas pelo 

Departamento de Esportes e pelo CMD – Conselho Municipal Desportivo do Município de Erechim. 
 

4.3 – Quaisquer dúvidas, esclarecimentos poderão ser obtidos junto ao Departamento de Esportes 

localizado no Estádio do YPIRANGA, no horário de expediente das 7h30min as  13h30min e pelo 

fone (54) 3520 7042 Ramal: 8503 ou e-mail: smcet.esportes@erechim.rs.gov.br 


