
TORNEIO DE BASKET PARA TODOS 

2018 

 

REGULAMENTO DA PROVA 

 

O Torneio realiza-se entre o dia 30 de Junho e o dia 7 de Julho, e terá como regras e 

elementos gerais os seguintes: 

- Cada Equipa deverá fazer chegar até ao dia 25 de Junho a ficha de inscrição 

que acompanha o presente regulamento, devidamente preenchida e efectuar o 

pagamento da tarifa de inscrição (40 Euros por equipa, mais 5 euros por cada atleta 

inscrito).  

- A divisão dos grupos será da responsabilidade do Portimonense S.C., sendo 

efectuado um sorteio para esse efeito. (Poderá ser efectuada também uma divisão 

segundo os escalões se for necessário).  

- Cada equipa deverá fazer constar da sua lista o nome de um responsável e o 

seu contacto. Esse responsável poderá ser ou não jogador dessa equipa.  

 

O Torneio rege-se pelo seguinte regulamento: 

ARTIGO 1.º ( Constituição das Equipas) 

-As equipas serão constituídas, de forma a não ultrapassarem 20 pontos 

atribuídos conforme descrito no quadro abaixo, sendo que cada equipa terá que ter no 

mínimo 8 pessoas, e um máximo de 16.  

Federado 2017/2018 Ex Federado 

Sénior  5 Pontos Sénior com menos de 40 anos 3 Pontos 

Sub 18 Masculino 4 Pontos Sénior com mais de 40 anos 2,5 Pontos 
Sub 19 Fem 3 Pontos Sub 18 Masculino 2 Pontos 

Sub 16 Masculino 3 Pontos  Sub 19 Fem 2 Pontos 

Sub 16 Fem 2 Pontos Sub 16 Masculino 1,5 Pontos 
Sub 14 Masc e Fem 1 Ponto Sub 16 Fem 1,5 Pontos 

Sub 12 Masc e Fem 0.5 Pontos Sub 14 Mas e Fem 0.5 Pontos 

Atletas Não Federados 

Menos de 25 anos 1.5 Pontos Mais de 35 anos 0 Pontos 
Entre 25 e 35 anos 1 Ponto   



ARTIGO 2.º ( Marcação e Realização dos Jogos) 

- A data e hora de realização dos jogos será divulgada no site do clube, no 

Facebook Oficial do Basquetebol do Portimonense e também afixada durante o 

torneio junto ao campo onde o mesmo se vai realizar.  

- Caso haja alguma necessidade de alteração dos jogos, todos os responsáveis 

de equipa devem efectuar esse pedido 48 h antes dos jogos, sendo que deverá ter 

sempre o acordo do adversário e disponibilidade de recinto e horário para tal. 

- Os jogos começam à hora marcada com o numero mínimo de 5 jogadores 

devidamente equipados (Caso não estejam os 5 elementos, a equipa decide se quer 

jogar em inferioridade numérica ou se desiste do jogo, tendo que ter sempre no 

mínimo 3). 

- Se alguma equipa não se apresentar a jogo, haverá uma espera de 10 minutos, 

após esse tempo, a equipa em falta perderá o jogo por falta de comparência.  

ARTIGO 3.º ( Regras a observar durante o Torneio) 

- As regras a praticar são as regras regulamentadas pela Federação Portuguesa 

de Basquetebol com excepção das seguintes: 

- Os jogos serão de 40 minutos, divididas em 4 partes de 10 minutos corridos (O 

relógio só pára nos últimos 2 minutos do 4.º período), com intervalos de 2 minutos 

entre o 1.º e o 2.º , e o 3.º e o 4.º, e de 4 minutos entre o 2.º e o 3.º período.  

- A indicação das faltas é da exclusiva responsabilidade do arbitro.  

- Sempre que a um jogador for averbada uma falta, esse jogador ou o 

responsável da equipa devem dizer o nome do atleta na mesa caso não tenham os 

números nas camisolas de jogo.  

- Cada equipa terá direito a um desconto de tempo na primeira parte (1.º e 2.º 

período) e outro na segunda parte (3.º e 4.º período). 

ARTIGO 4.º ( Disciplina) 

- As regras relativamente à disciplina são as mesmas d federação Portuguesa de 

Basquetebol, no entanto como se pretende que o Torneio seja disputado no maior Fair 

Play possível, o arbitro tem o direito de : 

- Sempre que sentir que algum atleta estará para ter um comportamento 

desviante ou de conduta anti desportiva poderá sancionar o atleta com 2 minutos no 

banco. À segunda vez que isto acontecer, será excluído do jogo. Ao Segundo jogo em 

que isto acontecer, o atleta poderá ficar 1 ou mais jogos inibidos de jogar, cabendo à 



organização , assim como ao arbitro do jogo decidir sobre esse assunto. ( O mesmo 

acontece quando há lugar a faltas técnicas e anti desportivas sucessivas por conduta 

violenta). 

ARTIGO 5.º (Arbitragem e Protestos) 

-O (s) árbitro(s) são nomeados pela organização e não há lugar a vetos. 

- Na decisão do árbitro em matérias de facto não há lugar a reclamações.  

- Os Elementos da mesa tem poderes para resolver os problemas que não interfiram 

na decisão dos árbitros e as mesmas devem ser acatadas sem lugar a protestos.   

- Não há direito a protestos de jogo.  

ARTIGO 6.º (Prémios) 

- Os 3 Primeiros Classificados terão direito a um troféu. 

ARTIGO 7.º ( Responsabilidade) 

- Será da responsabilidade do responsável da equipa qualquer danificação de material 

ou das instalações onde vão decorrer o Torneio. 

- A organização não se responsabiliza pelo desaparecimento ou danificação de bens 

pertencentes aos atletas.  

ARTIGO 8º ( Direitos da Organização) 

- É reservado o direito à comissão organizadora de excluir atletas, equipas ou árbitros 

que mostrem falta de desportivismo ou de respeito pelo regulamento. 

- É reservado o direito a organização de utilizar imagens do torneio em redes de 

comunicação social tais como facebook e outras.  

- As equipas que decidirem não participarem no torneio depois da inscrição feita não 

têm direito a reembolso, assim como caso seja o torneio suspenso por motivos alheios 

à organização.  

- É reservado o direito à organização de tomar as decisões que entender convenientes 

ao bom funcionamento do torneio por quaisquer omissões ou inadaptação do 

presente regulamento. 

 

A Organização       O Responsável da Equipa 

_________________________    _______________________ 


