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Pavilhão Municipal Eduardo Gomes – Zona Desportiva de Pombal (https://goo.gl/maps/JpkbNPkMXjpxYHMp9)  

Dia e Horário: 24 de abril de 2022, com horário máximo previsto das 09:00 às 13:00 

Público: Utilização obrigatória de máscara nas bancadas 

Balneários: Cada clube terá um balneário disponível para guardar os seus pertences  

Lanche: A Organização providenciará um lanche individual para cada atleta (fruta, bolachas e ice tea), 

entregue na chegada, reforçando que não teremos nenhuma pausa específica no torneio para lanche 

Bar: O Bar do NDAP estará aberto, onde poderão consumir produtos alimentícios 

Prazo de inscrição e indicação do nº de atletas por equipa: 3ª Feira 19 de abril de 2022  

Envio da lista de elegíveis (exportar SA da FPB) com os atletas participantes: 5ª feira 21 de abril de 2022 

Equipas inscritas: 

Clube NDAPombal CR Casal do Grilo UDR Zona Alta Chamusca BC CD Lousanense Olivais FC 

Atletas 15 10 10 12 8 8 

Staff 3 2 3 3 1 2 

Arbitragem: nos torneios de minibasquete da ABLeiria, cada clube organizador faz a angariação de “JAFA” (Jovens 

Atletas / Futuros Árbitros) que irão auxiliar na tarefa de arbitragem, baseada nos princípios pedagógicos inerentes a 

este escalão, que estão expressos na página seguinte. A coordenação dos JAFA será feita pela ABLeiria com 1 Juiz 

que terá a função de Tutor ao longo do evento. Os JAFA frequentaram 1 ação de formação online antes do evento. 

09:00 Chegada ao Pavilhão e Aquecimento das Equipas 

Jogos Campo A Campo B Campo C 

09:30 NDAP x CRCG UDRZA x CBC CDL x OFC 

10:10 NDAP x UDRZA CRCG x CDL CBC x OFC 

10:50 NDAP x CBC UDRZA x CDL CRCG x OFC 

11:30 NDAP x CDL CRCG x CBC UDRZA x OFC 

12:10 NDAP x OFC CRCG x UDRZA CBC x CDL 

12:50 Foto de grupo 

13:00 Final do evento e Regresso a casa 
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REGULAMENTO  MINI 12 

Inscrição de Jogadores 
Só podem participar atletas devidamente inscritos na FPB, identificados 
através da lista de elegíveis exportada do SA da FPB 

Inscrição Equipa Enviar por e-mail a lista de elegíveis antes do evento 

Género Atletas Exclusivamente femininos (nascidas em 2010, 2011 e 2012) 

Formato Jogos 
4x4 em Campo Transversal (aproximadamente 22x13) e tabela a 2,60m 
Lance-Livre a 4 metros e utilização de bola tamanho 5 

Nº Quartos  4 quartos 

Tempo de Jogo (cada quarto) 8 minutos 

Intervalo em cada quarto 1 minuto 

Transição entre jogos 5 minutos 

Tempo total para cada jogo 40 minutos 

Nº Mínimo de Atletas 8 atletas inscritas (poderão incluir nascidas em 2012) 

Nº de Atletas para 2 equipas  No mínimo 20 atletas inscritas para poder dividir em 2 equipas 

Utilização dos Atletas 
Todas as jogadoras devem ser utilizadas no mínimo um quarto completo por 
jogo, salvaguardando o total de jogadores da equipa 

Derrota Administrativa Não se aplica (mesmo em caso de não garantir o número mínimo de atletas) 

Substituições 
Não devem ser realizadas substituições, permitindo que cada atleta possa ter 
a oportunidade de participar num quarto completo. Excecionalmente poderá 
existir quando um jogador se lesiona, e devem ocorrer com o jogo parado. 

Descontos de Tempo 
Não são permitidos descontos de tempo; os treinadores não devem parar o 
jogo para explicar ou ensinar alguma situação específica, permitindo que o 
máximo tempo de prática dos atletas em campo. 

Modelo Defensivo 
É obrigatória a utilização de Defesa Individual (“cada um defende o seu”), 
promovendo primeiro a responsabilidade individual defensiva e apenas 
posteriormente o sentido coletivo defensivo (ajudas) 

Roubo de Bola É permitido todo o tipo de roubo de bola, de acordo com as regras do jogo 

Violação por retorno ao ½ 
campo defensivo 

Uma equipa com a posse de bola na sua zona de ataque não a pode devolver 
para a sua zona de defesa 

Bola Presa e Posse de Bola 
Em situações de Bola Presa, a posse de bola deve ser atribuída à equipa que 
se encontrava a atacar, através da reposição de bola lateral 

Reposição de Bola 
Em situações de Bola Fora e Violações, a bola não necessita de ir ao árbitro, 
sendo reposta no local mais próximo onde saiu 

 


