
 

 

 

 

 

COMUNICADO DA DIREÇÃO 
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Para conhecimento geral, a seguir se informa:  
 
 

CNBM - VI LIGA MASTER DHIKA 

Realizou-se no passado dia 07 de outubro, em plataforma digital, uma reunião em que estiveram presentes 

os Clubes e as respetivas Associações participantes nas 5 Ligas Master FPB/DHIKA até agora realizadas, 

bem como Clubes e respetivas Associações que ao longo dos anos têm manifestado interesse em entrar 

na prova. 

Nesta reunião foram apresentados os novos regulamentos Master, os modelos competitivos possíveis, o 

cronograma da prova, bem como a ordem de grandeza do custo da inscrição das equipas na prova, cujo 

valor final está dependente do número de Clubes inscritos e modelo competitivo escolhido. 

No seguimento da referida reunião e da manifestação de interesse em participar feita por 10 Clubes, vem 

a FPB anunciar que estão formalmente abertas as inscrições para a VI LIGA MASTER DHIKA. 

Género: Masculino 

Escalão Etário: Atletas que completem pelo menos 35 anos até ao dia 31-12-2022  

 

Cronograma da VI LIGA MASTER DHIKA: 

11 de outubro: início do prazo para as inscrições dos Clubes. 

21 de outubro: fim do prazo para as inscrições dos Clubes. 

24 de outubro: divulgação da versão final do modelo competitivo e sorteio da prova. 

26 de outubro: divulgação do calendário provisório dos jogos. 

31 de outubro: fim do prazo para a marcação dos jogos pelas equipas participantes. 

4, 5 e 6 de novembro: Início da VI Liga Master DHIKA. 

16, 17 e 18 junho: data provável para términus da VI Liga Master DHIKA. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

As inscrições das equipas devem ser feitas para o correio eletrónico: ruimourinho.masters@fpb.pt 

As inscrições dos jogadores são feitas pelos Clubes, no escalão Masters, seguindo os habituais 

procedimentos da FPB. 

 

O Comité Nacional do Basquetebol Master vai continuar a trabalhar com todas as Associações 
Distritais e Clubes interessados, no sentido de alargar e consolidar a Liga Master DHIKA. 
  
   

 

LISBOA, 11 DE OUTUBRO DE 2022 
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