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TORNEIO DE BASQUETEBOL PARA TODOS 2016 
REGULAMENTO 

 

O Torneio realiza-se entre 06 e 18/06/2016 e terá como elementos gerais os seguintes:  

- Cada equipa deverá fazer chegar até ao dia 03/06/2016 a ficha de inscrição constante no presente 

regulamento, devidamente preenchida e efectuar o pagamento da tarifa de inscrição (40,00€ pela inscrição 

da equipa, mais 5,00€ por elemento a partir de 18 anos e 3,00€ por elemento até 17 anos);  

- A divisão dos grupos será da responsabilidade da ACR Vale de Cambra podendo ser efectuado sorteio, 

divisão de acordo com os escalões de formação ou outro;  

- Cada equipa deverá fazer constar da sua lista o nome de um responsável e o seu contacto. Esse responsável 

poderá ser ou não jogador da equipa. 

O torneio reger-se-á pelo seguinte regulamento: 

  

Artigo 1° (Da constituição das Equipas) 

As equipas serão constituídas, de forma a não ultrapassarem quinze (15) pontos atribuídos conforme descrito 

abaixo, com o mínimo de 8 pessoas, sem máximo de elementos:

 - Jogador federado na época 2015/16:  

4 pontos se for Sénior ou Sub 20 (Júnior A) (No máximo 2 Seniores por equipa) 

3 pontos se for Sub 18 (Júnior B) 

2 pontos se for Sub 16 (Cadete) 

1 ponto se for Sub 14 (Iniciado) 

- Jogador ex-federado (referência à última época desportiva 

3 pontos se foi Sénior ou Sub 20 há menos de 5 anos  

2,5 pontos se foi sénior ou sub 20 há mais 5 anos  

2 pontos se foi Sub 18 há menos de 5 anos 

1,5 ponto se foi Sub 18 há mais de 5 anos 

1,5 ponto se foi Sub 16 há menos de 5 anos

              1 ponto se foi Sub 16 há mais de 5 anos 

              0,5 pontos se foi Sub 14 

- Jogadores que nunca foram federados 

1,5 pontos se masculino e menos de 25 anos (inclusive) 

1 ponto se masculino e menos de 35 anos (inclusive) 

0 pontos se masculino tiver mais de 35 anos 

0,5 pontos se feminino e menos de 25 anos (inclusive) 
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0 pontos se feminino com mais de 26 anos (inclusive) 

  

Artigo 2° (Da marcação dos Jogos) 

1) A data e hora da realização dos jogos será afixada no pavilhão e em www.acrvaledecambra.com, podendo 

as equipas alterar as mesmas com antecedência mínima de 48 horas e após obtenção da autorização de 

ambos os responsáveis das equipas e da ACR Vale de Cambra. 

2) Os jogos começam à hora marcada com o número mínimo de 3 jogadores devidamente equipados por 

equipa, podendo existir um atraso até 10 minutos; 

3) Decorrido esse período de tempo e em caso de ausência de alguma equipa a vitória será atribuída à 

equipa que se encontrar no pavilhão em condições de iniciar o jogo. 

  

Artigo 3° (Das Regras a observar durante o torneio) 

As regras do torneio são as que de seguida se indica: 

- As regras a praticar são as regulamentadas pela Federação Portuguesa de Basquetebol com excepções das 

contidas no presente regulamento; 

Os jogos serão de 40 minutos, sendo quatro partes de 10 minutos corridos (parando apenas nos lances livres 

e descontos de tempo) com intervalo de 3 minutos; 

Cada equipa terá direito a um desconto de tempo de 30 segundos em cada período; 

A indicação das faltas é da exclusiva responsabilidade do árbitro do jogo; 

  

Artigo 4° (Do Equipamento) 

O Torneio será efectuado em instalações desportivas, assim é obrigatório que cada elemento de cada equipa 

se apresente com equipamento apropriado para a prática desportiva. Serão fornecidos coletes para 

distinguir as equipas. 

  

Artigo 5º (Dos Prémios) 

Serão entregues t-shirts a todos os participantes, prémios para as 3 primeiras equipas.

 

  

Artigo 6° 

A comissão responsável pelo torneio é soberana na aplicação do presente regulamento sendo também 

responsável por decidir nos casos omissos. 




