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Comunicado nº 027 – 2019/2020 – Competição Regional – Campeonato da Madeira 

- MINIS 

Data: 22.10.2019 

 

Para conhecimento geral, a seguir se informa: 

 

1. COMPETIÇÃO REGIONAL – CAMPEONATO DA MADEIRA - MINIS 

Vimos por este meio solicitar que os clubes informem, até 24 de Outubro, com que equipas 

irão participar no Campeonato da Madeira de Minibásquete. 

O campeonato da Madeira será organizado, há semelhança da época anterior, com um quadro 

formal e um quadro participativo. 

Quadro formal 

 O quadro formal será realizado nos seguintes escalões: 

o Mini-12 – Masculinos e Femininos 

o Mini-10 – Masculinos e Femininos 

o Mini-8 – Misto 

 No quadro formal à exceção dos Mini-8 há separação de géneros. 

 No escalão de Mini-12 masculinos e femininos e Mini-10 masculinos os jogos serão 

no formato de 4x4 sendo as equipas formadas por 8 praticantes. 

 No escalão de Mini-10 femininos e Mini-8 os jogos serão no formato de 3x3 sendo as 

equipas formadas por 6 praticantes.  

 

Quadro participativo 

 O quadro participativo será realizado nos seguintes escalões: 

o Mini-12 – Masculinos e Femininos 

o Mini-10 – Masculinos de Femininos 

o Mini-8 - Misto  

 No quadro participativo os jogos serão no formato de 4x4 no escalão de Mini-12 e no 

formato de 3x3 no escalão de Mini-10. 

 No quadro participativo serão também aceites equipas mistas no escalão de Mini-10.  
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A inscrição das equipas deverá ser feita por email para sanpayo.araujo@abmadeira.pt e 

geral@abmadeira.pt , enviando o quadro, abaixo, devidamente preenchido: 

 

Quadro de Inscrição de equipas 

 

Clube:________________________________ 

Escalão Quadro Formal Quadro Participativo Total 

Mini12 Masculinos    

Mini12 Femininos    

Mini10 Masculinos    

Mini10 Femininos    

Mini10 Misto    

Mini8 Misto    

Total    

 

 

Na quarta-feira 30 de Outubro haverá na sede da ABM, pelas 18.30, uma reunião para 

discussão do modelo competitivo do campeonato formal e sorteio por escalão do campeonato 

formal.  

 

Funchal, 22 de Outubro/19 

A Direção 
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