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Comunicado nº 117 – 2019/2020 – Seleções Regionais – Torneio de Preparação 

Data: 19.02.2020 

 

Para conhecimento geral, a seguir se informa: 

 

1. SELEÇÕES REGIONAIS – TORNEIO DE PREPARAÇÃO 

No período de Carnaval irá decorrer um torneio de preparação das seleções (Sub14 e Sub16) 

que irão participar na Festa do Basquetebol Juvenil, de 2 a 7 de Abril, em Albufeira. 

 

Calendário de Jogos 

SELEÇÃO S14M | SELEÇÃO SUB16F | CSM S19F 

DATA DIA HORA VISITADO VISITANTE LOCAL 

24.02.2020 SEG 16h00 - 17h30 CS Marítimo S19 Seleção S14M PAV. SALESIANOS 

26.02.2020 QUA 14h30 - 16h00 Seleção S16F CS Marítimo S19 PAV. SALESIANOS 

26.02.2020 QUA 09h00 - 10h30 Seleção S14M Seleção S16F PAV. SALESIANOS 

      

SELEÇÃO S16M | CAB S18 | CDMS SM 

DATA DIA HORA VISITADO VISITANTE LOCAL 

23.02.2020 DOM 18h00 – 19h30 CD Mar e Serra Seleção S16M PAV. F. FRANCO 

24.02.2020 SEG 19h30 – 21h00 CAB S18M CD Mar e Serra PAV. CAB 

26.02.2020 QUA 16h45 - 18h15 Seleção S16M CAB S18M PAV. F. FRANCO 

      

SELEÇÃO S14F | GBA S16M | CDMS S16M 

DATA DIA HORA VISITADO VISITANTE LOCAL 

23.02.2020 DOM 11h15 - 12h45 GB ATLÂNTICO S16M CD MAR E SERRA S16M PAV. CANIÇO 

24.02.2020 SEG 16h00 - 17h30 Seleção S14F GB ATLÂNTICO S16M PAV. CANIÇO 

26.02.2020 QUA 16h00 - 17h30 CD MAR E SERRA S16M Seleção S14F PAV. SALESIANOS 
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Regulamento Específico 

 
Regras de Jogo 

 As regras em vigor são as que constam nos Regulamentos da FPB, com as exceções a seguir 

explicadas: 

 Nas reposições da bola em jogo na zona de defesa, só há paragem do cronómetro em caso de ter 

ocorrido uma falta pessoal; 

 Em todas as outras situações, o jogo prossegue de imediato, não sendo necessário um árbitro 

autorizar a reposição/”tocar na bola” e não há paragem de cronómetro; 

 O disposto nas duas alíneas anteriores não se aplica durante os dois últimos minutos do 4º 

quarto, nem do(s) período(s) suplementar(es) durante o(s) qual(is) o cronómetro para sempre 

que um árbitro assinale qualquer ocorrência. 

Nota 1 – em casos que o justifiquem, os árbitros poderão parar o jogo e o cronómetro; por exemplo: se a 

bola não puder ser reposta de imediato, por ter ido para longe; se um jogador (ou mais) se tiver lesionado. 

Nota 2 – o jogador que repõe a bola em jogo não pode tirar vantagem do facto de não ser necessário haver 

autorização do árbitro para fazer a reposição, nomeadamente em relação ao local da mesma; nesse caso, o 

árbitro deve assinalar violação e a posse de bola é concedida à outra equipa; 

Nota 3 – as seleções poderão inscrever até 15 jogadores no boletim de jogo; 

 

Tempo de Jogo 

 4 quartos de 8 minutos (tempo regulamentar); 

 Se o resultado estiver empatado no final do tempo regulamentar, realiza-se um período 

suplementar de 3 minutos; 

 Serão realizados tantos períodos de 3 minutos, quantos os necessários até que uma das 

equipas se encontre em vantagem no final do tempo de jogo; 

 Os intervalos entre quartos são de 1 minuto, exceto entre o 2º e 3º quarto, em que o 

intervalo é de 3 minutos; entre o 4º quatro e o tempo suplementar, assim como entre 

tempos suplementares consecutivos, o intervalo é de 1 minuto; 

 Cada uma das equipas tem direito apenas a um desconto de tempo de 1 minuto por cada 

quarto de jogo; 

 Cada equipa dispõe igualmente de um desconto de tempo em cada período suplementar 

que venha, eventualmente, a ser disputado; 

 O limite de faltas pessoais por jogador é de 4; 

 O período de aquecimento será de 10 minutos, no máximo. 

 

Não haverá atribuição de prémios. 

 

Funchal, 19 de Fevereiro 2020 
A Direção 

 


