
Taça da Madeira Minibásquete – Informação 
 
Preâmbulo 
 
Para ser estruturante para o basquetebol, o minibásquete tem de ser 
acima de tudo encarado como uma forma de captação e fidelização da 
modalidade. Não é por acaso que na estrutura federativa o minibásquete 
está inserido na captação e fomento. Nesta perspectiva, e também no 
intuito dos clubes poderem começar a organizar as suas equipas para a 
época de 2019/20 e em conformidade com o acordado na reunião do dia 
24 de Abril de 2019, a Taça de Madeira vai ser organizada a partir da 
avaliação das equipas por níveis. Nesta prova o que se pretende acima de 
tudo é reconhecer a capacidade de captação e fidelização de minis dos 
clubes participantes. Face ao exposto vimos por este meio informar as 
normas e calendarização da Taça da Madeira  
 
1. Calendarização dos jogos  
 

1. A calendarização dos jogos é a seguinte:  
 
 Minis - 12  
04 de Maio 
11 de Maio 
18 de Maio 
25 de Maio 
01 de Junho 
15 de Junho 
 
Minis - 10  
12 de Maio 
26 de Maio 
16 de Junho 
 
Minis – 8 
19 de Maio 
02 de Junho 
23 de Junho 
 
 



2. Após a marcação dos jogos, caso um clube não possa comparecer 
nalgum dos convívios já calendarizados terá de informar a Associação com 
10 dias de antecedência, com a finalidade de podermos ajustar os jogos, 
de forma a que as equipas presentes realizem dois jogos no mesmo 
convívio.  
 
3. Com o acordo dos clubes directamente envolvidos e autorização da 
ABM, é permitido no mesmo convívio, haver alteração no horário e ordem 
dos jogos.   
 
7. As equipas que não apresentem o número mínimo exigido nos 
regulamentos do campeonato Mini-8 e Mini-10 seis jogadores e Mini-12 
oito jogadores serão penalizadas com derrota administrativa (resultado 
20-0) e 1 ponto na classificação. 
 
8. São vencedoras as equipas que no somatório das diversas fases mais 
pontos resultantes das classificações das diversas fases obtiveram. 
 
 
Normas  
 
1. Na Taça da Madeira a ideia fundamental é colocar as crianças a jogar, 
por níveis e quantas mais melhor. Nesta perspectiva o regulamento desta 
competição tem de espelhar esse objectivo. 
 
2. Neste quadro poderão jogar minis que não estejam inscritos na 
federação, nomeadamente, no escalão dos Minis-8 crianças que ainda não 
tenham completado 6 anos.  
 
3. Os minis não inscritos terão de ter seguro. Cabe aos clubes assegurarem 
a responsabilidade do seguro dos minis não inscritos na FPB. 
 
4. Na Taça da Madeira, desde que um clube tenha o mínimo de jogadores 
para realizar o jogo, não haverá faltas de comparência, nem derrotas 
administrativas.  
 
5. Na Taça da Madeira os clubes poderão jogar, por jogo, com três Minis-
12 de primeiro ano, no escalão de Mini-10, mas nunca mais do que um por 
quarto. A ideia subjacente a esta medida é permitir aos clubes com 
poucos Minis-12 a utilização dessas crianças, e aos clubes com muitos 



Mini-12 abrir espaço para crianças que por motivos de maturação ou por 
que chegaram à pouco tempo à modalidade terem a possibilidade de 
jogarem. O mesmo princípio é utlizado no escalão de Mini-8, com a 
utilização de Minis-10. 
 
6. Nos casos da alínea anterior os clubes terão, antes do jogo começar, dar 
conhecimento à equipa adversária, quem são os jogadores que não tem a 
idade do escalão. 
 
7. O escalonamento e classificação da Taça da Madeira será realizada da 
seguinte forma:  
Por cada participação num jogo serão atribuídos 10 pontos a essa equipa à 
qual serão somados mais um ponto, até ao limite máximo de 9 pontos nos 
Mini-10 e Mini-8 e de 12 pontos nos Mini-12. Exemplo: uma equipa joga 
com 9 jogadores para a pontuação obtém 19 pontos, 10 da participação 
no jogo e 9 por ter utilizado 9 jogadores. 
 
8. As equipas que não se apresentem com o número mínimo de jogadores 
para realizarem o jogo, 3 jogadores nos Mini-8 e Mini-10 e 4 jogadores nos 
Mini-12, serão penalizadas derrota administrativa e atribuição de 0 pontos 
na classificação. 
 
10. São vencedoras por nível, as equipas que no somatório das diversas 
fases mais pontos resultantes das sucessivas participações nos jogos 
obtiverem. 
 
11. Paralelamente a estas classificações por equipa e escalão, no intuito 
de incentivar a prática do minibásquete feminino será realizada, não por 
equipa, mas por clube e por escalão uma classificação com o somatório 
das minis-femininas que participaram por convívio na Taça da Madeira.  
 
12. Caso duas equipas terminem no final da Taça com o mesmo nº de 
pontos a forma de desempate será realizada em função do resultado ou 
resultados dos jogos entre as equipas empatadas.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


