- A bola a utilizar em TODOS os jogos do Torneio será a nº. 5;
- Altura tabelas, MINI 08 e MINI 10 os aros estarão na altura do Minibasquete (2,65 metros) em MINI 12
os aros estarão na altura regulamentar (3,05 metros);
- Disputa em 4 vs 4;
- Mínimo: 8 atletas, Máximo: 12 atletas;
- 28 minutos, 4 Períodos de 7 minutos, tempo corrido sem paragens com 1m intervalo entre períodos, 4
jogos em simultâneo;
- No final do tempo regulamentar de jogo é admitido o empate como resultado final;
- Todos os jogos vão ter marcador de mesa, o resultado deixa de estar visível assim que uma equipa
atinja os 30 pontos de diferença;
- Cada jogadora deverá jogar obrigatoriamente UM período completo, a mesma jogadora não pode
repetir o 1º e 2º período, é aconselhada uma utilização equilibrada das jogadoras;
- Substituições: Permitidas apenas na 2ª Parte, até aos últimos 3m do 4º Período, efetuadas num
momento de paragem do jogo, sem interrupção de tempo de jogo;
- NÃO são permitidos descontos de tempo;
- O tempo não será cronometrado, pelo que não haverá lugar à marcação de lances livres;
- Não existe em qualquer momento de bola fora, violações, faltas, não há a obrigatoriedade de a bola ir
à mão do árbitro, podendo o jogo prosseguir de imediato, salvo exceção devidamente identificada;
- Bola ao ar em 3 locais, nas 2 zonas de lance livre e zona de ½ campo, realizado no local mais próximo
onde ocorrer a situação que a motivou;
- Faltas pessoais, não será averbado limite individual e coletivo, sendo qualquer situação excessiva
alertada e passível de ser obrigada a uma substituição da atleta;
- O comportamento anti-desportivo implica a não participação da atleta em todo o Torneio;
- Para resolver dúvidas que possam surgir estará sempre presente um membro da Organização com
funções de Diretor de Campo;
Nota1: Cada clube presente deverá entregar à chegada a ficha de participação (que se envia em anexo);
Nota2: Devido ao elevado número de jogos e ao facto de serem disputados 4 jogos simultaneamente, pede-se que se cumpram
rigorosamente os horários indicados;
Nota3: Só deverão participar neste Torneio praticantes inscritos e habilitados a competir na sua Associação (respeitando o escalão
em que participa). Se se justificar alguma exceção a esta norma, essa deverá ser comunicada antecipadamente à Organização que
decidirá em conformidade.
14º TORNEIO MINIBASQUETE GDESSSA

IDADES: 2011, 2012 e 2013
LOCAL: Pavilhão Municipal Luís de Carvalho
HORÁRIO: 9h00 às 18h00 (manhã e tarde)
ALMOÇO: Cada comitiva leva o seu almoço, sugestão: Menus/Picnic, estão disponíveis Menus Refeição
(por reserva) será disponibilizado espaço no Pavilhão Municipal Luís de Carvalho, haverá sempre em
funcionamento durante este torneio um BAR
EQUIPAS: GDESSA 1, GDESSA 2, Carnide Clube, CP Esgueira e CRC Quinta dos Lombos.
SISTEMA DE DISPUTA (CONSULTAR REGULAMENTO):
- 5 Equipas num sistema de todos contra todos, num grupo único, serão ainda realizados dois jogos AllStar Game, com partilha de jogadoras entre equipas tendo em conta o melhor enquadramento
físico/competitivo;

IDADES: 2009 e 2010
LOCAL: Pavilhão Municipal Luís de Carvalho
HORÁRIO: 9h00 às 18h00 (manhã e tarde)
ALMOÇO: Cada comitiva leva o seu almoço, sugestão: Menus/Picnic, estão disponíveis Menus Refeição
(por reserva) será disponibilizado espaço no Pavilhão Municipal Luís de Carvalho, haverá sempre em
funcionamento durante este torneio um BAR
EQUIPAS: GDESSA 1, GDESSA 2, ACD Ferragudo, Carnide Clube, CB Montijo, CP Esgueira, CRC Quinta dos
Lombos, Santarém Basket e SL Benfica
SISTEMA DE DISPUTA (CONSULTAR REGULAMENTO):
- 3 Grupos de 3 equipas, Grupo A, Grupo B e Grupo C, que disputam uma I Fase (manhã), em sistema de
todos contra todos no respetivo grupo, para criação de 3 novos Grupos numa II Fase (tarde), na II Fase o
Grupo 1 (3 Equipas) é constituído pelos 1ºs classificados dos grupos A, B e C (I Fase), o Grupo 2 (3 Equipas)
é constituído pelos 2ºs classificados dos grupos A, B e C (I Fase) e o Grupo 3 (3 Equipas) é constituído pelos
3ºs classificados dos grupos A, B e C (I Fase)
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IDADES: 2007 e 2008
LOCAL: Pavilhão Municipal Luís de Carvalho
HORÁRIO: 9h00 às 18h30 (manhã e tarde)
ALMOÇO: Cada comitiva leva o seu almoço, sugestão: Menus/Picnic, estão disponíveis Menus Refeição
(por reserva) será disponibilizado espaço no Pavilhão Municipal Luís de Carvalho, haverá sempre em
funcionamento durante este torneio um BAR
EQUIPAS: GDESSA 1, GDESSA 2, GDESSA 3, GDESSA 4, Beja BC, Carnide Clube, CB Montijo, CH Malveira,
CP Esgueira, CRC Quinta dos Lombos, Paço de Arcos, Santarém Basket, Scalipus CS, SL Benfica, Sporting
CP, e Tubarões Quarteira
SISTEMA DE DISPUTA (CONSULTAR REGULAMENTO):
- 4 Grupos de 4 equipas, Grupo A, Grupo B, Grupo C e Grupo D, que disputam uma I Fase (manhã), em

sistema de todos contra todos no respetivo grupo, para criação de 5 novos Grupos para uma II Fase
(tarde) cada grupo é constituído por 3 equipas, que disputam jogos em sistema de todos contra todos
no respetivo grupo. A reorganização dos jogos da tarde será realizada em função do melhor
enquadramento competitivo das equipas, com conversa entre responsáveis das equipas e decisão final
da organização, de forma a organizar os jogos o mais equilibrado possível.
Sendo que as equipas mais competitivas ficam colocadas no Grupo 1 e as menos competitivas no Grupo
5.
CIRCUITO TICHA PENICHEIRO:
- O Torneio GDESSA, no escalão de Mini12, vai estar inserido no Circuito Ticha Penicheiro, terá o apoio

da FPB e serão entregues os diplomas/autocolantes, este complemento ao nosso Torneio é um motivo
de grande orgulho, pois será a primeira vez que o Circuito Ticha Penicheiro se vai realizar no Distrito de
Setúbal.
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•

Haverá em funcionamento durante este torneio um BAR para restabelecimento de “energias”
para todos os presentes, que esperamos esteja sempre muito concorrido…

•

Será feita uma singela cerimónia de entrega de troféus e lembranças no final do Torneio.

•

Está prevista uma fotografia com todos os envolvidos no Torneio para as 14h50 no Pavilhão
Municipal Luís de Carvalho.

•

A Organização do Torneio espera e deseja que este seja do vosso inteiro agrado e que tudo corra
dentro do melhor espírito de confraternização entre as equipas e todos os presentes que assistam
ao Torneio.

Toda a informação que não esteja contemplada nesta nota ou todos os esclarecimentos que
julguem ser necessários ser dados pelo GDESSA estão ao alcance de um telefonema ou e-mail para as
seguintes pessoas:

Coordenadores MiniBasquete
Luís Oliveira: 916 793 754 / luis.jnm.oliveira@gmail.com

Outros Contatos
Prof. José Carruna: 966 905 437 / jose.carruna@gmail.com
Pedro Gonçalves: 967 950 186 / pedronogueira_01@hotmail.com
Prof. Nuno Ferreira: 962 816 147 / essabasket@hotmail.com

Desejamos a todos os que se desloquem para o nosso Torneio, uma boa viagem e um ótimo
Torneio.
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