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Regulamento 

Prova 

 Só podem participar nos jogos os residentes no concelho há mais de 1 ano ou que dele 

sejam naturais. 

 Para trabalhadores residentes no concelho, obrigatória apresentação do atestado de 

residência pela junta de freguesia da sua área de residência. 

 As exceções são analisadas casuisticamente pela organização.         

 Os jogadores têm que ter nascido antes de 01.01.2008. 

 É proibida a participação de jogadores Federados na época 2022/2023. 

 O quadro competitivo definido para o mínimo de 6 equipas. A prova é disputada em 

duas séries e são apuradas para a final os primeiros classificados de cada série.  

 Caso se verifique um número de equipas menor/maior o quadro competitivo é decidido 

pela organização no dia do sorteio. 

 Cada equipa tem que ter no mínimo 3 e no máximo 4 jogadores inscritos. 

Jogo 

 Os responsáveis das equipas têm que 15 minutos antes da hora prevista para o início do 

jogo, entregar ao anotador uma ficha de jogo com os Bilhetes de Identidade de todos os 

elementos para serem conferidos pelas cópias em poder da organização. 

 Todos os jogos a duração de 10 minutos corridos e não existirão descontos de tempo. 

Regras do Jogo 

 O inicio do jogo é realizado com moeda ao ar; 

 Tempo de ataque 12 segundos, não havendo cronómetro cabe ao árbitro verificar que 

a equipa em posse não está a atacar deliberadamente o cesto e realizar uma contagem de 

5 segundos para haver lançamento; 

 Os cestos convertidos valem 1 ou 2 pontos (quando fora da linha de 3 pontos) 

 A equipa que sofre cesto pode seguir jogo normal assim que a bola passe a rede. A bola 

deve ser driblada ou passada para fora da linha de 3 pontos; 
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 Após ressalto defensivo ou roubo de bola, a bola deve ser driblada ou passada para fora 

da linha de 3 pontos; 

 Na situação de bola presa, a bola fica em posse da equipa que defende; 

 Limite de faltas 5 por equipa; 

 Falta no ato lançamento dá direito a 1 lance livre ou 2 se for cometida atrás da linha de 

3 pontos; 

 Da 6ª à 9ª falta terá sempre uma penalização de 2 lances livres; 

 A partir da 10ª falta a penalização será de 2 lances livres mais posse de bola; 

 Os jogadores não são excluídos segundo as faltas pessoais;  

 As faltas técnicas são sancionadas com 1 LL, sem troca de posse de bola; 

 Não são atribuídos lances livres após faltas ofensivas 

 A seguir a cesto convertido, a equipa que defende não pode estar dentro do semi-círculo 

de “não carga”;  

 A seguir a cesto convertido, a equipa que ataca recolhe a bola debaixo do cesto e deve 

retomar o jogo a driblar ou passar para fora da linha de 3 pontos 

 A seguir a ressalto ofensivo a equipa não tem de sair para fora da linha de 3 pontos;  

 A seguir a ressalto defensivo, a equipa deve sair para fora da linha de 3 pontos para 

recomeçar a jogar;  

 A seguir a desarme de lançamento ou roubo de bola, a equipa deve sair para fora da 

linha de 3 pontos recomeçar a jogar;  

 Considera-se estar fora da linha de 3 pontos quando nenhuma das partes do corpo toca 

a linha limite;    

 Quando bola presa, a bola fica em posse da equipa que defende; 

Critérios de Desempate 

O critério da classificação em grupos no caso de duas equipas empatadas, define-se tendo em 

conta os critérios seguintes:  

 1º Maior número de vitórias.  

 2º Confronto direto. 

 3º Média de pontos convertidos (sem considerar as vitórias por 

desistência/desqualificação).  
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SEGURO 

 

O seguro dos participantes terá as seguintes cláusulas: 

 

 Morte ou invalidez Permanente: 30 363,38 € 

 Desp. Tratamento e Repartimento: 4858,14 € 

 Despesas de Funeral: 2 429,09 € 

 

Todos os valores que ultrapassem os previstos nas cláusulas do seguro, serão da inteira 

responsabilidade das Associações/Clubes, ou do próprio atleta. 

 

 

TODOS OS CASOS NÃO PREVISTOS SERÃO DECIDIDOS PELA ORGANIZAÇÃO SEM 

POSSIBILIDADE DE RECURSO. 

 


