Comité Nacional de Minibásquete
Interpretar as Regras de Minibásquete
O CNMB informa que a FIBA editou novas regras de Minibásquete que podem ser
consultadas no portal da FIBA www.fiba.com.
Em conformidade com as decisões da reunião da Coordenação Técnica Nacional de
13 de Novembro de 2005, e no intuito de se caminhar numa aproximação de
uniformização dos procedimentos de arbitragem do minibásquete no país, junto
enviamos um conjunto de indicações/orientações, que se sugere sejam adoptadas por
todas as Associações
Aplicação das regras
Conforme vem expresso no próprio prefácio da FIBA as Regras Oficiais de
Minibásquete devem ser aplicadas a equipas de nível avançado.
Formas alternativas de jogo
O jogo em conformidade com o nível das equipas e praticantes pode e deve ser
jogado em formas alternativas: A FPB/CNMB sugere a utilização dependendo das
situações do 3x3 ou 4x4 campo inteiro.
Bola ao ar
1. A alteração fundamental das novas regras é o desaparecimento das situações de
bola ao ar, excepto no início do jogo.
2. Nas novas regras de minibásquete só há bola ao ar no início do jogo. Nas outras
situações a posse de bola é dada, como das regras oficiais do basquetebol
alternadamente às duas equipas.
3. Como nem sempre nas actividades do minibásquete existe a possibilidade de haver
quem execute a tarefa dos "oficiais de mesa" a FPB/CNMB sugere que sempre que
haja situações de bola presa a bola seja reposta pela equipa que estava de posse de
bola.
As ideias subjacentes a esta solução são:
- Diminuir a situação de momentos de aglomeração, que são os momentos da bola ao
ar.
- Dar mais hipóteses de sucesso e espaço ao portador da bola, principalmente nas
fases de iniciação ao jogo.
Contacto físico
A FPB/CNMB sugere que relativamente ao contacto físico, principalmente nos minis A
/sub-10), ou quando não estamos perante equipas de Mini B (sub-12) com nível mais
elevado, o portador da bola deve ser protegido, ou seja não deve ser permitido
nenhum contacto sobre o portador da bola.
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