Regulamento do Torneio Mini 12

O regulamento a ser aplicado em todas as provas dos escalões de mini
12, masculinos, femininos e mistos, na época de 2012/2013 e seguintes é o
constante das Regras Oficiais da FPB, com as seguintes alterações e
ajustamentos:
A – Equipas
Cada equipa é constituída por um máximo de 12 (doze) jogadores (as) e
no mínimo por 8 (oito), um dos quais é o capitão. O jogo realiza-se 4X4.
B – Tempo de jogo
Os jogos realizam-se em campo inteiro e dividem-se em quatro períodos
com a duração de 10 minutos cada período, sem paragem de cronómetro
(exceto durante o lance livre e a paragem de jogo excessiva por razões
diversas).
O intervalo entre o 1º e 2º períodos e entre o 3º e 4º períodos será de
dois minutos.
O intervalo entre o 2º e 3º períodos terá a duração de 5 (cinco) minutos.
C - Substituições
Todos os jogadores que constem na “Relação de Jogo” até ao máximo
de 8 têm obrigatoriamente de jogar no primeiro ou segundo período na
totalidade, só podendo ser substituídos em caso de lesão comprovada.
Estão obrigados a jogar a totalidade do terceiro período todos os
jogadores não utilizados no primeiro e segundo período. O quarto e último
período fica ao critério do treinador a utilização dos jogadores.
Situação de exceção: se uma equipa ficar reduzida a menos de 4
jogadores (as) em campo, por acumulação de faltas ou por lesão evidente, e se
houver um só substituto no “banco” ele poderá substituir o jogador
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desqualificado, independentemente do tempo e períodos que tenha jogado
anteriormente.
D - Derrota Administrativa
Será averbada derrota administrativa e atribuído 1 (um) ponto na
classificação, à equipa que utilize num jogo menos de 8 (oito) jogadores. Nesta
situação, o resultado será de 20-0 a favor da equipa não infratora.
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