Concentrações ABIFP 2018/2019
Escalões Minis 8, 10 e 12

Regulamentos
As regras de jogo são as regras oficiais do Minibasquete da FPB, mas com algumas alterações, abaixo
indicadas:

ESCALÔES ETÁRIOS
Escalões

Ano de Nascimento

Mini 8

2011, 2012 e 2013

Mini 10

2009 e 2010

Mini 12

2007 e 2008

a) Os nascidos em 2011 poderão jogar em Minis 10, de acordo com a decisão do clube.
b) Os nascidos em 2009, poderão jogar em Minis 12, de acordo com a decisão do clube.

Minis 12
Os jogos serão realizados na vertente de 4x4.
O campo será com medidas de 18m de comprimento e 12m de largura, com adaptações inerentes ao próprio
espaço de jogo.
O jogo constará de 2 partes de 16 minutos corridos, cada uma separada por um intervalo de 3 minutos. Cada
parte será dividida em 2 quartos de 8 minutos corridos cada um, separados por um intervalo obrigatório de 1
minuto.
Não existem descontos de tempo.
O limite de faltas por jogador são 4. Todo e qualquer jogador que tenha uma atitude antidesportiva com os
adversários ou árbitros será expulso de imediato do jogo em que participa.
Não será permitido os jogadores jogarem com objetos que possam lesionar o adversário ou a si próprio, tais
como, pulseiras, anéis, fios, brincos, etc.
Haverá lançamentos livres.
Não haverá linha de 3 pontos.
Nenhum jogador poderá jogar três quartos seguidos.
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Todos os atletas terão de participar ativamente no jogo.

Minis 10
Os jogos serão realizados na preferencialmente na vertente de 4x4.
O campo será com medidas de 18m de comprimento e 12m de largura, com adaptações inerentes ao próprio
espaço de jogo.
O jogo constará de 2 partes de 6 minutos corridos, cada uma separada por um intervalo de 1 minuto.
Não existem descontos de tempo.
O limite de faltas por jogador são 4. Todo e qualquer jogador que tenha uma atitude antidesportiva com os
adversários ou árbitros será expulso de imediato do jogo em que participa.
Não será permitido os jogadores jogarem com objetos que possam lesionar o adversário ou a si próprio, tais
como, pulseiras, anéis, fios, brincos, etc.
Haverá lançamentos livres.
Não haverá linha de 3 pontos.
Todos os atletas terão de participar ativamente no jogo.

Minis 8
Os jogos serão realizados na vertente de 3x3.
O campo será com medidas de 18m de comprimento e 12m de largura, com adaptações inerentes ao próprio
espaço de jogo.
O jogo constará de 2 partes de 6 minutos corridos, cada uma separada por um intervalo de 1 minutos.
Não existem descontos de tempo.
O limite de faltas por jogador são 3. Todo e qualquer jogador que tenha uma atitude antidesportiva com os
adversários ou árbitros será expulso de imediato do jogo em que participa.
Não será permitido os jogadores jogarem com objetos que possam lesionar o adversário ou a si próprio, tais
como, pulseiras, anéis, fios, brincos, etc.
Não haverá lançamentos livres.
Não haverá linha de 3 pontos.
Todos os atletas terão de participar ativamente no jogo.

Regras

Bola
Em todos os escalões utilizar-se-á a bola tamanho 5.

Empates
Se o jogo está empatado no fim da 2ª parte, será esse o resultado final. Não haverá nenhum prolongamento.
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Substituições Mini 12
Todos os atletas estão obrigados a jogar, pelo menos, 4 minutos, na primeira parte. As substituições terão
lugar aos 4 minutos do 1º e 2º quartos e no intervalo entre o 1º e 2º quartos.
A partir do 3ª quarto, as substituições são livres.

Substituições Mini 8 e Mini 10
Os atletas deverão jogar, pelo menos, metade da primeira parte (3 minutos).

Proteção da bola
No Minibasquete é importante influenciar o comportamento dos praticantes, no que diz respeito à intervenção
defensiva sobre o portador da bola. Assim constitui uma orientação técnico-pedagógica do Comité Nacional de
Minibasquete que:
a) No escalão de minis 8 não deverá ser permitido, em circunstância alguma, roubo de bola.
b) No escalão de minis 10 o roubo de bola só será permitido a partir do drible do atacante, o que implica
não permitir que seja feito das mãos do atacante; no entanto é aplicada a regra dos 5 segundos que obriga o
atacante a tomar uma decisão em tempo útil.
c) No escalão de minis 12 todo o tipo de roubo de bola é permitido, sem qualquer tipo de restrições.

Bola presa
Em situações de bola presa aplica-se a regra de posse alternada.

Regresso da bola à zona de defesa
ESTA REGRA APENAS SE APLICA NO ESCALÃO DE MINI 12
Um jogador da equipa de posse de bola, na sua zona de ataque, não a pode devolver para a sua
zona de defesa. Se tal acontecer, perde a posse de bola, sendo esta reposta na linha de meio campo.

Faltas
Embora o Minibasquete seja um jogo sem contactos, é importante que os árbitros assinalem TODAS as faltas
que tenham influência direta no contexto do jogo. A ausência de contactos para além de promover a
aprendizagem do jogo, constitui a chamada REGRA DE OURO da modalidade.
Todas as faltas cometidas no ato de lançamento não convertido, (se este for convertido tem direito a um lancelivre adicional) serão punidas com dois lançamentos livres.
NO ENTANTO E EXCLUSIVAMENTE PARA O ESCALÃO MINI 8, NÃO HÁ LANCES-LIVRES.

Linha de Lance Livre
A linha de lance livre deverá estar marcada à distância de 4 metros da tabela.
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Autorizações
As autorizações dos encarregados de educação, deverão ser entregues à organização, até à hora de inicio do
encontro.

Arbitragem
Os clubes deverão apresentar, pelo menos, um Amigo (árbitro). Este poderá ser um atleta desde que tenha
pelo menos 14 anos de idade completos.

Fair-Play
No início dos jogos, os atletas do 1º quarto deverão alinhar no centro do campo, de frente para o público e
cumprimentarem-se mutuamente.
No final dos jogos, todos os atletas, treinadores e juízes se deverão cumprimentar.
Em caso de queda e/ou lesão o jogo deverá ser imediatamente parado pelo árbitro ou pelo atleta em posse de
bola, colocando esta fora das linhas de jogo.
Os treinadores/monitores, deverão dirigir-se aos árbitros, oficiais de mesa e treinadores adversários somente
por questões essenciais ao normal funcionamento da atividade, com a máxima cordialidade e respeito.

Diretor Técnico da ABIFP
Pedro Capela
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