
 



 

CAPITULO I 

(Disposições Gerais) 

 

Artigo 1º 

O Ginásio Clube de Águeda, realizará no ano de 2014 a 2ª edição do torneio 12 horas de 3x3, que decorrerá no dia 

5 de julho de 2014. O torneio terá início às 12 horas às 24 horas desse mesmo dia.  

 

Artigo 2º 

(Escalões) 

Os escalões definidos são:  

Escalão A Masculino - Idade menor ou igual a 16 anos 

Escalão B Masculino – Idade igual ou superior a 17 anos. 

Escalão A Feminino – Idade menor ou igual a 16 anos 

Escalão B Feminino – Idade igual ou superior a 17 anos. 

 

Nota: O atleta mais velho ditará o escalão onde participará a equipa inscrita. 

 

Artigo 3º 

(Inscrições) 

a) As inscrições estão abertas a partir do dia 12 de maio pelas 00:00 horas e encerram pelas 00:00 horas do dia 27 

de junho de 2014 

Nesta ficha irá conter os seguintes aspectos: 

• Nome da equipa  

• Nome dos Atletas  

• Nome do Capitão de Equipa 

• Email: do Capitão de Equipa 

• Nome do árbitro 

• Nº de BI/cartão cidadão de cada atleta 

• Idade 

• Contacto de cada participante 

b) Custo da Inscrição = 20,00€/Equipa 

c) As inscrições devem ser enviadas para:  ver (Anexo 1)  

Morada: Rua Celestino Neto, 25 Apartado 193 – 3750-126 Águeda 

E-mail: gica@gica.pt 

 

d) Pagamento das Inscrições: 

d.1) - Até dia 30 de junho juntamente com a inscrição = 20,00€ (envio de comprovativo anexo NIB: 

003500060001678943063 da CGD. 
d.2) – No dia do evento (e apenas se houver vagas no esquema de competição da prova) = o custo é de 

30,00€/equipa (a liquidar no secretariado do evento). 



Artigo 4º 

(Sorteio) 

O sorteio do torneio será realizado na Sede do Ginásio Clube de Águeda no dia 30 de junho de 2014 pelas 21h00. 

 
 
 
 

CAPITULO II 

(Regras) 

 

O Torneio segue as regras oficiais da Federação Portuguesa de Basquetebol exceto: 

Artigo 5º 

 

- Os jogos são realizados em meio campo, numa só tabela (existirão 6 campos disponíveis), sendo o seu início 

realizado com “Bola ao Ar” disputada por um jogador de cada equipa; 

Artigo 6º 

 

- Cada equipa é constituída por três jogadores no mínimo e no máximo de 5 jogadores; 

- Após decorrido o 1º jogo não são permitidas inclusões/substituições de novos jogadores. 

 

Artigo 7º 

 

- Cada equipa terá de nomear, obrigatoriamente, um capitão de equipa e um árbitro para ajuda ao evento; 

Artigo 8º 

 

- Cada jogo tem a duração de 1 período de 10minutos corridos; 

Artigo 9º 

 

- As substituições são realizadas quando as equipas entenderem, sem paragem de cronómetro. 

Artigo 10º 

 

- Qualquer conduta anti-desportiva levará à desclassificação da respectiva equipa; 

Artigo 11º 

 

- Nenhum jogador poderá jogar em mais que uma equipa; 

 

 

 



Artigo 12º 

 
- A idade do jogador mais velho define o escalão onde joga a equipa; 

Artigo 13º 

 

- O torneio deverá decorrer no mais saudável espírito desportivo, de convívio e de respeito mútuo entre todos os 

intervenientes; 

Artigo 14º 

 

- A equipa que sofre um cesto, repõe a bola pela linha final só podendo atacar o cesto depois de a de bola ter 

ultrapassado a linha delimitada para início do ataque; 

Artigo 15º 

 

- A equipa que defende, quando ganha o ressalto ou interceta a bola vinda da equipa contrária, tem de fazer com 

que a bola ultrapasse a linha delimitada para iniciar o ataque; 

 

 

 

Artigo 16º 

 

- Se uma equipa apanhar a bola, vinda da equipa contrária e não a fizer passar para além da linha delimitada de 

inicio de ataque, e atacar de imediato o cesto, se este, entrar serão atribuídos os pontos à equipa adversária; 

Artigo 17º 

 

- O jogo termina imediatamente se, uma equipa chegar à marca dos 30 pontos.  

Artigo 18º 

 

- Qualquer incidente que aconteça no jogo que não esteja explicita nas regras o árbitro irá decidir conforme o 

ocorrido. 

Artigo 19º 

- Considera-se falta de comparência quando a equipa não se apresentar no recinto de jogo nos três minutos 

seguintes ao horário estabelecido como inicio do jogo, ou no caso de a equipa se apresentar com um numero 

inferior a três elementos 

Artigo 20º 

 



- Desde já avisamos que a organização não se responsabiliza pelos bens pessoais de cada atleta participante! Cada 

um é responsável pela segurança dos seus objetos pessoais! 

Artigo 21º 

 

- Em caso de empate o desempate será utilizado lances livres em sistema de morte súbita lances livres (se marcar 

e se o outro falhar, ganha quem marcou); 

Artigo 22º 

 

- Os árbitros serão indicados pela organização do Torneio; 

 

É obrigatória a apresentação do Bilhete de Identidade ou Cartão Único antes do início do torneio (questões de 

segurança). 

O GICA não se responsabiliza por eventuais lesões durante o torneio. 

 
CAPITULO III 

(Sistema Competitivo) 

 

Artigo 26º 

 

O sistema competitivo vai depender do número de equipas inscritas, devendo, no entanto, ser adotado o sistema 

grupal por escalões; (objetivo será que todas as equipas efetuem o maior numero de jogos possíveis). 

Artigo 27º 

 

- Constituição dos grupos dependerá do nº. de inscrições por escalão e a organizar na data de sorteio; 

Artigo 29º 

 

-A classificação das várias equipas é ordenada pela soma das pontuações obtidas nos resultados dos jogos 

realizados, sendo: 

• Vitória = 3 pontos; 

• Derrota = 1 ponto; 

• Falta de comparência = 0 pontos 

Em caso de igualdade pontual entre duas ou mais equipas a classificação será ordenado pelos seguintes critérios: 

1. A equipa que obtiver maior pontuação (vitórias e derrotas) nos jogos disputados entre as equipas 

empatadas. 



2. A equipa que tiver maior diferença entre o nº total de pontos marcados e sofridos nos jogos 

disputados entre as equipas empatadas. 

3. A equipa que tiver maior diferença entre pontos marcados e sofridos no total dos jogos realizados 

entre todas as equipas. 

Artigo 30º 

- Á organização, reserva-se o direito, e consoante o nº de inscrições, que após a primeira fase, determine grupos 

de vencedores e grupos de vencidos. 

Artigo 31º 

- Todos os casos omissos serão analisados e resolvidos na hora, junto da organização. 

 

Artigo 32º 

(Recinto dos jogos) 

 

- Todos os jogos serão realizados no pavilhão do GICA. 

 

CAPÍTULO IV 

(Concursos Extras) 

- 3 Pontos: Um minuto e meio, para executar 25 lançamentos em 5 zonas distintas, 5 bolas por cada zona, sendo 

a última contabilizada por 2 pontos, as restantes valem apenas 1 ponto. Realizar-se-ão apuramentos para as 

meias-finais e finais dos respetivos escalões. 

- Jogo do Elimina: Jogo disputado entre todos os participantes que se inscreveram, apenas sendo diferenciado o 

sexo dos inscritos no concurso. Este tem como objetivo principal eliminar os correntes e não ser eliminado pelos 

mesmos, através de lançamentos consecutivos da linha de lance livre. Apenas passaram 2 elementos de cada 

sexo à final. 

- Inscrições para concursos extras: As que forem devidamente inseridas na ficha de inscrição da equipa serão 

gratuitas. As inscrições efetuadas nos dias da prova terão um custo adicional de 0,50€. 

 

         Ginásio Clube de Águeda 

 

 

 



Anexo I 

Ficha de Inscrição 

Torneio 12h de Basquetebol 

  Nome da Equipa  

  

Escalões 
Escalão A Masculino – menor ou igual a 16 anos | Escalão B Masculino – igual ou superior a 17 anos 

Escalão A Feminino – menor ou igual a 16 anos | Escalão B Feminino – igual ou superior a 17 anos 

Capitão da Equipa 

  
E-mail 

 
 Árbitro da Equipa 

                    
 

 Dados dos jogadores 
 

 
 

Data limite para inscrição: 27.06.2014 
 
 

Envie as inscrições através dos seguintes contactos: 
E-mail: gica@gica.pt 

Morada: Rua Celestino Neto, 25 Apartado 193 – 3750-126 Águeda 
 

Concursos extra 
(Assinalar com X) NOME Data Nascimento BI/C.Cidadão Contato 

3 Pontos Skills Elimina 

       

       

       

       

       

 

 

 

 


