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 Programa provisório -

1 INTRODUÇÃO

O torneio Águeda Basket - Páscoa decorrerá nos dias 3 (sexta-feira santa) e 4 (sábado)

de abril de 2015 no Pavilhão Multiusos do Ginásio Clube de Águeda. É direcionado aos

escalões Sub-14 e Sub16, masculinos e femininos e no qual participarão 16 equipas,

num total de cerca de 200 atletas.

Este torneio da Páscoa tem como objetivo a dinamização e sensibilização dos jovens

para  a  modalidade  de  Basquetebol,  incutir  uma  cultura  de  Basket  no  concelho  e,

consequentemente, um aumento do número de praticantes da modalidade, bem como

servir de “piloto” do grande torneio, a realizar em julho de 2015, também destinado a

estes escalões etários. O torneio de verão contará com um envolvimento total de 32

equipas, nos dias 11 e 12 de julho.

Os atletas de fora serão alojados em famílias de acolhimento e/ou acantonamento. As

refeições serão fornecidas pela organização e pelas famílias de acolhimento.

créditos fotos arte urbana: Agitágueda
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2 SUSTENTABILIDADE

O  conceito  de  sustentabilidade  está  normalmente

relacionado  com uma  mentalidade,  atitude  ou  estratégia

que  é  ecologicamente  correta,  e  viável  no  âmbito

económico,  socialmente  justa  e  com uma  diversificação

social.

Desta  forma,  temos  como  objetivo  principal  promover

neste  torneio,  as  práticas  desportivas  como meio  para  a

educação de crianças e jovens, quer para a sustentabilidade

ambiental, quer para a criação de um perfil social íntegro.

3 INSCRIÇÕES / CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

 A comitiva de cada equipa deve ser composta por 12 atletas, junto com um máximo

de 3 acompanhantes (treinadores e dirigentes);

 Apenas serão aceites participantes devidamente inscritos nas respetivas Federações

e portadores da sua licença desportiva;
 A inscrição é gratuita;
 O serviço de refeições terá um custo por participante de 5,00€ que incluirá:

o O almoço, lanche e jantar volante do dia 3;
o O pequeno-almoço, almoço e lanche do dia 4.

 O serviço de refeições será servido numa escola e/ou no local dos jogos.

4 REVISTA OFICIAL DO TORNEIO

Todas as equipas devem enviar o mais breve possível para o email 

gica.basquete@gica.pt os seguintes documentos:

o Foto da Equipa;
o Ficha de inscrição (anexa).
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5 PROGRAMA PROVISÓRIO

SEXTA FEIRA DIA 3 DE ABRIL  

• 08:15 Horas – Concentração das equipas 
• 08:30 Horas – Início do aquecimento para os primeiros jogos
• 09:00 Horas – Início dos jogos - Campos 1 (U14) e 3 (U16)
• 18:00 Horas – Final dos jogos
• 18:45 Horas – Recolhimento dos atletas pelas respetivas famílias de acolhimento
• 19:00 Horas – Reunião dos técnicos de todas as equipas para avaliação do 1º dia 

do torneio e propostas futuras
• 20:00 Horas – Final dos trabalhos 1º dia

SÁBADO DIA 4 DE ABRIL  

• 08:15 Horas – Concentração das equipas 
• 08:30 Horas – Início do aquecimento para os primeiros jogos
• 09:00 Horas – Início dos jogos Campos 1 (U14) e 3 (U16) – Apuramentos dos 

Finalistas
• 12:00 Horas – Jogos para o 3º e 4º de cada grupo - U14 Masculinos - Campo1 e 

U16 Masculinos - Campo 3
• 12:45 Horas - Jogos para o 3º e 4º de cada grupo - U14 Femininos - Campo1 e 

U16 Femininos - Campo 3
• 14:30 Horas – Início das Finais U14 Masculinos - Campo Principal
• 15:15 Horas – Início das Finais U14 Femininos - Campo Principal
• 16:00 Horas – Início das Finais U16 Masculinos - Campo Principal
• 16:30 Horas – Início das Finais U16 Femininos - Campo Principal
• 17:30 Horas – Desfile e entrega de prémios
• 18:00 Horas – Encerramento e regresso a casa

6 REGULAMENTO DESPORTIVO DO TORNEIO

1. Regulamento FIBA, com as seguintes alterações:  

 Existirão 3 (três) Fases distintas no torneio:

o 1ª Fase - O sistema de disputa do Torneio é o de “Todos contra todos” a uma
volta (cada equipa faz 3 jogos);

o 2ª Fase – Cruzamentos – 1º x 4º; 2º x 3ºs (cada equipa faz 1 jogo);

o 3º Fase – Final – apuramentos 3º e 4ºs classificados e do 1º e 2º (cada equipa faz
1 jogo).

 Existem quatro  grupos,  dois  de  cada  escalão  U14 e  U16 (U14 Masculino;  U14
Feminino; U16 Masculino; U16 Feminino) totalizando 8 equipas;

 Os jogos realizam-se em dois, dos 3 campos do Pavilhão, sendo as quatro finais no
campo central (Sábado, 4 de Abril, com início às 14.30 horas);
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 No escalão de U14 não é permitido defesa ZONA;

 O campo nº 2 servirá para as equipas realizarem o aquecimento prévio ao jogo,
sendo o campo 1 para os U14 e o campo 3 para os U16;

 A classificação final será do 1º (vencedor do torneio) ao 4º classificado;

 Existirão medalhas para todos os atletas dos dois primeiros classificados de cada
grupo (U14 masculinos, U14 Femininos, U16 Masculinos e U16 Femininos);

 O sistema de pontuação é o seguinte:

o Vitória: 2 Pts;
o Derrota: 1 Pt;
o Falta de Comparência: 0 Pts. (é atribuída à equipa que não se apresente para o

período de aquecimento no campo principal a horas);

2. É obrigatório a participação no desfile final de todas as equipas com o traje  
oficial do seu clube (Sábado 17.30h);

3. Idades dos escalões:

U14 – nascidos em 2001, 2002 e seguintes;

U16 – nascidos em 2000 e 1999;

4. Nos jogos aplicam-se as regras oficiais da F.I.B.A. com as seguintes exceções:

• A duração dos jogos é de 2 partes de 12 minutos corridos excetuando o último
minuto de jogo em que se aplicam as regras oficiais;

• Descontos de tempo: Um por cada parte e por equipa (30 segundos);

• Intervalo: 1 minuto;

• Aquecimento no campo principal: 3 minutos;

• Prolongamento: 2 minutos com direito a um desconto de tempo por equipa
de 30 segundos, último minuto regras FIBA;

• Podem inscrever-se 12 jogadores, a utilização é facultativa, cabendo a cada
treinador a gestão dos mesmos;

• Nas  substituições  não  há  paragem  de  cronómetro,  por  isso  cada  equipa
apenas tem direito a dois tempos de substituição por parte. No entanto o(s)
jogador(es) poderão ser substituídos nos tempos de substituição da equipa
adversária bem como nos descontos de tempo;

• Desclassificação: 3 Faltas;

• Não há lugar a lance-livre quando a equipa atingir as 5 faltas, exceto se no
último minuto em que se cumpre regras FIBA (se o jogo for equilibrado,
caso  existe  diferença  pontual  alargada,  tentaremos  ser  rápidos  para  não
atrasar o torneio);

5. A classificação final é atribuída em função do maior número de pontos e em caso de
igualdade ela será desfeita pelo critério: Diferença entre pontos marcados e sofridos,
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se persistir  a  igualdade,  divisão de pontosa até  às  milésimas:  Marcados/Sofridos
(cesto avarage);

6. Prémios a atribuir (para cada comitiva são considerados15 elementos)
 Prémios individuais:

o 5 ideal por cada grupo (U14 Masculinos; U14 Femininos; U16 Masculinos;
U16 Femininos);

o MVP por cada grupo (U14 Masculinos; U14 Femininos; U16 Masculinos;
U16 Femininos);

o Melhor Juiz;
o Juízes – lembranças para todos.

 Prémios coletivos:  
o  Trofeus para todas as equipas do primeiro ao quarto classificado.

 Outros prémios podem vir a ser criados durante a reunião técnica do torneio  
(sexta-feira, dia 3 de abril, pelas 19.00h no Pavilhão do GICA), no sentido de
valorizar o desempenho dos envolvidos.

7. Nos casos omissos, caberá ao Corpo Técnico do Torneio (constituído por todos os
treinadores) tomar as devidas decisões, sempre dentro do espirito de fair-play que se
deseja ser uma constante deste torneio. 
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7 CALENDÁRIO DE JOGOS

sexta-feira 3 de abril

U14 masculino e feminino 
jogo nº hora equipa vs Equipa escalão campo resultado

140 09.00H A14 vs B14 masculino 1 -
141 09.45H E14 vs F14 feminino 1 -
142 10.30H C14 vs D14 masculino 1 -
143 11.15H G14 vs H14 feminino 1 -
144 12.00H B14 vs D14 masculino 1 -
145 12.45H F14 vs H14 feminino 1 -
146 13.30H A14 vs C14 masculino 1 -
147 14.15H E14 vs G14 feminino 1 -
148 15.00H A14 vs D14 masculino 1 -
149 15.45H E14 vs H14 feminino 1 -
150 16.30H B14 vs C14 masculino 1 -
151 17.15H F14 vs G14 feminino 1 -

sexta-feira 3 de abril

U16 masculino e feminino
jogo nº hora equipa vs equipa escalão campo resultado

160 09.00H A16 vs B16 masculino 3 -
161 09.45H E16 vs F16 feminino 3 -
162 10.30H C16 vs D16 masculino 3 -
163 11.15H G16 vs H16 feminino 3 -
164 12.00H B16 vs D16 masculino 3 -
165 12.45H B16 vs H16 feminino 3 -
166 13.30H A16 vs C16 masculino 3 -
167 14.15H E16 vs G16 feminino 3 -
168 15.00H A16 vs D16 masculino 3 -
169 15.45H E16 vs H16 feminino 3 -
170 16.30H B16 vs C16 masculino 3 -
171 17.15H F16 vs G16 feminino 3 -
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sábado 4 de abril

U14 masculino e feminino
jogo nº hora equipa vs equipa escalão campo resultado

152 09.00H 2º vs 3º masculino 1 -
153 09.45H 2º vs 3º feminino 1 -
154 10.30H 1º vs 4º masculino 1 -
155 11.15H 1º vs 4º feminino 1 -
156 12.00H vencido J 152 vs vencido j 154 masculino 1 -
157 12.45H vencido J 153 vs vencido j 155 feminino 1 -
158 14.30H Final vs Final masculino central -
159 15.15H Final vs Final feminino central -

17.30H Desfile e entrega de prémios
18.00H - ENCERRAMENTO

sábado 4 de abril

U16 masculino e feminino
jogo nº hora equipa vs equipa escalão campo resultado

172 09.00H 2º vs 3º masculino 3 -
173 09.45H 2º vs 3º feminino 3 -
174 10.30H 1º vs 4º masculino 3 -
175 11.15H 1º vs 4º feminino 3 -
176 12.00H vencido J 172 vs vencido j 174 masculino 3 -
177 12.45H vencido J 173 vs vencido j 175 feminino 3 -
178 16.00H Final vs Final masculino central -
179 16.45H Final vs Final feminino central -

17.30H Desfile e entrega de prémios
18.00H - ENCERRAMENTO
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8 COMO CHEGAR

A "litoral" a região é percorrida no sentido Norte/Sul pela autoestrada Porto - Lisboa,
sendo o concelho “servido” através dos nós de ligação de Albergaria-a-Velha, a Norte, e
Oiã, a Sul, ligação essa que é efetuada respetivamente pela estrada A25 e EN333. Ainda
no mesmo sentido encontra-se a via com maior fluxo de tráfego que existe no Concelho:
a EN1/IC2.

Ao  "interior"  chega-se  essencialmente  a  partir  de  três  vias  rodoviárias  distintas:  a
EN230, que liga Aveiro ao Caramulo, a EN333, que liga Oiã ao nó de ligação à A25, em
Talhadas, e a EN336 que liga a EN230 a Mortágua.

É ainda o Concelho atravessado a Norte pela A25, que liga Aveiro a Vilar Formoso,
sendo no entanto o seu fluxo de acesso diluído quer no tráfego da EN1/IC2, quer no da
Estrada Nacional N.º 333.

Ainda no espaço do concelho, e numa extensão de 21,082 Kms, cruza-se a linha de
Caminho de Ferro do Vouga, uma via estreita que liga Aveiro a Sernada do Vouga, e que
desempenha papel importante na deslocação diária da população de toda a região.

Créditos C.M.A.
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9 CONTACTOS

O Torneio realiza-se no Pavilhão Multiusos do GICA, localizado na baixa da cidade de 
Águeda, junto ao Largo 1º de Maio.

Endereço:
Ginásio Clube de Águeda
Rua Celestino Neto, 25
Águeda – Portugal

Telefone: +351 234 623 399
Email: gica@gica.pt
GPS: 40.571462 Norte /  -8.444243 Oeste

A ORGANIZAÇÃO
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10 ANEXO – Ficha de inscrição

CLUBE
LOCALIDADE PAÍS
RESPONSÁVEL PAG. WEB
TELEFONE TELEMÓVEL
EMAIL:
1º EQUIPAMENTO CAMISOLA CALÇÕES
2º EQUIPAMENTO CAMISOLA CALÇÕES

Nº Nº
CAMISOL
A

NOME APELIDO
DATA

NASCIMENTO
LICENÇA
Nº.

FEDERAÇÃ
O

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

CARGO NOME APELIDO DATA
NASCIMENTO

LICENÇA
Nº.

FEDERAÇÃ
O
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