Actividades Desportivas e Recreativas das
“Festividades do Ano Novo Lunar 2019”
Torneio Aberto de Basquetebol de 3 (Masculinos e Femininos)
Regulamento
Organização: Instituto do Desporto ;
Associação Geral de Basquetebol de Macau – China
Data: 10 / 02 / 2019 (6º dia do Ano Novo Lunar)
Horário: 14:00 às 19:00
Local: Campo Livre da Estrada do Canal dos Patos
Número de equipas e jogadores: Masculinos ‐ limite de 12 equipas. Femininos ‐ limite de 12 equipas.
Cada equipa pode inscrever 4 jogadores, sem limites de idade; Admitidas de acordo com a ordem de entrada
das inscrições, até preencherem as vagas.
Condições de Inscrição: (1)Aberto à população de Macau (2) bastando preencher o boletim de inscrição e juntar
em anexo a fotocópia do BIR dos jogadores
Período de Inscrições: 11 a 25 de Janeiro de 2019
Local/horário das inscrições: Balcão do Plano de Sócio Sport Easy do Pavilhão Polidesportivo Tap Seac, das :
16:00‐20:00
Regras da Competição:
1) Masculinos ‐ 4 grupos de 3 equipas com jogos a uma volta. As primeiras 2 equipas de cada grupo passam
aos quartos‐de‐final (eliminatórias), meia‐final e depois às finais. Femininos – 4 grupos de 3 equipas com
jogos a uma volta. As primeiras 2 equipas de cada grupo passam aos quartos‐de‐final (eliminatórias),
meia‐final e depois às finais.
2) Cada jogo tem a duração de 10 minutos, sem intervalo.
3) Tendo em conta que será atribuído um subsídio de equipamento, pelo que, as equipas terão que se
apresentarem em campo devidamente equipadas (camisolas de basquetebol iguais, com números nas
costas).
4) As equipas terão que se apresentarem nos jogos 15 minutos. antes da hora do jogo. Só é permitido iniciar o
jogo com 3 jogadores em campo. Caso não compareçam jogadores suficientes será dada apenas uma
tolerância de 5 min.
5) Os árbitros do torneio serão disponibilizados pela Associação Geral de Basquetebol de Macau – China. Os
resultados dos jogos não têm direito a reclamação.
6) Serão utilizadas as leis de jogo de basquetebol de 3, aplicadas pela Associação Geral de Basquetebol de
Macau – China
Data, hora e local do sorteio: 30 de Janeiro de 2019, 4a feira, às 18:30, no Instituto do Desporto.
Prémios/subsídios: Serão atribuídas taças e medalhas aos primeiros 4 classificado de cada torneio.
Após os torneios, o ID atribuirá a cada equipa um subsídio de equipamento no valor de
MOP300.00. Esse subsídio poderá não ser atribuído caso a equipa não se apresente
devidamente equipada nos jogos.
Observações:
1. Nos casos omissos a este regulamento, a decisão final pertence à organização.
2. A submissão do boletim de inscrição significa a concordância com o conteúdo deste regulamento.
Informações: Instituto do Desporto, tel. no 2823 6363
www.sport.gov.mo (poderá fazer o download do regulamento e ficha de inscrição)

