
2019 公共機構體育競技大會 
Festival Desportivo das Entidades Públicas de 2019 

Regulamento do Torneio de Basquetebol 
 
1. Data da actividade: 8 de Junho a 28 de Julho de 2019. 
2. Horário: Sábados e Domingos, das 10H00 às 18H00. 
3. Local da actividade: Pavilhão do Estádio do Centro Desportivo Olímpico 
4. Prazo de inscrição: A partir de hoje até 15 de Maio. 
5. Local de Inscrição:  

Expediente do Instituto do Desporto, situado na Av. Dr. Rodrigo Rodrigues, n.o 818, Macau. 
*É necessário entregar posteriormente o original do Boletim de inscrição. 

6. Limitações:  
1.) Não é admitida a participação na equipa de jogadores envolvidos em qualquer categoria das 

competições abertas de basquetebol de Macau nos anos de 2018  (excepto jogadores com idade 
superior a 50 anos). 

2.) Não é admitida a inscrição dos atletas que representaram ou representam Macau em quaisquer 
competições no ano de 2018/2019.   

3.) Apenas poderá inscrever os funcionários numa equipa do mesmo serviço público, e cada 
jogador apenas poderá representar uma equipa; 

4.) Os jogadores que escreveram na prova de futebol do presente festival, não serão admitidos a 
inscrição na prova de basquetebol. 

7. Penalidade: Caso não cumpram com o disposto neste regulamento, o atleta e a equipa serão 
eliminados e cancelada a participação na competição. 

8. Categorias: Masculina - 5 X 5. Cada equipa é constituída por 8 a 12 elementos.  

 Feminina - 3 X 3. Cada equipa é constituída por 6 elementos. 
 Não há limite para a inscrição do número de equipas por entidade pública. 

9. Regime: 

1.) Preliminares - Todas as equipas competem entre si no seu grupo num sistema de uma só volta. 
São apuradas para as semi-finais as duas melhores equipas de cada grupo, na 
categoria Masculina, e a melhor equipa de cada grupo, na categoria Feminina. 

2.) Semi-finais e finais - eliminatória. 

10. Sorteio: 31 de Maio, às 18:10, na sala de reuniões do Instituto do Desporto. Os resultados do 
sorteio podem ser consultados no website do ID (www.sport.gov.mo). (Não se admite a 
alteração da lista dos atletas, bem como o aumento ou a redução do número de atletas 
depois do sorteio). 

11. Prémios: 
1.) Serão premiadas as 6 melhores equipas no torneio de basquetebol. 
2.) A cerimónia de entrega de prémios será realizada logo a seguir às finais e no recinto das provas. 

12. É negada a participação de jogadores que não entregaram a fotografia e/ou não facultaram, na 
totalidade, os dados exigidos no boletim de inscrição. 

13. A submissão do boletim de inscrição significa a concordância deste regulamento. 
14. Competirá à Organização a interpretação final do presente Regulamento. 


