7

Basquetebol
7.1 Escalões: Oito (8) - A, B, C e D, para masculinos e femininos.
7.2 Local de realização: Pavilhões Desportivos da Escola Luso-Chinesa
Técnico-Profissional e da Escola Cham Son de Macau ou outro local
adequado.
7.3 Restrições:
a. Cada escola só pode inscrever uma equipa por escalão;
b. Cada equipa deve inscrever no mínimo 10 e no máximo 12 jogadores;
c. No banco dos suplentes só é permitida a permanência dos jogadores desse
jogo, delegados e treinadores (de acordo com os dados indicados na ficha de
inscrição).
7.4 Regras: São aplicadas as mais recentes “Regras Internacionais de
Basquetebol”, publicadas pela Associação Geral de Basquetebol de
Macau-China.
7.5 Falta de comparência/desistência: em cada jogo, a equipa desistente será
penalizada com derrota de 0-20 a favor da equipa adversária, que se apresenta
pontualmente e, quanto à sua classificação, fica abaixo das outras equipas com
os mesmos pontos.
7.6 Bolas:
a. Nos escalões masculinos A, B e C utilizam-se as bolas n.º 7 (749 ~ 780 mm
de circunferência, 567 ~ 650g de peso);
b. Nos escalões femininos A, B e C utilizam-se as bolas n.º 6 (724 ~ 737 mm
de circunferência, 510 ~ 567g de peso);
c. Nos escalões masculino e feminino D utilizam-se as bolas n.º 5 (690 ~ 710
mm de circunferência, 470 ~ 500g de peso).
7.7 Duração do jogo: Cada jogo tem quatro períodos, e cada período, nos escalões
A, B e C, tem oito minutos e no escalão D, seis minutos. Há um intervalo de
um minuto entre o 1.º e o 2.º período e entre o 3.º e o 4.º período, e de cinco
minutos entre o 2.º e o 3.º período. Se duas equipas estiverem empatadas no
final do tempo regulamentar, é feito um prolongamento de quatro minutos nos
escalões A, B e C, e de três minutos no escalão D. Se o empate se mantiver,
realizar-se-ão prolongamentos até que haja um vencedor. O tempo de jogo é
“CRONOMETRADO”, em todos os escalões, de acordo com as regras da
competição.
7.8 Pontuação: Vitória - 2 pontos; Derrota - 1 ponto; Falta de comparência /
desistência - 0 pontos.
7.9 Desempates: No caso de empate entre duas ou mais equipas, o desempate é
feito de acordo com as mais recentes Regras Internacionais de Basquetebol.
7.10 A equipa mencionada em primeiro lugar no programa (lado esquerdo) deve
usar camisolas de cor clara (normalmente brancas), e a equipa mencionada em
segundo lugar (lado direito) deve usar camisolas de cor escura. Os números
das camisolas podem ser de 0 a 99 e 00.
Regras para o uso de camisolas durante o tempo frio:
Para garantir a saúde dos jogadores, se a temperatura do ar estiver igual ou
inferior a 12º C, as equipas participantes podem, de acordo com a necessidade,
permitir que os jogadores usem camisolas térmicas debaixo das camisolas de
jogo; no entanto, devem cumprir as seguintes regras:
a. Só podem usar camisola térmica branca, preta ou da cor da camisola de
jogo;
b. A cor e o modelo (manga curta) da camisola térmica devem ser uniformes.
7.11 Prémio por equipas: para cada escalão, três equipas participantes - dois
prémios, quatro ou mais participantes - três prémios.

Prémio individual: Escalão A masculino e feminino: Melhor Lançador de 3
Pontos, Melhor Ressaltador e Melhor Lançador.


Se tiver quaisquer dúvidas ou se for necessário pedir mais informações, pode
dirigir-se, directamente, à DSEJ, na Avenida D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau, ou
contactar o Centro de Actividades Juvenis do Bairro do Hipódromo.

