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Para conhecimento de todos os interessados a seguir se informa:
–
–

–

–
Nº atletas Nº de Bolas
A C R Cerca
17
5
A. Amigos Col Calvão
3
5
A.D.Sanjoanense
59
14
ACR Vale de Cambra
23
5
AD Vagos
3
5
Anadia FC
35
8
Atómicos Sport Clube
37
8
CP Esgueira
72
20
Clube Galitos
147
41
ENESSE
21
5
G.D.Gafanha
56
14
GICA
47
11
GRI Brandoense
74
20
Illiabum Clube
84
23
Núc.Sport. Estarreja
12
5
Ovarense
99
26
SC Beira Mar
38
8
Sangalhos DC
48
11
UD Oliveirense
58
14
Totais
933
248

4 - Normas
4.1.Exames médicos
- Os exames médicos não podem vir rasurados na data e/ou nome, sempre que isso aconteça
serão devolvidos com a exceção do médico rubricar no local da rasura;
Para o Minibasquete, poderão apresentar declaração médica, mas terá obrigatoriamente de
constar o número da cédula profissional.
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4.2. Inscrições de atletas
- As inscrições que venham sem fotografia e/ou carteira serão devolvidas;
- Nas fichas individuais dos atletas devem ter em atenção a letra ilegível, dados incompletos,
colocar data de emissão do BI ou data de validade do Cartão de Cidadão;
- As subidas de escalão têm de dar entrada na secretaria da ABA até 3ª feira anterior ao
comunicado semanal (4ª Feira), SEM EXCEÇÕES;
4.3. Inscrições de treinadores
- Não esquecer de preencher todos os campos inclusive o email;
- Anexar fotocópia do Cartão de Cidadão / Bilhete de Identidade / Contribuinte
- Anexar fotocópia da Cédula de Treinador de Desporto passada pelo IPDJ
- A falta de algum destes elementos a inscrição NÃO SERÁ ACEITE
4.4 – Boletins de jogos
- Têm que dar entrada na secretaria da A.B.A. até ao segundo dia útil posterior à realização do
jogo.
O não cumprimento desta determinação implicará em penalizações que vai dos 50,00€ aos
150,00€.
4.5. – Alterações de calendário
(Alteração de datas e horários)
4.5.1 – Quaisquer alterações de locais, dias ou horários da realização de jogos previamente
marcados no respetivo calendário, ficam condicionados a prévia autorização da A.B.A.
4.5.2. – Após a publicação dos calendários definitivos, os clubes poderão alterar os seus jogos sem
o pagamento de qualquer taxa, no período de 3 dias à data da publicação dos respetivos
calendários.
4.5.3 – Os pedidos de alteração poderão ser enviados via fax ou e-mail mas, só serão considerados
a partir do dia da entrada da respetiva taxa, nos serviços da Secretaria da A.B.A.
Os Clubes que pretendam proceder ao pagamento da taxa de alteração referidos em 2.5.6. e 2.5.7,
por transferência bancária, poderão fazê-lo para o NIB 003800610051062077169 (Banif), sendo
neste caso, obrigatório enviar o comprovativo para a A.B.A.
4.5.4. – Qualquer pedido de alteração terá de ser devidamente justificada e acompanhada com a
concordância do Clube adversário, (esta concordância é dispensada no caso da alteração ser
solicitada pelo clube visitado e respeitar apenas a hora e/ou local).
4.5.5 – Os pedidos de alteração de jogos, de acordo com as condições referidas no ponto 2, que
deem entrada na secretaria da A.B.A. com mais de 15 (quinze) dias de antecedência (incluindo
Sábados, Domingos e Feriados) da data da realização do jogo em questão, ficam isentos do
depósito de qualquer taxa, com exceção das situações em que os jogos tenham sido
calendarizados pela A.B.A., devido ao incumprimento por parte dos Clubes pelo não envio
atempado dos respetivos horários.
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4.5.6. – Só serão apreciados pela A.B.A. os pedidos de alteração de jogos que derem entrada na
sua secretaria, com 15 (quinze) dias e até ao 10º dia de antecedência, desde que o Clube proceda
ao depósito da taxa de 50,00 € (cinquenta euros).
4.5.7 – Só em casos muito excecionais e devidamente comprovados, poderão ser aceites pedidos
de alteração efetuados em prazo inferior ao 9º dia e até ao 5º dia útil. Sendo a taxa a aplicar
nestes casos de 100,00 € (cem euros).
4.5.8. – Não serão aceites quaisquer alterações com menos de 4 dias úteis de antecedência.
4.5.9 – Ficam isentos de taxas os pedidos que surjam por motivo de alterações de jogos da F.P.B.
ou da Liga de Clubes de Basquetebol, desde que solicitados até vinte e quatro horas após a
notificação da Entidade em causa, que deverá ser comprovada por cópia.
4.5.10 - Qualquer alteração aos jogos com menos de 15 (quinze) dias, não terá garantida a
nomeação de Juízes, pois só será efetuada nomeação se os mesmos estiverem disponíveis.
5 - Outras situações
- Como tem sido hábito com alguns clubes, a ABA não vai permitir ou autorizar que se tirem
fotocopias nos seus serviços administrativos;
6. Segurança nos jogos das competições da ABA - Princípios Gerais
6.1. Todos os jogos de escalões de formação serão efetuados sem policiamento;
6.2. Quando em qualquer jogo se verificarem atos de violência e que em resultado desses atos, o
clube venha a ser sancionado, passará a ser obrigatório policiamento para os jogos realizados
em casa por esse clube, em qualquer escalão;
6.3. As sanções referidas no ponto anterior serão as sanções aplicadas pelo Conselho de Disciplina
com base no Regulamento em vigor;
6.4. Nos jogos sem policiamento cada clube terá de indicar 2 pessoas que serão responsáveis pela
segurança de todos os intervenientes no jogo. Estas pessoas não poderão desempenhar
qualquer outra função (treinador ou enquadramento humano) num jogo em que tenham a
responsabilidade pela segurança;
6.5. Quando não estiverem reunidas as condições de segurança aqui regulamentadas, os jogos não
devem ser realizados.
7. Inscrições dos elementos responsáveis pela segurança nos jogos
7.1. Para as competições de âmbito distrital ou interdistrital, é necessário que o clube
organizador do jogo (normalmente o clube visitado) esteja certificado e tenha um termo de
responsabilidade assinado pelo responsável pela segurança desse clube.
7.2. É necessário que esse responsável pela segurança seja um elemento inscrito na F.P.B.
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7.3. Para que o clube fique certificado em termos de segurança, terá que enviar para a ABA uma
declaração do clube devidamente assinada e carimbada, e o termo de responsabilidade com a
identificação e assinatura da pessoa que assumirá o papel de responsável pela segurança.
7.4. A presença desse responsável pela segurança em todos os jogos do clube não é obrigatória.
7.5. A sua ausência não afasta porém a sua responsabilidade e a do clube na garantia da segurança
nos jogos.
7.6. Nos jogos em que esse responsável não esteja presente, o clube organizador do jogo deverá
apresentar uma cópia da certificação do clube e do termo de responsabilidade do responsável
pela segurança devidamente assinado e carimbado pela ABA e ainda o impresso que tem
sido utilizado nos últimos anos, assinado por 2 elementos indicados pelo clube, maiores de
idade e devidamente identificados, capazes de garantir a segurança da equipa de arbitragem
e demais participantes no jogo.
7.7. Os 2 elementos acima indicados deverão ter coletes refletores vestidos ou camisola do Clube
que permitam uma fácil identificação enquanto agentes responsáveis pela segurança no jogo.
7.8. No início de cada jogo, a identificação das pessoas que vão desempenhar a função de
segurança deve ser dada aos Oficias de Mesa, através de impresso próprio a disponibilizar
pela ABA, ou oficio timbrado do Clube, devendo as mesmas pessoas apresentar-se ao Árbitro
principal quando este entrar no campo, para que este as possa identificar como as pessoas a
quem pode recorrer em caso de necessidade.
7.9. A ABA estabelece um período transitório que decorrerá até ao final de outubro para que os
clubes possam cumprir com o descrito nas alíneas anteriores.
A ausência de policiamento comporta e pressupõe um grau mais elevado de civismo de todos
quantos participam no jogo de basquetebol, incluindo o público, pelo que apelamos aos
clubes que sensibilizem todos os intervenientes para a necessidade de um comportamento e
fair-play próprios de um jogo de basquetebol.

–
–
–
Transferências deferidas em devido tempo para a época 2014/2015, sem prejuízo dos direitos e
deveres que possam ser consignados no Regulamento de Transferências:
-

-
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1ª JORNADA DE SUB 12 (Concentração) – 4X4
NASCIDOS EM: 2003, 2004 e 2005

-

-
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Local: Pavilhão do Gica
Dia: 12 de Outubro (Domingo)
Hora da Concentração: 10.00 horas
Início dos Jogos: 10.30 horas
Fim dos Jogos: 12.30 horas
(6 equipas)
EQUIPAS PARTICIPANTES:

CLUBES
Gica
Sangalhos
Atómicos
Galitos

SUB - 12
MASC FEM MIST
x
X
x
x

1ª JORNADA DE SUB 12 (Concentração) – 4X4
NASCIDOS EM: 2003, 2004 e 2005
Local: Pavilhão do Gafanha
Dia: 12 de Outubro (Domingo)
Hora da Concentração: 10.00 horas
Início dos Jogos: 10.30 horas
Fim dos Jogos: 12.30 horas
(4 equipas)
EQUIPAS PARTICIPANTES:

CLUBES
Gafanha
Beira-Mar
Esgueira

MASC

x

SUB - 12
FEM MIST
x
x
x

Está Fechada
1ª JORNADA DE SUB 8 – 3X3
NASCIDOS EM: 2007, 2008 e 2009
Local: Pavilhão do Sangalhos
Dia: 12 de Outubro (Domingo)
Hora da Concentração: 15.00 horas
Início dos Jogos: 15.30 horas
Fim dos Jogos: 17.30 horas
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(8 equipas)
EQUIPAS PARTICIPANTES:

CLUBES
Sangalhos

SUB - 8
MASC FEM MIST
x

1ª JORNADA DE SUB 8 – 3X3
NASCIDOS EM: 2007, 2008 e 2009
Local: Pavilhão do Gafanha
Dia: 12 de Outubro (Domingo)
Hora da Concentração: 15.00 horas
Início dos Jogos: 15.30 horas
Fim dos Jogos: 17.30 horas
(4 equipas)
EQUIPAS PARTICIPANTES:

CLUBES
Gafanha
Beira-Mar
Esgueira

SUB - 8
MASC FEM MIST
x
2
x

Está Fechada
–
-

–
Nº jogo
156
121
144
160
173
86

Equipa Visitada
Enesse
Brandoense
Sanjoanense ‘B’
Enesse
Vagos
Anadia

Equipa Visitante
ACR Vale de Cambra
Anadia
Illiabum ‘B’
Esgueira
ADESCU Vagos
Ovarense

Escalão
Sub14 F
Sub16 M
Sub16 M
Sub14 F
Sub14 F
Sub16 F

Dia
10/10/2014
11/10/2014
11/10/2014
11/10/2014
11/10/2014
12/10/2014
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143
150
149
161
181
208
207

–

Ovarense ‘B’
Beira Mar ‘B’
Galitos ‘B’
Sanjoanense
Oliveirense
Sanjoanense ‘B’
Galitos ‘B’

ACR Vale de Cambra
Gafanha ‘B’
Sangalhos ‘B’
ACR Vale de Cambra
Anadia
Illiabum ‘B’
Ovarense ‘B’

Sub16 M
Sub16 M
Sub16 M
Sub14 F
Sub14 M
Sub14 M
Sub14 M

12/10/2014
12/10/2014
12/10/2014
12/10/2014
12/10/2014
12/10/2014
12/10/2014

