
 

Comité Regional de Minibásquete 

Regulamento – época desportiva 2019-2020 

Campeonato Regional de Sub-12 JAP-AUTOMOTIVE 

  

1. Princípio Geral  

Em todos os jogos serão aplicadas as regras Oficiais de Minibásquete (FIBA 2005) e da Festa Nacional de 

Minibasquete, com as alterações definidas nos seguintes pontos.   

2. Constituição das equipas  

No início de cada concentração, cada equipa deverá ser constituída por um mínimo de oito e um máximo 

de doze jogadores (Sub8, Sub10 ou Sub12). Em cada concentração, as equipas estão obrigadas a apresentar 

os mesmos jogadores em todos os jogos, não podendo permuta-los, no caso de se fazerem representar por 

mais do que uma equipa.  

São permitidas equipas masculinas, femininas e mistas. No que diz respeito às equipas mistas, não se aplica 

limite de jogadores relativamente a cada género. Contudo, a classificação fica dependente do género do 

número de representantes (ex. equipa A é constituída por cinco meninos e quatro meninas. Os resultados 

dessa concentração vão ser considerados para a classificação final do quadro masculino).  

3. Altura das tabelas e bola de jogo  

Os aros devem estar a uma altura de 2.60 metros a partir do solo. A bola de jogo é número cinco.  

4. Tempo de jogo, dos intervalos e número de quartos do jogo  

Em todos os jogos, o tempo de jogo será cronometrado de forma contínua (sem interrupções). Os jogos 

serão constituídos por quatro quartos, com a duração de oito minutos. Entre cada quarto ocorrerá um 

intervalo de dois minutos. Apenas há troca de campo entre o segundo e o terceiro quartos de jogo.   

5. Reposição da bola em jogo  

Nas situações de bola fora e violação, não é necessário que seja o árbitro a colocar a bola à disposição do 

jogador para efetuar a reposição na linha lateral/final. Assim, a equipa com direito à posse da bola, pode 

efetuar a reposição, desde que o faça cumprindo o estabelecido pelas regras oficiais para a reposição de 

bola. Contudo, nas situações de falta, os árbitros terão de colocar a bola à disposição do jogador para efetuar 

a reposição.  

6. Utilização dos jogadores por quartos e substituições  

Cada jogador terá de jogar obrigatoriamente um quarto completo. Não é permitido a nenhum jogador atuar 

em dois quartos consecutivos (exceto em situações de lesão ou exclusão de colegas de equipa). A não ser 

por lesão ou por acumulação de faltas não há substituições. Nestas situações, o jogador que entrar terá de 

ser o jogador com menos pontos marcados até ao momento. No caso de haver mais do que um jogador com 

igual número de pontos marcados, a escolha cabe ao treinador.   

Um jogador que não tendo iniciado um quarto e seja obrigado a participar nesse, tem de jogar, à mesma, a 

totalidade do quarto que lhe estava destinado. Se um jogador que saiu de jogo lesionado, recuperar e puder 

voltar ao jogo no decorrer do período em que saiu, tem que substituir o jogador que ocupou o seu lugar.  



 
 

7. Diferença igual ou superior a 30 pontos  

Em qualquer jogo, quando no final dos quartos de jogo se verificar uma diferença pontual, igual ou superior 

a 30 pontos, procede-se da seguinte forma:  

- O resultado final do quarto é o resultado que se verifica nesse momento (final do quarto);  

- O resultado final é inscrito no boletim de jogo;  

- Mantém-se as regras de utilização de jogadores.  

8. Lançamentos-livre  

O regime de lançamentos-livre é idêntico às regras oficiais de basquetebol.  

9. Faltas  

Cada atleta é excluído do jogo à 4ª falta tendo de ser substituído conforme está definido no ponto 5.  

10. Três segundos ofensivos  

A regra dos três segundos será aplicada de forma idêntica às regras oficiais de basquetebol.  

11. Defesa Ilegal  

A defesa individual é obrigatória. Sempre que um jogador esteja dentro da sua área restritiva de forma 

deliberada, sem estar a defender estritamente nenhum jogador, será marcada defesa ilegal. O jogo segue 

com dois lançamentos-livre por um jogador a indicar pelo treinador entre os jogadores que estão em campo 

e reposição de bola pelo ponto médio da linha lateral para a equipa que beneficia dos lances livres.  

12. Sistema de alternância da posse de bola  

O regime de alternância é idêntico às regras oficiais de basquetebol.  

13. Área de 3 Pontos  

Haverá uma linha de 3 pontos adaptada.  

14. Classificação  

Tendo em consideração, que cada concentração, incluirá equipas de outras associações, somente os jogos 

entre equipas filiadas à ABVR, serão considerados para a classificação final da temporada 2019-2020.   
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