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REGULAMENTO BASQUETEBOL 
ESCOLA SECUNDÁRIA 

1. Organização do torneio 
a. O Torneio de  Basquetebol decorrerá em 2 fases: fase de GRUPOS, passando as duas primeiras equipas à FINAL 

(dia 5 de abril, sexta-feira). 
b. A organização do presente torneio é da responsabilidade das turmas do Curso de Desporto (11ºJ e 12ºJ) com 

colaboração e supervisão dos professores de Educação Física da ESSeia. 
 

2. Inscrições 
a. As inscrições deverão ser feitas junto dos professores de educação física, até ao dia 27 de março às 17:20 

(quarta-feira); 
b. Após esta data não serão aceites mais inscrições; 

 
3. Constituição das equipas 

 
a. Cada equipa deverá ter 5 jogadores efetivos, no mínimo, e 5 jogadores suplentes, no máximo.  
b. As equipas deverão ser masculinas ou femininas. Equipas mistas participarão no quadro competitivo 

masculino; 
c. Cada equipa deverá ser constituída exclusivamente por elementos da própria turma. As turmas que não 

possuam 5 alunos do mesmo género (masculino ou feminino) poderão "reforçar-se" com alunos de outra (1) 
turma. Se a turma que "dispensa" alunos tiver mais de 5 elementos do mesmo género, deverá estar 
obrigatoriamente a competir. 

d. O nome da equipa é dado por quem a inscreve ou pela organização através da designação que têm na 
disciplina de Educação Física (ex.: 10ºA ou 10ºB/D) 

e. Poderá existir mais do que uma equipa por turma. 
 

4. Sistema de Competição 
a. Haverá uma fase de GRUPOS e uma FINAL 
b. Na fase de GRUPOS, a competição será determinada em função do número de equipas inscritas no torneio. 

Poderá ser TxT, Dupla Eliminação ou Eliminação simples. A duração de cada jogo dependerá do número de 
equipas inscritas. 

c. A FINAL será disputada em 2x20’. 
 

5. Sistema de Pontuação / Fatores de desempate 
a. O sistema de pontuação determina-se pelo seguinte modo: 

VITÓRIA: 2 pontos 
DERROTA: 1 ponto 
FALTA DE COMPARÊNCIA: 0 pontos 

b. Os jogos não poderão terminar empatados. O sistema de desempate será através da marcação de três 
lançamentos livres para cada equipa. Se continuar empatado, continuam os lançamentos livres, até que uma 
das equipas falhe e a outra concretize; não poderá haver repetição de jogadores na marcação de lançamentos 
livres, até que todos os elementos da equipa o tenham feito. 

c. No caso de igualdade de pontos, entre duas ou mais equipas, a classificação final, obedece ao seguinte 
critério: a que tiver melhor quociente entre pontos ganhos e perdidos, considerando todos os jogos realizados; 

 
6. Local de Jogo 

a. Os jogos decorrerão preferencialmente no pavilhão gimnodesportivo da escola. Caso o número de equipas 
inscritas o justifique, poderão realizar-se jogos nos campos exteriores. 

b. A FINAL decorrerá no pavilhão gimnodesportivo. 
 
 
 

7. Equipa de Arbitragem 
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a. A equipa da arbitragem será constituída por dois árbitros e dois adjuntos de mesa, de acordo com a 
distribuição feita pela organização; 

b. Não será permitida a troca de árbitros durante o torneio, sem autorização expressa dos professores 
responsáveis, e apenas por motivos de força maior. 

 
8. Sorteio inicial 

a. O sorteio será efetuado no início de cada partida, com lançamento de moeda ao ar (cara-coroa). 
 

9. Início dos jogos 
a. A hora dos jogos será afixada aquando da publicação dos quadros competitivos. 

 
10. Substituições 

a. O número de substituições será ilimitado; 
b. As substituições poderão ser feitas durante qualquer momento do jogo, tendo que ser efetuadas da seguinte 

forma: primeiro sairá o jogador substituído, só depois entrará o jogador substituto.  
c. A zona de substituição será na linha de meio campo. 

 
11. Inferioridade numérica no decorrer do jogo 

a. Os jogos deverão ter o mínimo de 4 jogadores só assim poderão jogar o jogo até ao fim. 
b. Se uma equipa só tiver 3 jogadores termina o jogo, sendo averbada derrota à equipa com falta de jogadores. 

 
12. Infrações no decorrer do jogo 

a. Cartão amarelo (repreensão do árbitro); 
b. Cartão vermelho (expulsão com substituição de outro jogador). 

 
13. Conduta Anti- desportiva 

a. Será punida com expulsão do torneio e respetivo espaço de jogo, qualquer conduta violenta ou qualquer ato 
de brutalidade, para com qualquer um dos participantes, nomeadamente: colegas, adversários, árbitros ou 
elementos da organização e professores; 

b. A linguagem grosseira para com qualquer interveniente no jogo será igualmente repreendida pelos árbitros e 
caso continue será expulso de todos os jogos. 

 
14. Informações adicionais 

a. Será publicado o calendário dos jogos, quando estiver disponível no site da escola; 
b. Os responsáveis de equipa deverão verificar antecipadamente os seus jogos; 
c. No caso de serem detetadas falhas / impossibilidades / ou desistência de alguma equipa, deverão ser 

comunicadas de imediato ao professor de educação física responsável. 
d. Qualquer situação anómala ou que não esteja considerada nos itens anteriores será considerada irregular e 

será averbada uma falta de comparência à equipa em falta. 
 

15. Equipamento 
a. Todos os atletas devem ter o equipamento adequado à prática da modalidade. 

 
16. Justificação de faltas 

a. As faltas serão justificadas apenas quando os alunos se apresentarem à chamada no início de cada jogo; 
b. Será enviada diretamente ao diretor de turma a respetiva listagem de alunos e as horas em que estiveram 

presentes em atividades do torneio; 
c. Não serão justificadas faltas a alunos que estejam inscritos na equipa e que não compareçam à chamada nos 

jogos. 
 

17. Casos Omissos 
a. Qualquer caso omisso, no presente regulamento, será decidido pelos elementos da organização e professores 

responsáveis. 


