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Para conhecimento geral, a seguir se informa:  

A Associação de Basquetebol da Guarda ao longo da presente época 2019/2020 tem identificado 

problemas com arbitragens. Este problema não se verifica apenas na Guarda, mas é transversal 

por todo País, mas com ajuda de todos é possível ultrapassar. 

Assim, no seguimento da reunião de conferência de calendário e na última reunião de clubes de 

26 de novembro, dado que não se verificou sugestões/contributos para a resolução do problema 

e não se verificaram oposições por qualquer clube presente da proposta da ABGuarda, esta vai 

proceder da seguinte forma: 

1. Preferencialmente devem ser sempre utilizados juízes (árbitros/oficiais) inscritos com 

licença e seguro valido na FPB. 

2. Nos escalões de formação a equipa da casa será a responsável por garantir a arbitragem, 

comunicando com os árbitros existentes ou recorrer a elementos que possam 

desempenhar de forma correta as funções. 

3. Todos os pagamentos aos juízes são efetuados pelos clubes. 

4. Todos os árbitros que realizem os jogos, devem preencher o modelo de recibo da ABG, 

existente para download no website e cada clube criar um modelo de recibo idêntico de 

forma a servir como justificativo de pagamento. 

5. Trimestralmente (a cada 3 meses) o clube tem obrigação de enviar o resumo dos jogos 

com os respetivos valores em conta para a ABGuarda, anexando todos os recibos da ABG 

dos jogos e emitindo a respetiva fatura no valor total pago aos árbitros, para que seja 

possível proceder ao pagamento com a maior brevidade. 

6. No escalão de Sub14, todos os custos de arbitragens não são suportados pela ABGuarda. 

7. Brevemente, pretendemos captar novos árbitros e realizar um curso de juízes. 

8. Como meio de captação para realizar o curso de novos juízes, aguardamos por parte de 

cada clube a indicação de elementos com interesse. 

 

Por estes factos, todos os clubes devem reconhecer que a arbitragem é um pilar fundamental para 

o desenvolvimento e crescimento da modalidade no distrito da Guarda. 

 

Qualquer dúvida em relação a estes procedimentos adotados, não hesitem em contactar a direção 

da ABGuarda, de forma a serem esclarecidos em pormenor. 

 
 

P’ Direção da Associação de Basquetebol da Guarda 


