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1. Enquadramento 

A Associação de Basquetebol da Guarda tem como principal missão desenvolver e 

potenciar o desenvolvimento da modalidade no distrito da Guarda. Uma das vias de 

excelência para a concretização deste objetivo implica cativar e captar mais crianças, 

através da conceção, promoção e desenvolvimento de atividades direcionadas para os 

mesmos.  

Os convívios tratam-se de momentos privilegiados para a fomentação do basquetebol 

nas crianças. A dinâmica e interação criada pelos mesmos, fomenta nas crianças o 

gosto pelo basquetebol e pelo desporto em geral. Assim, possibilitam a divulgação e 

promoção da modalidade na região.  

Devido aos tempos difíceis que vivenciamos, apoiar os Clubes na dinamização destas 

atividades torna-se fundamental para que os mesmos possam criar e dinamizar algumas 

atividades. É neste quadro que a ABGuarda se propõe a apoiar os clubes na realização 

de atividades neste âmbito. 

2. Descrição da atividade 

As atividades previstas para este apoio devem ser no âmbito da organização de 

Convívios de Minibasquete, regulados pelo Regulamento Técnico-Pedagógico do 

Minibasquete da ABGuarda (https://www.abguarda.pt/regulamento-minibasquete), 

entre os meses de outubro e junho. 

3. Competência do Clube organizador: 

Os Clubes são responsáveis pela preparação do espaço e devem enviar até 15 dias 

antes da data programada para a realização do Convívio o documento de compromisso 

(em anexo) confirmando as datas, localidade e pavilhão onde se propõe a realizar o 

mesmo. 

4. Princípios orientadores 

De forma a que os clubes sejam elegíveis nos apoios providenciados pela ABGuarda, 

estes devem cumprir os seguintes princípios:  

a) Convite de participação endereçado aos afiliados da ABGuarda; 

b) Mínimo três equipas participantes no Convívio; 

c) O Clube organizador deverá designar um responsável pela organização; 

d) O Clube organizador deve assegurar águas para os participantes; 

e) Cumprir com o Regulamento Técnico-Pedagógico do Minibasquete da 

ABGuarda; 



f) A organização deve ser aberta a todos os escalões de Minibasquete (MINI-8, 

MINI-10, MINI-12); 

g) Utilização de Bolas oficiais WILSON tamanho 5; 

h) O Clube organizador deve assegurar árbitros para o bom funcionamento; 

i) É requisito indispensável o espírito de FAIR-PLAY. 

5. Apoio concedido pela ABGuarda: 

a) Atribuição do prémio financeiro ao Clube, por a realização do convívio: 70,00€. 

Os apoios de caráter financeiro, são liquidados mediante a emissão da fatura em 

nome da Associação de Basquetebol da Guarda, devendo os Clubes terem a situação 

financeira regularizada. 
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COMPROMISSO DE ORGANIZAÇÃO DE CONVÍVIOS 

Clube Organizador  

Escalões  

Datas de Realização  

Local de Realização  

Equipas 

Participantes 

 

Responsável  

Princípios 

orientadores 

 

- Convite de participação endereçado aos afiliados da ABGuarda; 

- Mínimo três equipas participantes no Convívio; 

- O Clube organizador deverá designar um responsável pela 
organização; 

- O Clube organizador deve assegurar águas para os participantes; 

- Cumprir com o Regulamento Técnico-Pedagógico do Minibasquete 
da ABGuarda; 

- A organização deve ser aberta a todos os escalões de Minibasquete 
(MINI-8, MINI-10, MINI-12); 

- Utilização de Bolas oficiais WILSON tamanho 5; 

- O Clube organizador deve assegurar árbitros para o bom 
funcionamento;  

- É requisito indispensável o espírito de FAIR-PLAY. 

 
 

 

Assinatura e Carimbo do Clube 

O Documento de Compromisso de Organização, deve ser enviado 15 dias antes da 

data programada para a realização do convívio. 


