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Secção I – Normas Regulamentares 

Artigo 1º - Âmbito e validade 

1. As normas e inscrições contidas neste documento irão vigorar para a época 2021/2022, no 

âmbito do Campeonato de Basquetebol do Centro promovido pelas Associações de 

Basquetebol de Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria e Viseu. 

2. Tudo o que é omisso neste documento será regido pelo Livro de Regulamentos da 

Federação Portuguesa de Basquetebol. 

Artigo 2º - Participação 

1. O Campeonato de Basquetebol do Centro será, obrigatoriamente, disputado pelas equipas 

que efetuaram a sua inscrição na prova nas suas respetivas associações, sendo filiadas nas 

mesmas. 

2. Todos os clubes inscritos deverão comprometer-se a respeitar toda a regulamentação da 

FPB e das suas associações, incluindo a regulamentação particular do Campeonato de 

Basquetebol do Centro. 

Artigo 3º - Recintos Desportivos 

1. Todos os clubes deverão, obrigatoriamente, indicar, aquando da filiação e inscrição de 

equipas, o recinto desportivo principal e alternativo para a realização dos seus jogos. 

2. Todos os recintos desportivos terão de estar homologados pelo Conselho de Arbitragem das 

Associações de Basquetebol de Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria e Viseu. No caso de 

haver alteração/intervenção no recinto terá obrigatoriamente de se submeter a nova 

vistoria. 

3. Todos os recintos terão de estar dotados de equipamento técnico adequado, conforme 

prevê o Artº. 3º. das Regras Oficiais. Se tal não suceder, o jogo poder-se-á realizar com a 

concordância das equipas, mas com relatório dos árbitros no final do mesmo, sendo 

posteriormente julgado pelo respetivo Conselho de Disciplina. 

4. Os Clubes proprietários dos recintos desportivos ou considerados como tal, devem 

providenciar, no que respeita aos balneários a utilizar, quer pelos árbitros, quer pela equipa 

adversária, as condições mínimas de higiene e segurança. 
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Artigo 4º - Marcações e Alterações de Jogos 

1. Para todas as Competições, os jogos poderão ser marcados nos seguintes horários: 

a. Aos sábados entre as 9h00 e 11h45, entre as 14h15 e as 18h45 e entre as 20h15 e as 

21h45; 

b. Aos domingos entre as 9h00 e as 11h45, e entre as 14h15 e as 18h45; 

c. Aos feriados entre as 9h00 e as 11h45, e entre as 14h15 e as 18h45; 

d. Em referência à alínea anterior, os jogos podem ser marcados também entre as 

20h15 e as 21h45 quando o dia seguinte é sábado, domingo ou feriado;  

e. Os jogos não podem ser marcados antes das 11h00, se a distância a percorrer for 

superior a 100 km (200 km nos dois sentidos). 

f. Os jogos não podem ser marcados antes das 11h30 horas, aos domingos e feriados, 

quando um clube tiver de percorrer mais de 250 Km (500 km nos 2 sentidos); 

g. Os jogos às sextas-feiras podem ser marcados sem a concordância do adversário (em 

Sub18 e Sub19), desde que a hora de início seja entre as 20h45 e 21h45 e que a 

distância a percorrer não seja superior a 100 Km (200 km nos dois sentidos); em 

Sub16 e Sub14, será sempre necessária a concordância do adversário; 

h. Serão permitidas marcações para qualquer dia útil mediante acordo prévio entre os 

clubes (por escrito) e existência de Juízes disponíveis, recomendando-se que os jogos 

entre equipas de proximidade geográfica se realizem às sextas-feiras, evitando-se a 

concentração de jogos ao fim de semana e a dificuldade na nomeação de juízes; 

i. Em todas as competições, os jogos não deverão ser marcados entre as 12h00 e as 

14h00 inclusive e entre as 19h00 e as 20h00 inclusive, pelos custos adicionais com a 

arbitragem que essas marcações comportam. O acréscimo dos custos, em jogos 

nestes intervalos, será da responsabilidade do Clube visitado, além da concordância 

do clube adversário; 

j. Em situações excecionais, devidamente fundamentadas, a organização poderá 

autorizar a marcação fora dos períodos mencionados nas alíneas anteriores; 

k. Após publicação dos calendários definitivos, quaisquer alterações de locais, dias ou 

horários da realização dos jogos, previamente marcados no respetivo calendário, 

ficam condicionados às seguintes normas, sem a qual o pedido não será 

considerado: 



 

REGULAMENTO GERAL – CAMPEONATO DE BASQUETEBOL DO CENTRO 3 

 

i. Prévia autorização da Organização e Pagamento imediato da taxa de €10,00 

(dez euros); 

ii. Envio de e-mail do endereço oficial de ambos os clubes, com a indicação da 

nova data e hora, e devida concordância do adversário, para 

secretaria.coimbra@gmail.com; 

iii. Não serão considerados, para efeitos de alteração de jogos, os pedidos feitos 

com base na utilização de jogadores/as em dois escalões etários. 

iv. Não serão aceites pedidos sem o cumprimento integral dos pressupostos 

descritos. 

v. Só serão apreciados os pedidos de alteração que entrem com 10 (dez) dias de 

antecedência à data da realização do jogo em questão. Em casos excecionais, 

devidamente comprovados, poderão ser aceites pedidos de alteração 

inferiores a 10 (dez) dias, sendo neste caso a taxa de alteração de jogos será 

de €50 (cinquenta euros). 

vi. Os pedidos efetuados com mais de 15 dias de antecedência estão isentos de 

taxa. 

vii. A Organização do Campeonato do Centro pode alterar os calendários 

quando, segundo o seu critério, tal se torne conveniente ou benéfico para a 

modalidade. 

2. Todas as marcações fora dos horários estabelecidos serão aceites mediante concordância 

entre os clubes e desde que cumpram o prazo estabelecido para envio das marcações e 

alterações de jogos. 

3. Serão aceites marcações fora do horário regulamentado nos casos em que, devidamente 

fundamentado, a entidade (externa ao clube) gestora do recinto desportivo do clube, expresse 

por escrito (via e-mail) não possibilitar a marcação de um ou mais jogos com base na 

deliberação e/ou regulamentação definida pela mesma. 

4. A Organização do Campeonato de Basquetebol do Centro, havendo ou não pedidos dos 

clubes, pode alterar os calendários quando, segundo o seu critério, tal se torne conveniente ou 

benéfico para a modalidade 

 

mailto:secretaria.coimbra@gmail.com


 

REGULAMENTO GERAL – CAMPEONATO DE BASQUETEBOL DO CENTRO 4 

 

Artigo 5º - Envio do Resultado e Boletins de Jogo 

1. Os clubes devem inserir o resultado dos jogos no sistema administrativo da FPB (SA), até 2 

horas após o final dos mesmos. A penalização pelo não cumprimento deste ponto é de 

10,00€; 

2. Os clubes devem digitalizar o boletim de jogo branco e fazer upload no SA até 24 horas 

depois do final do jogo. A penalização pelo não cumprimento deste ponto é de 10€. Deixa 

de ser necessário enviar o original do boletim de jogo, exceto se for solicitado pela 

organização. A digitalização do documento deverá ser 100% legível, sob pena de ser 

considerada inválida (conforme Regulamento de Provas da FPB); 

Artigo 6º - Disposições Gerais dos Jogos 

1. Em todos os jogos, o Clube da casa deverá ceder um nº de bolas para o aquecimento da 

equipa visitante igual ao nº de bolas de que a equipa visitada dispõe para o seu 

aquecimento.  

2. Nas competições de formação, o tempo de intervalo entre o 2º e 3º período é de 10 

minutos. 

3. Nas competições de Sub16, os jogos disputam-se integralmente com as Regras FIBA 

(obrigatório a bola ir ao árbitro na zona defensiva), não existindo Regulamento Técnico-

Pedagógico. 

4. Nas competições de Sub14, os jogos do Campeonato de Basquetebol do Centro regem-se 

pelo Regulamento Técnico-Pedagógico da FPB (vide Livro de Regulamentos FPB, pg.280-283) 

Artigo 7º - Pagamento de Arbitragens 

1. Será da responsabilidade dos Clubes o pagamento das arbitragens dos jogos do 

Campeonato Basquetebol do Centro, regendo-se pelas normas vigentes em cada associação 

distrital. 

Artigo 8º - Disciplina 

1. Todos os aspetos disciplinares como a Desistência de Prova, as Faltas de Comparência, entre 

outros, serão regidos pelo Regulamento Geral, de Provas e Disciplina da Federação 

Portuguesa de Basquetebol. 
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Secção II – Normas Financeiras 

Artigo 1º - Apoio Financeiro das Deslocações 

As Associações de Basquetebol da Região Centro comprometem-se a gerir o orçamento e 

respetivos reembolsos a cada Associação participantes no Campeonato Basquetebol do Centro, de 

acordo com o seguinte modelo acordado com a Federação Portuguesa de Basquetebol: 

a) As viagens intra-associação não serão ressarcidas. 

b) Cada clube é reembolsado pelos kms e/ou portagens que desembolsou durante a viagem 

para o respetivo jogo. Na eventualidade do trajeto ser realizado somente por estradas 

nacionais, o clube será reembolsado apenas pelos kms percorridos. 

c) O valor total a reembolsar ao Clube não pode ultrapassar o montante calculado através do 

website https://www.viamichelin.pt, independentemente do meio de transporte utilizado 

(carro(s) ou carrinha). 

d) O reembolso máximo, por viagem, corresponde a apenas um veículo de transporte, e é 

calculado atendendo à classe 2 das carrinhas de transportes de ligeiros. 

e) Cada associação reembolsa os seus clubes através do documento de quitação normalmente 

utilizado (fatura, nota de débito ou semelhante), nos 15 dias seguintes ao Final de cada Fase 

do Campeonato de Basquetebol do Centro. 

f) A desistência da prova de um clube, após participação num primeiro jogo, implicará o não 

pagamento das comparticipações associadas às deslocações. 

g) O não pagamento das arbitragens, por parte dos clubes, nas respetivas associações, 

implicará a retenção dos valores das compensações pelas deslocações, podendo efetuar-se 

o pagamento aos juízes por conta desses valores. 

 

 

01/10/2021 

As Associações de Basquetebol de Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria e Viseu 


