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1. MINIBASQUETE 2018-19
1.1. REUNIÃO DE CLUBES
Realizou-se na passada 4ª feira, dia 10/10/2018, no auditório do edificio IPDJ-Porto a habitual REUNIÃO de CLUBES
de MINIBASQUETE.
Nela estiveram representados os seguintes clubes:
AC Alfenense
CAA Salesianos
CD Póvoa
CLIP
CPN
FC Gaia
FIDES

Freg. Campo e Sobrado/TOG
GD Bolacesto
GDB Leça
Guifões SC
Juvemaia ACDC
NCR Valongo
SC Coimbrões
SC Mirandela

Das várias questões abordadas, destacam-se as que se reportam, à Organização e Calendarização das
Concentrações Regulares e que constam do documento MINIBASQUETE AB PORTO – Organização e
Regulamentação 2018/19 (já disponível em http://www.abp.pt/mini/regulamentos.php )
----Transcrição---2

ORGANIZAÇÃO DAS JORNADAS CONCENTRADAS

16.1.

A organização das Concentrações Regulares será calendarizada numa base mensal. Cada clube é
responsável por manifestar a sua disponibilidade de participar e organizar nas Concentrações Regulares
ABP. Para o efeito deverá aceder à seguinte aplicação informática:
http://www.abp.pt/agendamento/pages/presentation/presentation.php

Na primeira página da referida aplicação poderão encontrar todas as instruções necessárias para esse
efeito. A cada clube foi já atribuído um “utilizador” e uma “palavra-passe” para aceder á sua própria página,
referindo:
a) Em que escalões pretendem participar (ex.: M8; M10 e M12);
b) Quantas equipas por escalão e com que designações (ex.: M12 1; M12 2; M12 Fem.);
c) Quais as respetivas disponibilidades de participação (é obrigatório assinalar os dias e o período em que estão disponíveis
para participar; senão o fizerem o sistema assume como estando indisponíveis);
d) Em que dias estão disponíveis para serem clube ORGANIZADOR duma concentração ABP (só conseguem fazê-lo depois de
se manifestarem disponíveis na data que pretendem organizar);
A informação acima referida deverá estar disponível até ao dia 15 do mês imediatamente anterior ao mês a calendarizar. A ABP
divulgará as respetivas Concentrações Regulares até ao dia 25 do mês imediatamente anterior.
Ex.: até ao dia 15 de Novembro deverão manifestar a v/ disponibilidade de participação/organização para o mês de Dezembro. Após esta data já não conseguirão
realizar mais nenhuma alteração.

16.2.

As DATAS CALENDARIZÁVEIS para a realização das Concentrações Regulares estão devidamente
assinaladas a VERDE na página 22 deste documento, pelo que muito agradecemos que as respeitem;

16.3.

Cada Clube, idealmente, deverá disponibilizar um espaço (pavilhão; polidesportivo, etc.) da sua
responsabilidade para a organização/realização de Jornadas Concentradas 3 a 4 vezes por época desportiva;
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1.5.

DEPOIS DE DIVULGADAS AS JORNADAS CONCENTRADAS, OS CLUBES PASSAM A ASSUMIR TOTAL RESPONSABILIDADE POR
QUALQUER INDISPONIBILIDADE/TROCA QUE SE VENHA A VERIFICAR. CASO SEJA NECESSÁRIO QUE OUTRA EQUIPA OS
SUBSTITUA, DEVERÃO CONTACTAR UM OUTRO CLUBE E DEPOIS DE CONFIRMADA A PERMUTA, DEVERÃO DAR CONTA DISSO
MESMO AO CLUBE ORGANIZADOR E À ABP (AREATECNICA@ABP.PT);

1.6.

NÃO SERÃO PERMITIDAS ANULAÇÕES/ALTERAÇÕES DE JORNADAS CONCENTRADAS NUM PRAZO INFERIOR A
DIAS. O CLUBE PREVARICADOR INCORRERÁ NUMA MULTA DE 100€;
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----Transcrição---Ficou determinado que, para o mês de Novembro (mês em que se iniciam as Concentrações Regulares) os clubes
deverão manifestar as suas disponibilidades até ao dia 20/10/2018, ficando o nosso compromisso em calendarizar
e divulgar as Concentrações Regulares até ao dia 25/10/2018.
Ainda no que diz respeito aos aspetos organizativos das Concentrações Regulares referiu-se a necessidade de ser
mais cuidadoso e rigoroso no cumprimento de algumas questões já previstas, nomeadamente:
1) A obrigatoriedade de apresentar as licenças/inscrições/identificação dos/as atletas intervenientes e permitir
a sua consulta até ao final dos jogos (deixar em cima da mesa de jogo);
2) Procurar que os “amigos” (colaboradores para arbitragem) sejam rigorosos em i) não permitir o roubo de bola
nos M8 e M10; ii) assinalar a violação da linha de meio-campo (M12); iii) não permitir demasiado contacto
físico;
Atempadamente o SC Mirandela manifestou a sua intenção em poder vir a participar nas Concentrações Regulares
da ABP, com uma periodicidade quinzenal e também se disponibilizou em organizar 2 ou 3 concentrações no
decorrer da presente época desportiva. Ficou sugerido que as concentrações onde o SC Mirandela participe se
realizem da parte da tarde.
É nossa pretensão ainda recolher alguma informação relativa aos contactos dos responsáveis do Minibasquete de
cada um dos clubes e antecipar desde já a elaboração duma lista de atletas SUB 12 para observar no estágio de
Natal das Selecções SUB 12 da AB Porto. Para o efeito solicitamos que possam preencher o seguinte questionário:
https://goo.gl/forms/JYogRShPbvqJte8x2

================================================================================================
A Direção
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