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Comunicado nº 056 – 2020/2021 – TORNEIO MINICESTO 2020  

Data: 18.11.2020 
 
 

Para conhecimento geral, a seguir se informa: 

 

TORNEIO MINICESTO 2020 

 

Sendo o Torneio Minicesto a atividade destinada ao minibasquete, realizada de forma 

contínua mais antiga do país, não gostaríamos de terminar o ano 2020 sem realizarmos uma edição 

deste torneio. 

Em virtude dos estranhos tempos que todos estamos a viver e com o intuito de “manter viva 

a chama”, a ABM pretende organizar, em moldes simplificados, o Torneio Minicesto 2020, nos dias 

12 e 13 de Dezembro. 

Com a finalidade de não ser um torneio diferenciado e dar continuidade às atividades de 

concursos e skills promovidos pela ABM, na presente época, o programa do Torneio Minicesto será 

composto pelas seguintes atividades: 

 - Jogo de basquetebol 

 - Concursos de lançamento na passada (lado direito e lado esquerdo) 

 - Skills 

 

 O resultado do confronto entre as duas equipas será o somatório dos pontos obtidos no 

jogo, nos concursos e nos skills. 

 

 Este torneio será destinado aos escalões de Mini8, Mini10 e Mini12: 

 Mini8 – não haverá separação de géneros. 

 Mini10 – haverá separação de géneros, sendo admitidas equipas mistas. As equipas 

mistas competirão no escalão Mini10 Masculinos. 

 Mini12 – haverá separação de géneros. 

 

As equipas deverão ser constituídas por um mínimo de 6 jogadores e um máximo de 12 

jogadores. 
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A calendarização e organização dos jogos, concursos e skills está dependente no número de 

equipas inscritas em cada escalão género, havendo possibilidade de ser agendada atividade no 

sábado de manhã e à tarde, e no domingo de manhã e à tarde. 

 

Caso não haja autorização para fazer jogos entre equipas de clubes diferentes, colocaremos 

em prática o plano B, ou seja, a ABM passará por todos os clubes, em horário a combinar, e fará nos 

horários dos treinos das equipas os Skills e os Concursos, estabelecendo um ranking com os 

resultados obtidos. 

 

Os clubes interessados em participar no Torneio Minicesto 2020 , deverão efetuar a inscrição 

das suas equipas via email, sanpayo.araujo@abmadeira.pt, até ao dia 26 de Novembro (5ª feira). 

 

Funchal, 18 de Novembro de 2020 

A Direção 
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