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Comunicado nº 18 – 2019/2020 – Minibasquete – Arbitragem, criação de bolsa de 

colaboradores 

Data: 11.10.2019 

 

Para conhecimento geral, a seguir se informa: 

 

1. MINIBASQUETE – ARBITRAGEM, CRIAÇÃO DE BOLSA DE COLABORADORES 

 

Na presente época, por um conjunto alargado de circunstâncias, é previsível que o Conselho de 

Arbitragem da Associação de Basquetebol da Madeira, não consiga nomear árbitros em número 

suficiente para todos os jogos das jornadas do escalão de minibásquete. 

Face a esta situação e no intuito de minimizar esta previsível dificuldade vem a Associação de 

Basquetebol da Madeira por este meio informar que vai criar uma bolsa de Colaboradores para o 

Minibásquete. 

A Bolsa de Colaboradores para o Minibásquete da ABM funciona através da participação 

voluntária em actividades do Minibásquete para exercerem as funções de oficias de mesa e de 

árbitro. 

Em função do número de participações nas jornadas do minibásquete a Associação da Madeira 

irá atribuir um valor monetário proporcional ao número de presenças nas actividades que irão 

decorrer ao longo da época desportiva. 

Sempre que possível as actividades do minibásquete serão enquadradas por um árbitro oficial 

pago pela ABM e o valor máximo em função do número de colaborações será de 100 euros para as 

funções de árbitro e 75 euros para as funções dos oficiais de mesa.  

Face ao exposto vimos por este meio solicitar o envolvimento dos clubes na resolução desta 

situação de escassez de árbitros, indicando até 25 de Outubro, o nome de pessoas interessadas em 

fazerem parte desta bolsa de colaboradores. 

Para mais esclarecimentos do funcionamento e organização desta bolsa de colaboradores, vai a 

ABM, em data e local a indicar, que terá de ser antes do início do Campeonato de Minibásquete da 

Madeira, e até poderá ser a 27 de Outubro, na última jornada do Torneio de Abertura, a ABM quer 

promover um reunião com os eventuais interessados.  
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Funchal, 11 de Outubro/19 

A Direção 

 

 


