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Para conhecimento geral, a seguir se informa: 

Competição MB On 

 

 De modo a mantermos a ligação com os atletas 

Minis e com os clubes, nesta fase em que não é possível 

estarmos juntos presencialmente, a ABM iniciou um novo 

projeto designado MB On. 

 Este projeto consiste em promovermos uma 

competição entre os clubes online (através da plataforma 

Zoom), onde os atletas participam através da sua casa. Esta 

competição é destinada a atletas dos escalões de Mini10 (são 

aceites jogadores Mini8) e Mini12.  

 No dia 18 de Fevereiro foi feita uma experiência deste projeto, onde competiram atletas 

do escalão de Mini10 (CDE Francisco Franco vs CAB Madeira), que está publicada na nossa página 

de Facebook. Uma vez que o feedback dos clubes e participantes foi positivo, iremos abrir esta 

competição a todos os clubes que estejam interessados, inclusivamente clubes do continente. 

 Para participarem no MB On, os clubes deverão efetuar a sua inscrição por email, para 

pedrofaria491@abmadeira.pt . 

 A competição de Mini10 será realizada às segundas-feiras e a de Mini12 às quartas-feiras, 

ambas às 18h30. Mediante a inscrição dos clubes, a ABM irá calendarizar as sessões online. 
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REGRAS DO JOGO 

Organização do jogo  

O jogo é composto por quatro exercícios. No final de cada exercício, que é repetido no 

máximo de 6 vezes, somam-se as pontuações obtidas.  

O nº de repetições, até ao máximo de 6 depende do número de participantes por equipa. 

Exemplo se uma equipa tiver 5 participantes e a outra 4 participantes, serão realizadas 5 repetições. 

Na equipa que apenas tem quatro participantes há um jogador que terá que fazer a quinta 

repetição, contudo não poderá ser sempre o mesmo jogador a fazer as repetições nos exercícios. A 

participação deverá ser o mais equitativa possível.  

A equipa que obtiver mais pontos no somatório das repetições ganha esse exercício e obtém 

dois pontos para a sua equipa. No caso de empate será atribuído 1 ponto para cada equipa. A 

equipa que perde o exercício tem 0 pontos.  

É vencedora a equipa que no somatório dos quatro exercícios tiver mais pontos, no máximo 

de 8 pontos, resultante das vitórias obtidas no final de cada exercício.  

Caso no final do jogo se verifique um empate vence a equipa que tiver o maior número de 

participantes.  

Caso o empate persista vence a equipa que mais pontos obteve no quarto exercício. 

Se o empate persistir o desempate será realizado com recurso sucessivamente ao 3º, 2º e 1º 

exercício.  

Constituição das equipas 

Por escalão, as equipas serão compostas no máximo por 6 e no mínimo por 4 elementos e 

poderão ser masculinas, femininas os mistas.  

 

Funchal, 22 de Fevereiro de 2021 

A Direção 


