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COMUNICADO DIREÇÃO

COMUNICADO Nº02
EPOCA: 2016/2017
DATA: 05/09/2016

Para conhecimento geral, a seguir se informa:

Reunião Clubes 28 de Julho de 2016 – Resumo
Como nota introdutória, foi acordado pelos clubes presentes que a ABCB
deveria efetuar um resumo, por tópicos, da reunião do dia 28/07/2016 e que nas
futuras reuniões se utilizasse um gravador para registo das mesmas.

No que respeita à reunião do dia 28/07/2016, que teve o seu início às 21h51 e
contou com a presença dos clubes Amigos Basquete Covilhã, Academia
Minibasquete UBI, Núcleo Basket Covilhã e Unidos Futebol Clube
Tortosendo, as principais problemáticas abordadas foram as seguintes:


Análise quantitativa do aumento das inscrições de todos os agentes
desportivos, fruto do trabalho dos clubes filiados na ABCB;



Análise quantitativa do aumento do número de jogos em competições
distritais, interdistritais e regionais e, consequente, aumento qualitativo
dos resultados dos clubes nas provas nacionais;



Os clubes presentes enunciaram que, em futuros projetos de iniciativa
associativa em que estejam envolvidos jogadores (as) dos clubes
(exemplo: Projeto de Jogadores de Interesse Nacional), deverá haver
uma maior correlação entre as equipas técnicas da ABCB e as equipas
técnicas dos clubes;



Os clubes mostraram-se desagradados pelo facto de não terem existido
as competições interdistritais inicialmente propostas, resultando num
hiato sem competição bastante alargado para as equipas em causa.
Sugeriram, assim, que futuramente, a ABCB delineasse um plano B
(exemplo: competições distritais com convite a clubes de outras
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Associações), de forma a evitar uma paragem longa em termos
competitivos;


Os clubes lamentaram, ainda, o desrespeito da AB Coimbra pelo facto
de terem ocorrido jogos de competições regionais no distrito de
Coimbra em que não foram nomeados árbitros para os mesmos;



Foi, ainda, abordada a importância da existência de uma
regulamentação adequada, concisa e uniforme para as competições
regionais de modo a que não existam lacunas que possam por em causa
as classificações finais das referidas competições;



A ABCB clarificou a forma de atribuição dos Campeões Distritais da
época 2015/2016 cujos escalões não tiveram Campeonato Distrital,
decisão essa que tinha sido deliberada e acordado pelos clubes na
reunião de 16/02/2016;



Em relação à arbitragem, os principais problemas referenciados pelos
clubes prenderam-se com a existência de apenas um árbitro em alguns
jogos da Liga de Mini12 e do Torneio do Futuro Sub13 e a falta de
pedagogia demonstrada por alguns árbitros em certos jogos. Foi
proposto que houvesse um maior acompanhamento, por parte de
responsáveis do CAD/ABCB, dos árbitros ao longo da época desportiva
2016/2017;



A ABCB informou, ainda, que em virtude da perspetiva diminuição do
número de árbitros para a época 2016/2017 existe a necessidade dos
clubes incentivarem o aparecimento de jovens árbitros e promoverem
o Curso de Formação de Juízes e Oficiais de Mesa que irá ocorrer em
Castelo Branco nos dias 1 e 2 de Outubro de 2016. No mesmo sentido,
de forma a evitar que haja jogos sem árbitros na época 2016/2017 foi
solicitado pela ABCB que a distribuição dos jogos dos diversos
escalões pelos dias da semana seja efetuada, sempre que possível,
segundo a proposta explanada no número 7 (Calendarização) do ponto
II (Aspetos Administrativos) das Normas e Instruções em Vigor para a
Época 2016/2017.
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Mapas Comparativos 2014/2015 – 2015/2016
Conforme facultado, presencialmente, aos clubes na reunião do dia
28/07/2016, enviamos agora, em anexo, os Mapas Comparativos das épocas
2014/2015 e 2015/2016, no que respeita ao Praticantes por Clube, à Relação
Treinadores e Enquadramento Humano em atividade, Nº Jogos efetuados e
Juízes filiados.

Conferência Calendário ABCB – Época 2016-2017
Vem a ABCB enviar, em anexo, a Conferência de Calendário ABCB, onde se
inclui os modelos competitivos e calendarização das provas distritais e
regionais já agendadas.

Sorteio Provas Distritais
A todos os interessados das datas dos sorteios das diversas provas distritais,
vem a ABCB informar que os Sorteios das Provas Distritais se irão realizar dia
14 de Setembro 2016 pelas 21h15.
A ausência de um clube a um sorteio obriga esse clube ao cumprimento do que
aí for determinado pelos presentes.

Sistema Administrativo (SA) FPB
Informamos que o Sistema Administrativo (SA) da FPB já se encontra ativo,
podendo os clubes já dar início ao processo de inscrição e revalidação dos
jogadores (as). O acesso ao SA proceder-se-á nos mesmos trâmites da época
transata. Os dados de acesso de cada clube não foram alterados pela FPB.
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Reunião Comité Distrital Minibasquete
Serve o presente para convidá-lo a estar presente na reunião Comité Distrital
de Minibasquete a realizar na sede da ABCB no próximo dia 14 de Setembro
de 2016, pelas 21h30, com a seguinte ordem de trabalhos:
- Novo Modelo de Constituição Comité Distrital Minibasquete;
- Regulamentação Liga Mini12;
- Circuito Mini10;
- Conferência Calendário Distrital Minibasquete.

A Direção

