
Proposta da ADO – Basquetebol para a competição dos escalões de Sub 14 

 

Enquadramento 

 

A competição nacional de sub-14 sofreu alterações, pressupondo a existência de apuramentos a 

realizar para algumas das equipas da Associação de Basquetebol de Aveiro (ABA), assim como o facto de as 

equipas apuradas para o campeonato nacional participarem nesta competição até ao fim da época e os 

resultados da 1ª Fase contarem para a 2ª Fase, o que influencia um eventual apuramento para a Final 6 

nacional. A competição nacional tem o início marcado para o dia 6 de março, o que significa que o seu início 

verifica-se cerca de mês e meio / dois meses mais tarde do que aconteceu nas últimas épocas. 

 As alterações verificadas obrigam/permitem a reorganização da competição ao nível da associação, 

devendo-se reunir todos os esforços para que os representantes da ABA sejam as equipas de maior 

qualidade e que se apresentem nas melhores condições. 

 Também nos parecer pertinente não colocar em causa a época de qualquer equipa, condicionando 

aquilo que poderão fazer ao longo da época, no primeiro mês de competição. A proposta da ABA para a 

competição de sub 14 exclui a possibilidade de qualquer equipa que não se classifique nos primeiros lugares 

na 1ª fase (tem a duração de um mês) de aspirar a um eventual apuramento para a competição nacional, 

ignorando o eventual crescimento que se poderá verificar nas equipas, o que é perfeitamente natural de 

acontecer, principalmente neste escalão de iniciação. Na proposta da ABA, após um mês de competição 

apenas 6 equipas poderão “lutar” pelo apuramento para o campeonato nacional. 

 Atendendo ao tempo de duração da competição distrital inicial (período superior a qualquer um dos 

restantes escalões), parece-nos que seria preferível a realização da fase final (Final 6), antes da competição 

nacional, proporcionado assim mais um bom momento de aprendizagem e de preparação das equipas 

representantes da ABA na competição nacional. Acresce ainda que o apuramento para a Final 6 se tornará 

mais justo dado que é concretizado através do confronto direto entre as equipas da ABA e não após jogos 

realizados com equipas de outras associações, o que por vezes tornam os apuramentos injustos. 

 Face ao exposto, na tentativa de melhorar e tornar mais justa a competição distrital e potenciar a 

qualidade dos representantes da ABA nas competições nacionais e inter-regionais, a ADO – Basquetebol 

apresenta a seguinte proposta de competição para o escalão de sub-14. 



Proposta 

 

Sub 14 Masculinos 

 

1ª Fase (composta por três séries, jogadas a uma volta e uma série para as equipas “B”, também jogadas 

a uma volta) 

Série I Série II  Série III Série IV (equipas B) 

Ovarense Galitos Oliveirense Ovarense “B” 

Sanjoanense Gafanha Beira-Mar Sanjoanense “B” 

Illiabum Gica Sangalhos Galitos “B” 

Anadia Brandoense Esgueira Illiabum “B” 

NS Estarreja   Esgueira “B” 

 

1ª Jornada 2ª Jornada 3ª Jornada 4ª Jornada 5ª Jornada 

11/10 18/10 25/10 01/11 08/11 
 

 

2ª Fase (composta por séries de 6 equipas, jogadas a duas voltas) 

Série A Série B Série C 

1ºI 3ºI 5ºI 

1ºII 3ºII 1ºIV 

1ºIII 3ºIII 2ºIV 

2ºI 4ºI 3ºIV 

2ºII 4ºII 4ºIV 

2ºIII 4ºIII 5ºIV 

 

1ª Jornada 2ª Jornada 3ª Jornada 4ª Jornada 5ª Jornada 

22/11 29/11 06/12 08/12 13/12 

6ª Jornada 7ª Jornada 8ª Jornada 9ª Jornada 10ª Jornada 

20/12 10/01 17/01 24/01 31/01 
 

 

3ª Fase (Liguilha de apuramento para a Final 6) 

Jogo 1  Jogo 2 Jogo 3 

4ºA x 3ºB 5ºA x 2ºB 6ºA x 1ºB 

 

1º Jogo (em casa da equipa da série B) 2º Jogo (em casa da equipa da série A) 

13/02 14/02 



4ª Fase (Final 6) – 19, 20 e 21 de Fevereiro 

Final 6 

1ºA 

2ºA 

3ºA 

Vencedor Jogo 1 

Vencedor Jogo 2 

Vencedor Jogo 3 

 

 

Notas Finais 

A calendarização apresentada está de acordo com a calendarização da proposta da ABA e 

pressupõe a realização da fase prévia da competição nacional no fim-de-semana de 27 e 28 de fevereiro. 

No caso de haver alguma das equipas A a não pretender participar na 1ª Fase (apuramento), nas 

séries I, II ou III, optando por jogar na série das equipas “B”, nessa fase passam a ser necessárias apenas 3 

jornadas (11/10, 18/10 e 25/10), sendo que a série IV passa a estar dividida em 2 séries por aproximação 

geográfica 

No caso de se inscreverem novas equipas para a 2ª Fase, a Série C será dividida em duas séries, em 

sistema de “serpentina”, jogando no final um cruzamento a duas voltas entre as equipas. 

As restantes fases da competição distrital estão dependentes do número de equipas inscritas (não 

apuradas para as competições nacionais e inter-regionais e eventuais novas equipas), assim como do 

formato de competição do interassociações, o qual também deverá sofrer alterações face às alterações do 

campeonato nacional, o que inviabiliza, neste momento, a apresentação de uma proposta concreta para as 

referidas fases.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proposta 

 

Sub 14 Feminino 

 

1ª Fase (composta por duas séries, jogadas a uma volta, sendo que os jogos com a equipa do Illiabum “B” 

não contam para a classificação) 

Série I Série II  

Illiabum Gafanha 

Esgueira Galitos 

Sanjoanense Ovarense 

Vagos Sangalhos 

Gica Atómicos 

Illiabum “B” Brandoense 

 

1ª Jornada 2ª Jornada 3ª Jornada 4ª Jornada 5ª Jornada 

11/10 18/10 25/10 01/11 08/11 
 

 

2ª Fase (composta por duas séries de 6 equipas, jogadas a 2 voltas) 

Série A Série B 

1ºI 4ºI 

1ºII 4ºII 

2ºI 5ºI 

2ºII 5ºII 

3ºI 6ºII 

3ºII Illiabum “B” 

 

1ª Jornada 2ª Jornada 3ª Jornada 4ª Jornada 5ª Jornada 

22/11 29/11 06/12 08/12 13/12 

6ª Jornada 7ª Jornada 8ª Jornada 9ª Jornada 10ª Jornada 

20/12 10/01 17/01 24/01 31/01 
 

 

3ª Fase (Liguilha de apuramento para a Final 6) 

Jogo 1  Jogo 2 Jogo 3 

4ºA x 3ºB 5ºA x 2ºB 6ºA x 1ºB 

 

1º Jogo (em casa da equipa da série B) 2º Jogo (em casa da equipa da série A) 

13/02 14/02 



4ª Fase (Final 6) – 19, 20 e 21 de Fevereiro 

Final 6 

1ºA 

2ºA 

3ºA 

Vencedor Jogo 1 

Vencedor Jogo 2 

Vencedor Jogo 3 

 

 

Notas finais 

A calendarização apresentada está de acordo com a calendarização da proposta da ABA e 

pressupõe a realização da fase prévia da competição nacional no fim-de-semana de 27 e 28 de fevereiro. 

A proposta apresenta uma solução para a equipa do Illiabum “B”, poder competir na 1ª Fase da 

competição, o que não se verifica na proposta da ABA. 

As restantes fases da competição distrital estão dependentes do número de equipas inscritas (não 

apuradas para as competições nacionais e inter-regionais e eventuais novas equipas), assim como do 

formato de competição do interassociações, o qual também deverá sofrer alterações face às alterações do 

campeonato nacional, o que inviabiliza, neste momento, a apresentação de uma proposta concreta para as 

referidas fases.  

 

 

 

 

 

 

 

 


