FEDERAÇÃO MINEIRA DE BASKETBALL
FESTIVAIS DE MINI BASQUETE
Os Festivais de Mini Basquete são organizados pela FMB em parceria com clubes, escolas e
municípios. A FMB é responsável pela divulgação, recebimento das inscrições das equipes,
elaboração da tabela de jogos e coordenação geral do evento. Para os candidatos a sediar o evento,
relacionamos algumas informações necessárias para a organização, dentro de um padrão de
qualidade exigido pela FMB.
A opção da FMB pelo modelo “Festival”
Os campeonatos pela sua natureza competitiva tendem a excluir do processo de formação das
equipes alunos menos habilidosos, menos aptos, restringindo, para muitos, o acesso a prática da
modalidade. Sendo assim, a FMB optou, para esta faixa etária, o modelo de Festivais que na sua
concepção, privilegia a participação, a cooperação e o lúdico pressupondo a inclusão dos
praticantes como objetivo fundamental do processo. Assim, a competição se regula pela
cooperação e pela inclusão e não pelo resultado. De maneira simples, mas acolhedora,
conseguimos com a implantação deste modelo aumentar significativamente o número de clubes,
escolas e projetos sociais em das nossas programações.
1 - Informações Gerais:
1.1 - Público Alvo:
Meninas e meninos até 12 anos que pratiquem o basquete em clubes, escolas, “escolinhas de
basquete”, núcleos e projetos sociais, etc.
1.2 - Calendário:
Os festivais normalmente são realizados aos sábados. Ao definirmos as datas ficamos atentos para
que não coincidam com feriados, períodos de provas ou outros eventos na mesma faixa etária. O
horário de realização do Festival é de 08h30min ás 14h00min.
1.3 - Formação das equipes:
Podem-se formar equipes somente masculinas, somente femininas ou mistas. Cada atleta/aluno(a)
inscrito deverá atuar por pelo menos 2 períodos
1.4 - Inscrições:
As inscrições podem ser feitas diretamente no site da FMB (www.basketmg.com.br). Clicar em
Eventos – Festival de Mini Basquete – Ficha de inscrição. O prazo final é sempre na terça feira que
antecede o evento até às 18h00min.
1.5 - Uniformes:
Todas as equipes deverão participar dos festivais uniformizadas
1.6 - Premiação:
Todos os participantes receberão medalhas. É fundamental que todos os atletas/alunos estejam
presentes no momento da premiação. Eventualmente são sorteados brindes para os participantes.

1.7 - Número de Jogos:
Cada equipe fará no mínimo 3 (três) partidas dependendo sempre do número total de inscrições e
do número de quadras disponíveis.
1.8 - Placar dos jogos:
Não haverá contagem de pontos
1.9 - Arbitragem:
Os árbitros são do quadro da FMB, escalados pela coordenação de arbitragem e estão
familiarizados com a concepção do festival.
1.10 - Tabela de jogos:
A tabela de jogos será elaborada de modo a garantir o mesmo número de partidas para todos os
participantes e a participação das equipes na parte inicial e na parte final do evento, evitando-se
privilégios.
2 - Contato para os clubes e entidades interessadas em sediar o Festival de Mini Basquete:
FMB: Telefone (031) 3271 3777 ou enviar email para (eventos@basketmg.com.br) manifestando a
vontade de sediar 1 (um) ou mais Festivais com a(s) data(s) sugerida(s).
2.1 - Infraestrutura necessária para receber o Festival:
2.1.1 - até dez inscrições – 2 quadras; até 18 inscrições – 3 quadras; acima de 18 equipes – no
mínimo 4 quadras.
2.1.2 - Par de tabelas de mini basquete para cada quadra
2.1.3 - 2 vestiários com chuveiros
2.1.4 - Sala para enfermaria e enfermeiro(a)
2.1.5 - Lanchonete
2.1.6 - Som e locutor
2.1.7 - Pessoal para manutenção: limpeza e apoio

