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Compal Air: 

 

A actividade Compal Air realizou-se no dia 17 de Dezembro de 2009. 

Esta actividade consistiu num Torneio de Basquetebol 3x3, onde várias equipas 

participavam em diferentes escalões. 

Neste torneio participaram 20 equipas de todos os escalões, nestes escalões 

encontravam-se infantis, iniciados, juvenis incluindo masculinos e femininos, e juniores apenas 

masculinos. 

Em termos de estrutura e organização o torneio foi ajustado e programado 

dependendo do número de equipas participantes em cada escalão, do tempo disponível e dos 

campos de basquetebol disponíveis. 

De modo a tornar tudo isto possível, foi estruturado e organizado da seguinte forma: 

Todos os jogos tinham a duração de 10min, à excepção do escalão iniciados e juvenis 

que como só existiam duas equipas foi feito um jogo de duas partes de 10min cada. 

Os quadros competitivos foram feitos de acordo com o número de equipas 

participantes e assim estes eram diferentes para cada escalão, assim o escalão de infantis 

masculinos como possuía maior número de equipas, foi feito em playoff. Nos outros escalões 

(iniciados masculinos, infantis femininos, juvenis masculinos) foi feito um campeonato onde 

todas as equipas poderiam jogar entre si, aumentando assim o número de jogos realizados por 

cada equipa. No escalão de iniciados femininos e juvenis femininos, como já foi referido 

anteriormente foi realizado apenas um jogo mas de 20min, uma vez que, apenas existia uma 

equipa de cada escalão. O escalão de juniores masculino como apenas possuía apenas uma 

equipa foi incluído no campeonato de juvenis masculinos. 

Durante o torneio, existia uma mesa no pavilhão onde foi realizada a creditação das 

equipas e onde estava afixada toda a informação em relação ao torneio, nesta mesa também 

eram controlados todos os jogos e seus resultados. 

O Gimnodesportivo estava dividido em 4 meios campos de Basquetebol, estes 

numerados para não existir enganos por parte das equipas e árbitros. A função de árbitro era 

feita pelos Professores de Educação Física. 
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No final do torneio e apesar de um ligeiro atraso como é normal deste tipo de 

actividades, procedeu-se à entrega dos prémios de forma organizada e bem-disposta. 

  A actividade foi realizada com sucesso, atingiu de forma muito satisfatória os seus 

objectivos, possibilitando e fomentando a todos estes jovens a prática de actividade física. 

 

Quadros Competitivos 
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