2019 公職局盃暨澳門回歸 20 周年公務人員
籃球友誼賽章程
(更正)
目的：

推動本澳公務人員參與有益身心健康的工餘活動、促進交流及友誼。

參賽資格：

公職補充褔利制度會員（家屬除外）或公務人員。

名額：

賽事分為男子 A 組及男子 B 組共 16 隊，女子組共 4 隊。主辦單位有權將賽事各項目中之剩餘名額調配至未超出原訂
之名額組別內。

報名日期：

2019 年 8 月 20 至 28 日於辦公時間內接受電話或親臨報名。倘報名隊數超過限額，將進行抽籤。男子組抽籤排序之
首 24 支隊伍及女子組抽籤排序之首 6 支隊伍的名單將在 2019 年 8 月 30 日下午 3 時上載至行政公職局網站，而中籤
隊伍將獲短訊通知。中籤隊伍須於 2019 年 8 月 30 至 9 月 6 日前來公職福利處繳付有關費用。逾期未付款者作自動
棄權論。

賽事分組抽籤日期：

2019 年 9 月 9 日下午 6 時 30 分於澳門水坑尾街 78 號中建商業大廈 9 樓公職福利處會議室進行，歡迎參賽者或參賽
隊伍派代表出席。結果將於 2019 年 9 月 12 日下午 3 時上載至本局網頁 www.safp.gov.mo 及張貼於比賽場館。

比賽日期及時間：

9 月 18，23，25，27 及 30 和 10 月 8，9，10，11，12 及 14 日，逢星期一至五晚上 7 時至 11 時，以及星期六、日下
午 3 時至晚上 11 時，賽程將適時公佈。因應場地關係，比賽日期可能會作出更改。

賽事地點：

黑沙灣大馬路中葡職業中學體育館

參賽費用：`

會員：澳門幣 30 元 / 人

非會員：澳門幣 100 元 / 人
男子組參加隊數 6 隊或以上
冠軍

亞軍

季軍

獎品

澳門幣 2,800 元

澳門幣 2,100 元

澳門幣 1,400 元

獎牌

男子 A 組
男子 B 組
女子組
獎勵：

男子組參加隊數 4–5 隊/女子組參加隊數 3-4 隊
最佳球隊
1.

本賽事各組別的獎勵以比賽當天出席的人數/隊數而決定。

2.

勝出之球員或隊伍將有機會獲邀參加相關公務人員之體育交流活動。

取消球賽

獎牌

男子組參加隊數 3 隊或以下/女子組參加隊數 2 隊或以下
1.

男子組名額為 16 隊，初賽採用分組單循環制進行(每組 4 隊，分成 4 個小組，初賽每小組賽事 6 場)。

2.

在複決賽中各小組成績首名進入 A 組，複賽先由 A 組首名對 C 組首名，B 組首名對 D 組首名，兩場複賽之勝
方爭奪冠軍和亞軍，兩場複賽之負方爭奪季軍。
初賽各小組成績排列第 2 名之隊伍進入 B 組，先進行兩場複賽，由 A 組次名對 C 組次名，B 組次名對 D 組次
名，兩場複賽之勝方爭奪冠軍和亞軍，兩場複賽之負方爭奪季軍。
女子組 4 隊，則按小組單循環賽制。
每場比賽分 4 節進行，每節共 10 分鐘 (前三節不停錶)；第 4 節按正規比賽條例進行。

3.

賽制：

澳門幣 2,100 元

4.
5.
6.
7.
8.

若比賽結束時仍未分出勝負，則由雙方在場 5 名球員互射罰球定勝負；若再平手，即採取“黃金罰球法”。
各隊球員必須穿著全隊劃一的球衣球褲，球衣前後必須印上號碼，號碼規定由 0-99 號。賽程表排列在前的球
隊穿淺色球衣，排列在後的要穿深色球衣(各隊伍需準備淺色及深色球衣各一套)。
如比賽過程中遇有異議，須即時提出上訴。如對賽果有異議，須於公佈後 24 小時內向主辦單位提出書面上訴，
違規的球隊判作棄權論。此外，如超過法定時間 15 分鐘，仍未能派出最少法定人數（5 名球員）出埸比賽或
參賽隊伍球員沒有穿著劃一球衣均視作棄權。如若棄權，得分為 0，判對賽隊以 20 : 0 比分勝出。

註：

請參閱上載於本局網頁內之各項比賽一般規定。本章程未有提及或修改之有關事項，主辦單位有最後之決定權及解
釋權。

收集個人資料聲明：

主辦單位在活動過程中可能會收集及處理個人資料（如影像、聲音等）
。當中，有些資料可能是必須收集的，有些則
可能是由當事人自願選擇提供的。如有疑問，請聯絡主辦單位。

合辦單位：

查 詢 電 話 ： 28355200/28355201 與 宋 小 姐 或 施 先 生 聯 絡
傳閱文件編號 080/DRTSP-DASFP/2019

承辦單位：
澳門公職人員籃球協會

網 址 : www.safp.gov.mo
REF.20190819

(Rectificação)
Taça do SAFP 2019 e 20.º Aniversário do Retorno de
Macau à Pátria - Competição Amigável de Basquetebol
para Trabalhadores dos Serviços Públicos
Regulamento
Objectivo:

O presente evento tem como objectivo levar os trabalhadores dos serviços públicos da RAEM a participarem
nas actividades em horário pós-laboral para promover a saúde física e mental, bem como reforçar o
intercâmbio e a amizade.

Destinatários:

Beneficiários do Sistema de Acção Social Complementar da Função Pública (excepto os familiares) ou
trabalhadores dos serviços públicos.

Vagas:

Os participantes na competição serão divididos em grupo A e grupo B de categoria masculina, no total de 16
equipas, bem como num grupo de categoria feminina, no total de 4 equipas. A Organização reserva-se o
direito de proceder a ajustamentos e à distribuição das vagas remanescentes de uma categoria para uma outra
categoria, cujo número de vagas por preencher foi previamente determinado.

Data de inscrição:

As inscrições poderão ser efectuadas por telefone ou pessoalmente dentro do horário de funcionamento, no
período entre 20/08 e 28/08/2019. No caso do número de equipas inscritas exceder o número de vagas
existentes, proceder-se-á a um sorteio. Das listas das primeiras 24 equipas candidatas contempladas de
categoria masculina e das primeiras 6 equipas candidatas contempladas de categoria feminina no sorteio será
feito upload no website do SAFP no dia 30/08/2019, pelas 15h00. As equipas contempladas no sorteio serão
informadas por SMS e deverão dirigir-se à DASFP para efectuar o pagamento de 30/08 a 06/09/2019. Se o
pagamento não for efectuado no prazo estabelecido, a inscrição será considerada sem valor.

Data do sorteio de

O sorteio de divisão dos grupos terá lugar na sala de reuniões da DASFP, Rua do Campo, nº 78, Edf. Com.

divisão dos grupos:

Chong Kin, 9º andar, Macau, às 18h30 do dia 9 de Setembro de 2019, convidando-se, desde já, os jogadores
ou representantes das equipas para estarem presentes nesse dia. O resultado do sorteio será anunciado no
website do SAFP (www.safp.gov.mo) às 15h00 do dia 12 de Setembro de 2019 e no local da competição.

Data e horário da

18, 23, 25, 27 e 30 de Setembro e 8, 9, 10, 11, 12 e 14 de Outubro (2.a a 6.a feiras, das 19h00 às 23h00),

competição:

Sábados e Domingos (das 15h00 às 23h00). O calendário de jogos será divulgado em tempo apropriado.
Devido ao local da competição, as datas dos jogos poderão estar sujeitas a alterações.

Local da

Pavilhão Desportivo da Escola Luso-Chinesa Técnico-Profissional, Rua 1 de Maio, Bairro da Areia Preta

competição:
Taxas da

Beneficiários: MOP30,00 / jogador

Não-Ben.: MOP100,00 / jogador

competição:
Número de equipas inscritas igual ou superior a 6 na categoria masculina
1.° Classificado

2.° Classificado

3.° Classificado

Prémios

MOP2.800,00

MOP2.100,00

MOP1.400,00

Medalha

Grupo A de categoria
masculina
Grupo B de categoria
masculina
Grupo de categoria feminina
Prémios:

Número de equipas inscritas entre 4 e 5 na categoria masculina /
Número de equipas inscritas entre 3 e 4 na categoria feminina
A melhor equipa
Cancelamento da competição

MOP2.100,00

Medalha

Número de equipas inscritas igual ou inferior a 3 na categoria masculina /
Número de equipas inscritas igual ou inferior a 2 na categoria feminina

1. O número de jogadores / equipas em cada categoria desta competição para determinação de atribuição de
prémios deve corresponder ao mesmo número de jogadores / equipas presente no dia da competição.
Prémios:

2. A DASFP pretende dar aos jogadores ou às equipas vencedoras uma oportunidade de participarem nas
actividades de intercâmbio desportivo das equipas dos trabalhadores dos serviços públicos.

Cancelamento da

Número de equipas inscritas igual ou inferior a 3 na categoria masculina /Número de equipas inscritas

competição

igual ou inferior a 2 na categoria feminina
1. O número de equipas de categoria masculina será de 16 equipas. Nas preliminares, todas as equipas
competem entre si no seu grupo num sistema de uma só volta (as equipas serão divididas em 4 grupos, em
cada grupo há 4 equipas. Nas preliminares, há 6 jogos em cada grupo).
2. Nas semi-finais e finais, as equipas mais pontuadas de cada grupo entrarão no grupo A. Nas semi-finais, a
equipa mais pontuada do grupo A jogará contra a equipa mais pontuada do grupo C, enquanto a equipa
mais pontuada do grupo B jogará contra a equipa mais pontuada do grupo D. Nas duas semi-finais, as
equipas vencidas disputarão o 3.º lugar da classificação, enquanto as equipas vencedoras disputarão o 1.º
lugar e o 2.º lugar da classificação.
3. As equipas pontuadas no segundo lugar de cada grupo nas preliminares entrarão no grupo de B. Nas duas
semi-finais, a equipa pontuada no segundo lugar do grupo A jogará contra a equipa pontuada no segundo
lugar do grupo C, enquanto a equipa pontuada no segundo lugar do grupo B jogará contra a equipa
pontuada no segundo lugar do grupo D. Nas duas semi-finais, as equipas vencidas disputarão o 3.º lugar
da classificação, enquanto as equipas vencedoras disputarão o 1.º lugar e o 2.º lugar da classificação.
4. Na categoria feminina, há 4 equipas e todas as equipas competem entre si no seu grupo num sistema de
uma só volta.
5. Cada jogo será dividido em quatro períodos de 10 minutos cada um, sem paragem de cronómetro nos
primeiros três períodos e o quarto período do jogo será procedido, de acordo com o regulamento padrão.
6. O empate é resolvido por lances livres efectuados por 5 jogadores que se encontrem no recinto de

Sistema de jogo:

competição. No caso de persistir o empate, será aplicado o critério de “Golden Goal”.
7. Todos os jogadores da equipa têm que usar o mesmo uniforme. Devem ser numeradas as camisolas, tanto
na parte da frente como atrás, sendo os números estipulados de 0 a 99. A equipa mencionada em primeiro
lugar no calendário de jogos deve usar camisolas de cor clara, e a equipa mencionada em segundo lugar
deve usar camisolas de cor escura (cada equipa deve preparar as camisolas de cor clara e escura).
8. Durante a competição, se houver qualquer objecção, o jogador deverá interpor recurso de imediato. No
caso de objecção ao resultado da competição, deverá ser interposto também recurso por escrito à
Organização, no prazo de 24 horas a contar da data de publicação do resultado. Será considerada
desistente a equipa que viole as regras. Além disso, será marcada a desistência à equipa que não se
apresente com o quórum mínimo (5 jogadores), após 15 minutos do tempo regulamentar, no recinto da
competição ou os jogadores da equipa participante não usam o mesmo uniforme, nestes dois casos de
desistência será considerada vencedora a equipa adversária, pelo resultado de 20 – 0 e será atribuído 0
ponto à equipa desistente.

Nota:

Por favor, consulte as disposições gerais das diferentes competições no website do SAFP. Em relação às
questões não mencionadas ou alteradas neste regulamento, a Organização mantém o direito final de decisão e
interpretação.

Declaração de

A Organização pode recolher e tratar os dados pessoais (tais como imagens, sons, etc.) durante a realização

recolha de dados

duma actividade. A recolha de algumas categorias de dados é obrigatória, outras facultativa na base da decisão

pessoais:

voluntária do titular de dados. Para esclarecimento de dúvidas, por favor, contacte a Organização.

Co-organização:

Adjudicatária:
Associação de Basquetebol dos
Trabalhadores da Administração
Pública de Macau

Para informações: Sra. Song ou Sr. Silva (Tel.: 28355200/28355201)
Circular n.º 080/DRTSP-DASFP/2019

Website: www.safp.gov.mo
REF.20190819

