
2022公務人員籃球友誼賽 

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 16隊 

報名日期 

2022年 4月 12至 20日於辦公時間內接受親臨、電郵或傳真報名。倘報名隊數超過限額，將進行抽

籤。抽籤排序之首 24 支隊伍名單將在 2022年 4月 27日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 2022 年 5月 3至 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 

2022年 5月 13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 2022年 5月 18日上載至本局網頁 www.safp.gov.mo

及張貼於比賽場館。 

比賽日期

及時間 
預計 5月 28日開始，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 待定。 

參賽費用 每隊 600.00澳門元（每隊最多 12人）。 

獎勵 

冠軍 亞軍 季軍 殿軍 

奬盃、奬牌及奬品 

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。 

賽制 

1. 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和殿軍。 

3. 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。 

4. 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”。 

5. 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）。 

6. 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）出場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。 

備註 

1. 每場比賽當日，參加者須向在場工作人員出示已完成接種兩劑新冠疫苗滿 14天，或有效的自费

進行新型冠狀病毒核酸檢測陰性證明。  

2. 此課程/活動具一定運動量，參加者應自行評估健康狀況是否適合參與。此外，參加者亦須遵守

供應商場地之使用規則。 

須知 
詳情請參閱上載於公務人員管理及服務平台或本局網頁內之興趣班/活動和旅遊活動之一般規則，

以及興趣班/活動細則。 

主辦單位 
 

承辦單位 澳門公職人員體育會 
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Competição Amigável de Basquetebol para Trabalhadores  
dos Serviços Públicos 2022 

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 16 equipas 

Data de 

inscrição 

As inscrições poderão ser efectuadas pessoalmente, por email ou por fax dentro do horário de 

expediente, no período entre 12/04 e 20/04/2022. 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 no sorteio será feito upload no website do SAFP no dia 

27/04/2022. As equipas contempladas no sorteio serão informadas por SMS e deverão 

dirigir-se à DASFP para efectuar o pagamento de 03/05 a 06/05/2022. Se o pagamento não 

for efectuado no prazo estabelecido, a inscrição será considerada sem valor. 

Data do 

sorteio de 

divisão dos 

grupos 

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

78, Edf. Com. Chong Kin, 9º andar, Macau, às 18h30 do dia 13 de Maio de 2022, 

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) no 

dia 18 de Maio de 2022 e no local da competição. 

Data e 

horário da 

competição 

O início das competições está previsto para o dia 28 de Maio de 2022. 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 

competição 
 A definir. 

Taxa da 

competição 
MOP600,00 por equipa (No máximo, 12 pessoas por equipa). 

Prémios 

1.° Classificado 2.° Classificado 3.° Classificado 4.° Classificado 

Troféus, medalhas e prémios 

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. 

Sistema de 

jogo 

1. O número de equipas será de 16. 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 e o 

4.º lugar da classificação, enquanto as equipas vencedoras disputarão o 1.º lugar e o 2.º 

lugar da classificação. 



3. 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. 

4. O empate é resolvido por lances livres efectuados por 5 jogadores que se encontrem no 

recinto de competição. No caso de persistir o empate, será aplicado o critério de “Golden 

Goal”. 

5. 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). 

6. 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 aos jogadores da 

equipa participante que não usem 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. 

Obs.: 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. 

Nota 

1. No dia de cada jogo, os participantes devem apresentar ao funcionário no recinto o 

comprovativo de 14 dias após a toma das duas doses da vacina contra Covid-19, ou 

resultado negativo de Teste de Ácido Nucleico de Covid-19 válido por conta própria.  

2. Este curso / actividade tem uma certa quantidade de exercícios práticos, por conseguinte, os 

participantes deverão fazer a sua auto-avaliação da saúde e aptidão física para saberem se 

estão aptos a participar neste curso / actividade. Além disso, os participantes deverão 

cumprir as regras de utilização do local da actividade dos fornecedores. 

Observações 

Para mais pormenores, por favor, consulte as regras gerais dos cursos recreativos/actividades 

e das actividades turísticas, bem como a regulamentação dos cursos recreativos/actividades 

disponíveis na Plataforma de Gestão e Serviços para Funcionários e Agentes Públicos ou no 

website do SAFP. 

Organização  Adjudicatária 

Associação de Basquetebol dos 

Trabalhadores da Administração 

Pública de Macau 
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