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1º Torneio 3x3 DE BASQUETE DA CAPITAL E GRANDE SÃO PAULO  

 

REGULAMENTO 2018. 

 
1 - DA FINALIDADE: 

Promover o congraçamento entre os Associados da AES e seus dependentes. 

 
 

2 - DAS INSCRIÇÕES: 

As inscrições das equipes serão aceitas até a data prevista no Comunicado da Diretoria 

Executiva da AES, podendo ser complementada até o dia anterior ao início do evento, de 

acordo com os seguintes critérios: 

2.1 -Cada equipe deve ser formada com o mínimo de 3 (Três)  e o máximo 6 (Seis) jogadores nas seguintes 

categorias:  Categoria Livre ou acima de 35 anos. 

2.2 -Sócios Ativos da UFP e Aposentados; 

2.3 -Sócios da ativa de outras UFPs, máximo de dois por equipe e/ou a critério da 

Coordenação após análise da situação, desde que a Escola de origem não tenha 

equipe inscrita. 

2.4 -Pais ou Mães de sócios (as), máximo de 2 (dois) por equipe; 

2.5 -Maridos de sócias, máximo de 2 (dois) por equipe; 

2.6 -Sócios (as) agregados (as), no máximo, de 2 (dois) por equipe; 

2.7 - Filhos dependentes de sócios, maiores de 18 e até 24 anos, máximo 2 (dois) por equipe. 

 
 

OBSERVAÇÕES 

- O número de “atletas” mencionados nos itens 2.3 a 2.7, será limitado a 2 (Dois) por equipe.  

- Em quadra deverá ter sempre 1 jogador da unidade. 

- Cada UFP poderá inscrever quantas equipes forem necessárias para atender o número 

de associados interessados, obedecendo-se os critérios estabelecidos nos itens de 2.1 a 2.7. 

           - Não poderá se inscrever para o evento, o atleta que tiver alguma pendência financeira junto à AES.  

 

 

3 - DOS JOGOS: 

 

 
3.1. Uma equipe deve ser constituída em quadra por 3 jogadores. Um dos jogadores é o capitão 

do time, que deve ser indicado na súmula. 
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3.2. Será utilizada metade da quadra oficial, portanto o jogo se torna de transição, assim 

sendo ao recuperar a posse de bola é obrigatório que a equipe saia da linha de 3 pontos para 

iniciar um ataque em caso de sexta e a bola não sair pelas linhas laterais, central e fundo será 

recolocada em jogo fora da área de 2 pontos. 

3.3. . Será disponibilizado banco e ou cadeiras para atender os reservas e equipe técnica. 

3.4. A equipe é constituída por: 3 jogadores titulares, nenhum ou até 3 reservas por partida, 

comissão técnica ( Técnico, auxiliar e Massagista) não é obrigatório possuir comissão 

técnica. 

3.5. O jogo termina quando uma das equipes fizer 21 pontos (ou mais) ou no término do 

tempo regulamentar de 10 minutos, o que ocorrer primeiro. Em caso de empate no tempo 

regulamentar, serão dados 5 minutos de acréscimo até que se tenha um vencedor. A primeira 

equipe que fizer 2 pontos na prorrogação ganha a partida, no caso do placar permanecer 

inalterado,  será dado mais 5 minutos e assim sucessivamente até que  se tenha um vencedor. 

3.6. O jogador substituto deve sentar-se ou aquecer-se próximo à área de sua equipe e o 

treinador deve sentar-se nas cadeiras da equipe. O técnico pode ser um dos jogadores. 

3.7. Não existem posições determinadas na quadra. 

3.8. Durante o jogo, apenas o CAPITÃO e Técnico caso a equipe possua, está autorizado a falar 

com os árbitros  e enquanto a bola estiver  fora de jogo, ou  nos seguintes casos: 

 
3.8.1. Para solicitar uma explicação sobre a aplicação ou a interpretação das regras;  

3.8.2. Para pedir autorização: 

 

• Mudar uniformes ou equipamentos; 

• Pedido de tempo deve ser comunicado a mesa; 

• Para verificar se uma cesta teve qual pontuação. 

3.9. A equipe poderá efetuar substituições sem restrições durante o jogo. 
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3.10. Serão seguidas as regras vigentes no regulamento da modalidade basquetebol na CBB 

(Confederação Brasileira de Basquete 3x3), tanto para contagem de pontuação como para 

faltas, penalidades e tomadas de decisões pela equipe de arbitragem. 

3.11. O jogo inicia-se na disputa de cara ou coroa, A equipe que ganhar o lançamento da 

moeda decide se fica ou não com a posse de bola, no inicio da partida ou na prorrogação, caso 

seja necessário.  

3.12. Cada equipe poderá cometer no máximo 7 faltas coletivas, em caso de estouro 

será cobrado 1 lance livre, a penalidade se aplica a todas as faltas cometidas após a 7ª 

falta. 

3.13. Cada atleta poderá fazer no máximo 4 faltas por partida, excedido esse número o 

atleta será desqualificado daquela partida, podendo ser substituído imediatamente. No 

caso da equipe não possuir reserva, jogará com dois jogadores, se a equipes ficar com 

um jogador somente em quadra a partida será encerrada. 

3.14. Nem toda falta antes da 7ª falta coletiva se concretiza em lance livre, no caso de 

falta com a progressão do atleta na finalização será concedido 1 lance livre seguindo o 

seguinte critério: 

 Dentro do arco de 2 pontos 1 lance, no caso de a cesta ter sido validada 

durante o lance de falta o jogador ainda receberá 1 lance de bonificação; 

 Fora da linha de 2 pontos, 2 lances no caso da cesta ter sido validada o 

jogador receberá mais uma cobrança; 

 Falta técnica, 1 lance e posse de bola; 

 Falta antidesportiva, 1 lance e posse de bola; 

 
3.15. Em caso de uma falta grave, agressão  anti-jogo e até excesso de reclamação 

sem fundamento por parte de qualquer um dos jogadores inclusive o capitão, a 

arbitragem poderá expulsar o atleta do jogo, sendo o mesmo impedido de ficar no 

ambiente do ginásio durante aquela partida. Essa punição se estende a comissão 

técnica. 

3.16. Toda Vez que uma equipe pontuar a posse de bola é do adversário, repõe a bola 

(“Check Ball“) atrás da área de dois pontos na parte superior. Após uma roubada de bola, 

desarme rebote defensivo, etc.. A bola deve ser driblada ou passada para trás da linha de 

dois pontos na parte superior. O local da saída de bola, geralmente no meio da quadra. 

 

 
3.17. A interpretação de falta é da arbitragem, pois o basquete é um jogo de contato. 
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3.18. Cada equipe tem direito a 1 Tempo de Descanso de 30 segundos a 1 minuto durante 

(Tempo Técnico). 

3.19. No caso da interferência do adversário em uma bola que já estava em curso do aro 

para cair a cesta será validada, isso comtempla tapa na tabela, puxar a redinha e puxar o 

aro em um lance de defesa. 

3.20. Em todas as fases será exigido documento dos "atletas" antes do início dos jogos para 

comprovar as condições previstas na cláusula "das Inscrições" deste regulamento. 

 

 

3.21. Na primeira fase, o sistema de disputa será elaborado pelo Diretor de Esportes da 

Capital, de acordo com o número de equipes inscritas. 

 
3.22. Na fase final, as quatro equipes classificadas, jogarão conforme tabela abaixo: 

(Haverá sorteio antes do início dos jogos, para definir as equipes de “A” a “D”) 
 

 

1º JOGO semifinal EQUIPE “A” X EQUIPE “B” 

2º JOGO semifinal EQUIPE “C” X EQUIPE “D” 

3º JOGO disputa de 3º e 4º Perdedor do jogo 1 X Perdedor do jogo 2 

4º JOGO Final Vencedor do jogo 1 X Vencedor do jogo 2 

 

4 - FASE ÚNICA 

 

A AES subsidiará e/ou arcará com as seguintes despesas, todas elas comprovadas por 

Notas Fiscais, RPA ou Recibo Padrão, como segue. 

 
• A - Aquisição de material esportivo e fotográfico: 

 

- Bolas, bomba para inflar bola, bico, cronômetro e apito; 

- Jalecos (para empréstimo as equipes que não possuirem uniforme); 

- Revelação de fotos para relatório. 
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JOGADORES E SEUS DEPENDENTES SÓCIOS DA AES CONVIDADOS 

JOGADOR ATÉ 7 7 A 12 ACIMA 12 ATÉ 7 7 A 12 ACIMA 12 ATÉ 7 7 A 11 ACIMA DE 11 

0,00 0,00 17,00 34,00 0,00 17,0 34,00 0,00 34,00 68,00 

 
 

 
 

• B – Locação de Ginásio Esportivo (quadra); 

 
• C - Taxa de arbitragem; 

 
• D - Medicamentos (1ºs socorros); 

 
• E - Auxílio transporte com VAN ou similares (EM CASO DE NECESSIDADE COM AUTORIZAÇAO PRÉVIA DESTA DIRETORIA): 

 

- Não haverá reembolso de despesas com uso de veículo próprio. 

 
• F - Auxílio alimentação: 

 
A AES subsidiará despesas com alimentação, conforme a seguinte tabela: 

 

“ATLETAS” 
FAMILIARES DOS 

ATLETAS SÓCIOS DA AES CONVIDADOS 
EQUIPE DE 

COORDENAÇÃO 

100% 50% 50% 0 % 100% 

 

- O percentual será aplicado sobre a tabela de preços da empresa contratada pela AES. 

 
- Em todas as classes, participantes com idade até 7 anos estarão isento e de 7 a 

12 anos pagarão 50% do valor estipulado, exceto jogador. 

 
- Exemplo: Preço cobrado pelo Buffet, por pessoa: R$ 68,00: 

 

5 - PREMIAÇÃO: 

 
- Troféus e medalhas.  

 
Os casos omissos deste regulamento e do regulamento da Confederação Brasileira de basquete CBB 3x3, 

adaptadas para este Campeonato, serão resolvidos pela Diretoria de Esportes da Capital e Coordenadores 

Regionais. 

 
Comissão Organizadora 
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