
 

 

REGULAMENTO 

Campeonato de Basquetebol 3x3 

 

 

 

1. PARTICIPAÇÃO  

 

 1.1 Cada equipa só pode ser formada por jovens do mesmo sexo e do mesmo 

escalão. 

1.2 Um jovem só pode estar inscrito numa única equipa.

  

2. CONSTITUIÇÃO DAS EQUIPAS  

 

 

2.1 As equipas são formadas por 4 (quatro) jovens, sendo um(a) indicado(a) como 

o(a) Capitão(ã) de Equipa.   

 2.2 Alunos da escola que sejam, federados na modalidade, podem fazer parte das 

equipas, no entanto, para os escalões de infantis e iniciados, em ambos os sexos, as 

equipas apenas podem ter dois jogadores federados em basquetebol.  

2.3 A constituição da equipa, com o nome, turma, número e data de nascimento de 

cada jogador, deve ser entregue ao professor de educação física da turma até dia 26 

de janeiro às 12h00. 

 

3. ESCALÕES ETÁRIOS/DURAÇÃO DOS JOGOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: O tempo do Jogo é “tempo corrido”, o cronómetro apenas para em situações 

anómalas (acidente, lesão interrupção do jogo, etc.).  

Escalões  

Infantis A  2007/2008/ 2009 

10 minutos 

Infantis B 2005/ 2006 

Iniciados 2003/ 2004 

Juvenis 2000/ 2001/ 2002 

Juniores 1999/ 1998/ 1997/ 1996 
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4. IDENTIFICAÇÃO E EQUIPAMENTO DAS EQUIPAS  

  

4.1 As equipas devem apresentar-se 15 minutos antes do jogo e registar a sua 

presença perto da organização.  

4.2 As equipas devem estar devidamente equipas com calção, t-shirt e ténis próprio 

para uso em pavilhão desportivo.   

 

5. SISTEMA DE COMPETIÇÃO  

 

 

5.1 O sistema de competição do torneio seguirá um sistema de grupos de 3, 4 ou 5 

equipas, que jogam entre si. 

5.2 De cada grupo apuram-se as duas primeiras equipa de cada grupo. Atenção: em 

caso de falta de tempo esta regra pode ser modificada para apenas uma equipa;   

5.3 O sistema de competição pode ter de ser ajustado face ao número de equipas 

participantes. 

 

6. CLASSIFICAÇÕES  

 

 

6.1 As classificações são elaboradas por escalão etário/sexo  

6.2 A classificação das várias equipas no seu escalão é ordenada pela soma das 

pontuações atribuídas aos resultados dos jogos realizados, sendo:  

 

VITÓRIA – 3 pontos; 

EMPATE – 2 pontos; 

DERROTA – 1 ponto; 

FALTA DE COMPARÊNCIA – 0 pontos 
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7. DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

 

7.1 Os Torneios 3x3 devem decorrer no mais saudável espírito desportivo, de convívio 

e de respeito mútuo entre todos os intervenientes.  

7.2 Os casos omissos do Regulamento são analisados e resolvidos no momento pelos 

professores de educação física responsáveis pela organização da atividade.  

 

Professor Responsável 

 


