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1. Identificação  

Nome do Projeto: I Circuito Interbairros Basquete 3x3 “Barbosa Basketball” 

Instituição proponente: Associação Sem Limites 

CNPJ da Instituição proponente: 26317934/000145 

Responsável pela Instituição proponente: Eduardo Janzon Avallone Nogueira 

 

2. Apresentação 

A Associação Sem Limites traz em seu nome uma homenagem à cidade 

de Bauru e reforça seu lema de prestação de serviços de utilidade pública para 

toda a comunidade. A entidade não mede esforços para a promoção de 

atividades e programas sociais nas mais diversas áreas com o intuito de 

promover uma rede de ações espalhada por toda a cidade.  

Da Diretoria Fundadora fazem parte o advogado e empresário Eduardo 

Janzon Avallone, no cargo de presidente, o ex-técnico da Seleção Brasileira de 

Basquete Feminino Antônio Carlos Barbosa, como vice-presidente, o jornalista 

Giovani Vieira Miranda, como primeiro secretário, a empresária e engenheira 

civil Fernanda Franciscato Mortari, como segunda secretária, e os advogados 

Rafael Tomas Ferreira e Cláudio Denti Masson como tesoureiros. 

A entidade busca desenvolver projetos em parceria com outras entidades, 

lideranças de bairros, ONGs, Centros Comunitários e Associações de Moradores 

de Bauru tendo como objetivo a inclusão social e a promoção de ações coletivas, 

democráticas, sociais e cidadãs em diferentes áreas e para vários públicos. 

Ao longo do tempo, vamos atuar em diferentes frentes, com comissões 

temáticas nas áreas de esportes, comunicação, ações sociais, assuntos 

comunitários, inclusão social, entre outros. Nosso objetivo é ser sempre uma 

entidade presente nos bairros de Bauru por meio de ações planejadas e em 
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parcerias com outras entidades, centros comunitários e associações de 

moradores. 

 

3. Justificativa 

 O esporte é uma importante ferramenta social para melhor 

desenvolvimento da nação, visando aproximar os povos e fazer com que estes 

exercitem não somente o corpo, mas também a mente, para que possam obter 

resultados mais expressivos em sua vida, seja ela profissional, estudantil ou 

voltada ao lazer. Segundo a definição do dicionário Houaiss, “esporte é a 

atividade física regular, com fins de recreação e/ou manutenção do 

condicionamento corporal e da saúde”. A prática regular do esporte, proporciona 

ao praticante, além de uma vida mais saudável, uma forte inclusão social que 

inclui um círculo de amizades e diversão. A importância do esporte é 

reconhecida universalmente e sua prática raramente deixa de beneficiar o seu 

praticante, seja criança, jovem, adulto ou idoso, com uma boa saúde física e 

mental. Todos os esportes são bons e o seu uso depende de como praticá-lo e 

sua finalidade. Em um país marcado pelo abismo entre classes, o esporte é 

ferramenta de ascensão e, conseqüentemente, de redução de desigualdade. 

 Diante dessa importância já determinada da prática esportiva, a 

Associação Sem Limites busca levar às comunidades bauruenses um torneio 

esportivo marcado pela descentralização das atividades (a ser realizado em 04 

bairros nas regiões periféricas) e pela inclusão social resultante. 

 

4. Objetivos gerais e específicos. 

 O I Circuito Interbairros Basquete 3x3 “Barbosa Basketball” visa à 

descentralização esportiva por meio da realização de atividades em diversos  
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bairros da cidade em parceria com Centros Comunitários, Associações de 

Moradores, entidades sociais e grupos organizados. Com isso, busca-se atender 

uma reivindicação histórica das periferias de Bauru, articuladas por meio de 

movimentos e coletivos, para a descentralização das práticas esportivas, já que a 

maior parte dos eventos está concentrada, historicamente, em poucos bairros da 

área centro-sul e determinados clubes e associações particulares. Além disso, 

busca-se oportunizar  o intercâmbio entre os diversos praticantes de basquetebol 

existentes na cidade de Bauru, e movimentar torcedores nos bairros, levando-os 

às quadras, proporcionando momentos de lazer e interação proporcionada pela 

prática esportiva. Com a competição, além de promover a modalidade do 

basquete 3x3, pretende-se ocupar a cidade com o incentivo ao esporte, cultura, 

lazer, saúde e qualidade de vida. 

 

5. Público-Alvo 

 Competição específica para a população a partir dos 18 anos de idade, 

MASCULINA, da cidade de Bauru. Evento aberto e GRATUITO ao público em 

geral. 

 

6. Metodologia 

 Foram selecionados 04 (quatro) bairros, abrangendo suas adjacências, 

contemplando regiões da cidade que muitas vezes ficam de fora de determinados 

circuitos esportivos. Serão realizados na primeira fase a Palestra de Abertura e o 

sorteio das equipes para montar o chaveamento no sistema Classificatório 

Pontos Corridos (todos contra todos), e na fase Final terá o confronto dos 04 

(quatro) primeiros colocados com a maior pontuação, com o sorteio da chave 

momentos antes das partidas. 
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7. Indicadores 

Observar e averiguar a quantidade de adeptos ao torneio e a movimentação nas 

comunidades de Bauru. 

 

8. Resultados esperados / Impacto social 

Esperamos movimentar as comunidades de Bauru, integrando socialmente seus 

moradores com o I Circuito Interbairros de Basquete 3x3 “Barbosa Basketball”, 

sendo realizado uma vez ao ano. O intuito é fomentar a prática do basquetebol, 

bem como à atividade física, o esporte, a cultura, a saúde, o entretenimento e o 

lazer. 

 

9. Prazo de execução 

Será realizado todo domingo nos meses de abril a junho, a partir do último 

domingo de abril (30/04/2017), até o primeiro domingo de junho                     

(04/06/2017), menos no dia 14/05/2017, feriado de dia das mães. 
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REGULAMENTO GERAL 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

Art. 01. O I Circuito Interbairros Basquete 3x3 “Barbosa Basketball”, categoria 

acima de 18 anos de idade, masculina, é uma competição realizada pela 

Associação Sem Limites da cidade de Bauru. 

Art. 02. O I Circuito Interbairros Basquete 3x3 “Barbosa Basketball”, será 

disputado, no máximo,  por 32 (trinta) equipes  das diversas regiões da cidade de 

Bauru. 

Art. 03. As equipes participantes do I Circuito Interbairros Basquete 3x3 

“Barbosa Basketball”, deverão respeitar as Resoluções e demais Normas da 

Comissão Organizadora, as Regras da Confederação Brasileira de Basquete, do 

Código Brasileiro de Justiça Desportiva, com as exceções previstas neste 

Regulamento. 

Art. 04. As equipes participantes do I Circuito Interbairros Basquete 3x3 

“Barbosa Basketball” conhecem, concordam e se comprometem a acatar a 

aplicação do vigente Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) pela 

Comissão Disciplinar designada pelo Presidente da Associação Sem Limites, 

como única instância para as questões referentes à competição. 

§ 1º. Além do imposto na cláusula anterior, fica condicionada aos participantes 

do torneio a obrigatoriedade das seguintes condições: 

I. Participar das partidas nas datas, locais e horários marcados na tabela; 

II. Admitir e aceitar as modificações da tabela, em todas as fases, quando 

realizadas no interesse desta Fundação. 
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                  CAPÍTULO II 

DAS FINALIDADES 

 
Art. 05. O I Circuito Interbairros Basquete 3x3 “Barbosa Basketball”, tem 

como finalidades desenvolver o intercâmbio esportivo entre as entidades 

esportivas de Bauru; proporcionar as boas relações entre as comunidades de 

Bauru; estabelecer uma união segura entre os desportistas; exaltar a prática 

desportiva como instrumento imprescindível para a formação da 

personalidade; incentivar o surgimento de novos valores nos panoramas 

desportivos municipal, estadual e nacional, além de proporcionar bons 

espetáculos esportivos. 

 

CAPÍTULO III 

DA ORGANIZAÇÃO 

 

Art. 06. A organização do evento ficará sob a responsabilidade da 

Associação Sem Limites. 

§ 1º. Compete à Associação Sem Limites: 

a) Tomar as providências de ordem técnica necessárias à organização da 

competição; 

b) Elaborar as tabelas da competição; 

c) Examinar as Súmulas e os relatórios dos árbitros e representante; 

aprovando ou não as partidas; 

d) Determinar data, hora e local de realização das partidas; 

e) Realizar a mudança dos locais dos jogos, de acordo com o previsto neste 



 

Página | 9  
 
 

I CIRCUITO INTERBAIRROS BASQUETE 3x3 
'BARBOSA BASKETBALL' 

 

 regulamento; 

f) Designar os representantes dos jogos; 

g) Elaborar Resoluções, estabelecendo normas à serem cumpridas pelas 

equipes participantes do evento; 

 h) Aplicar medidas administrativas. 

 

CAPÍTULO IV 

DO SISTEMA DE DISPUTA DA 

COMPETIÇÃO 

 

Art. 07. A competição será disputada pelas equipes devidamente inscritas, 

observado o seguinte sistema: 

§ 1º. PALESTRA DE ABERTURA: todas as equipes inscritas no I Circuito 

Interbairros Basquete 3x3 “Barbosa Basketball” estão convidadas para a 

palestra inaugural das atividades ministrada pelo ex-técnico da Seleção 

Brasileira de Basquete Feminino, Antônio Carlos Barbosa, na data e horário 

especificados no ANEXO I CRONOGRAMA, página 16. Na ocasião serão 

divulgadas datas, locais e horários das competições e o sorteio do 

chaveamento das equipes. Na ocasião, para ratificar a participação dos 

inscritos, requisitamos a presença de 01 (um) integrante de cada equié 

inscrita. Ocorrerá também a Entrega do REGULAMENTO do I Circuito 

Interbairros Basquete 3x3 “Barbosa Basketball” e o encerramento com 

COFFEE BREAK. 

OBS: Casos excepcionais do não comparecimento de nenhum integrante da 

equipe serão analisados pela Comissão Organizadora. 

§ 2º. CIRCUITO INTERBAIRROS: serão organizados 04 (quatro) circuitos  
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em bairros diferentes escolhidos pela Associação Sem Limites, no Sistema 

Classificatório (todos contra todos), sendo classificadas as equipes que 

obtiverem a maior pontuação dos 04 (quatro) circuitos somados. 

§ 3º. FASE FINAL: será realizada com 04 (quatro) equipes classificadas do 

Circuito Interbairros, no Sistema Classificatório (todos contra todos), no 

local, data e horário definidos pela Comissão Organizadora, especificados no 

ANEXO I CRONOGRAMA, página 16. Jogarão as equipes que tiveram as 

maiores pontuações e serão chaveados em sorteio prévio minutos antes do 

início da fase. 

§ 4º. A tabela de formação de jogos será publicada após o encerramento de 

inscrições. 

§ 5º. Atribuição de pontos durante o I Circuito de Basquete 3x3 “Barbosa 

Basketball”: 

I – Vitória 03 (três) pontos; 

II – Derrota 01 (um) pontos; 

III – WO 00 (zero) pontos. 

Art. 08. Caso uma equipe não compareça ao jogo até a hora determinada para 

seu início, será dada uma tolerância de 10 (dez) minutos. Se ao término desse 

prazo ainda for constatada a sua ausência, salvo quando a ausência ocorrer 

por motivo informado ao representante da comissão organizadora, a equipe 

presente será declarada vencedora. A equipe ausente será desclassificada. 

Parágrafo Único - A equipe que deixar de comparecer ao jogo programado 

será considerada vencida por WO. 
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 CAPÍTULO V 

INSCRIÇÕES DE ATLETAS 

Art. 09. As equipes interessadas deverão se inscrever através do site da ASL 

(asemlimitesbauru.wordpress.com),  da página da Associação no 

FACEBOOK (fb.com/asemlimitesbauru) no item Basquete3x3. Ou 

comparecendo, do dia 06/02 a 10/04, das 08h às 12h e das 14h às 18hs na 

sede da Associação Sem Limites (ASL), na Rua Luiz Aleixo 7-17, Vila 

Cardia, Bauru (SP), mediante a DOAÇÃO de 01 (um) quilo de alimento não 

perecível, por atleta. 

Art. 10. Não serão aceitas equipes com nomes ofensivos, agressivos, que 

venha ofender ou citar atos raciais, discriminatórios e partidários, entre 

outros, cabendo a Coordenação Geral deferir o nome da equipe. 

Art. 11. Atletas federados poderão participar da copa de basquete. 

Art. 12. Cada equipe poderá inscrever no mínimo 03 (três) e no máximo 04 

(quatro) atletas.  

Art. 13. Somente poderão participar do I Circuito Interbairros Basquete 3x3 

“Barbosa Basketball” as equipes devidamente inscritas segundo o Artigo 09 

deste regulamento.  

Art. 14. Nenhum atleta poderá inscrever-se por mais de uma equipe na 

competição, se o fizer, estará automaticamente impedido de participar do 

circuito por qualquer das equipes solicitantes, tendo suas inscrições nulas e de 

nenhum efeito jurídico desportivo. 

Art. 15. Em cada jogo, os participantes apresentarão uma relação de no 

mínimo 03 (três) atletas e no máximo 04 (quatro) atletas. 

Art. 16. Na relação de inscrição de atletas junto à Associação Sem Limites 
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deverão constar as seguintes informações: 

 

   I – Nome completo do atleta;   

 II – Nome esportivo (apelido); 

   III – Data de nascimento; 

   IV – Comprovante de residência; 

 V – Número da carteira de identidade/Órgão Expedidor;  

 VI – Assinatura do Atleta. 

 

CAPÍTULO VI 

PROTOCOLO DAS PARTIDAS 

 

Art. 17. As equipes deverão identificar-se perante o coordenador de 

arbitragem até 30 (trinta) minutos antes da hora marcada para o início da 

partida, munidas da relação de atletas que atuarão com seus respectivos 

documentos de identificação. As equipes devem se apresentar de acordo com 

a chamada do locutor do evento.  

Art. 18. Os jogos serão disputados de acordo com as regras oficiais em vigor, 

editadas pela Confederação Brasileira de Basquete. 

Art. 19.  Durante todo o torneio o tempo de jogo será de 10 (dez) minutos 

corridos. Caso a partida empate terá uma PRORROGAÇÃO de 10 (dez) 

minutos para definir o ganhador. Nesse período, equipe que converter 02(dois) 

ou mais pontos ganha a partida (Morte Súbita). 

§ 1º. Terá um intervalo de 01 (um) minuto antes da PRORROGAÇÃO. 

Art. 20 . A identificação dos atletas e comissão técnica será feita pela exibição 

de carteiras de identidade civil ou militar, passaporte, carteiras de registro 

profissional, carteira de motorista contendo foto, carteira de trabalho, não 

sendo aceitas fotocópias mesmo que autenticadas. 
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  SEÇÃO I 

DA SUSPENSÃO, INTERRUPÇÃO E ADIAMENTO 

DAS PARTIDAS 

 

Art. 21. Algumas interrupções regulamentares poderão ser adotadas em jogos 

da competição do I Circuito Interbairros Basquete 3x3 “Barbosa Basketball”. 

Art. 22. Nos pedidos de tempo, os atletas deverão, obrigatoriamente, dirigir-

se aos seus respectivos bancos, sendo que os 30 (trinta) segundos previstos 

nas regras serão cumpridos integralmente independentemente da desistência 

do atleta solicitante. 

 

CAPÍTULO VII 

DA ARBITRAGEM 

Art. 23. Os árbitros que atuarão no I Circuito Interbairros Basquete 3x3 

“Barbosa Basketball” serão definidos pela Comissão Organizadora. 

Art. 24. A equipe de arbitragem deverá estar presente no campo de jogo 40 

(quarenta) minutos antes do início da partida. 

Art. 25. Nenhum jogo deixará de ser realizado pelo não comparecimento da 

equipe de arbitragem, ou de qualquer de seus membros. Competirá à 

Comissão Organizadora providenciar que sejam substituídos.  

Art. 26. O árbitro principal é a autoridade competente para determinar, por 

motivo relevante ou de força maior, a interrupção ou a suspensão da partida. 

Art. 27. A interrupção e a suspensão só poderão ser determinadas quando 

ocorrerem os seguintes motivos: 

I – Falta de garantia de segurança para o público e atletas; 
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II – Condições inadequadas das instalações, que tornem o jogo                        

           impraticável ou perigoso; 

III – Falta de iluminação adequada; 

IV – Conflitos ou distúrbios graves em quadra. 

 

CAPÍTULO VIII 

COMISSÃO DISCIPLINAR 

 

Art. 28. As punições disciplinares e competitivas ocorridas no I Circuito 

Interbairros Basquete 3x3 “Barbosa Basketball” serão processadas e julgadas 

pela Comissão Disciplinar nomeada pelo Presidente da Associação Sem 

Limites e regidas pelo presente regulamento e pelo CBJD com base nas 

súmulas dos jogos, relatórios dos representantes, árbitros e outros meios de 

prova pelo CBJD admitidos. 

§1. Serão aplicadas medidas disciplinares às equipes, atletas, membros das 

comissões técnicas, dirigentes, supervisores, árbitros, anotadores e 

representantes. 

§ 2. Os julgamentos serão baseados nos relatórios da arbitragem ou das 

equipes que deverão estar devidamente assinados pelo representante destas, 

cadastrados na Associação Sem Limites. 

§ 3. As equipes participantes do I Circuito Interbairros Basquete 3x3      

“Barbosa Basketball” reconhecem a Comissão Disciplinar como única e 

definitiva instância para resolver as questões que surjam entre elas e a 

Associação Sem Limites, DESISTINDO OU RENUNCIANDO 

EXPRESSAMENTE DE RECORRER À JUSTIÇA COMUM. 

Parágrafo único - A equipe participante que recorrer à Justiça Comum será 

desligada automaticamente do I Circuito Interbairros Basquete 3x3 “Barbosa 
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Basketball” por ato da Comissão Organizadora, mesmo durante 

sua  

 

realização. 

 

CAPÍTULO IX 

DA PREMIAÇÃO 

 

Art. 29. O Campeão e Vice-Campeão receberão troféus e medalhas. 

 

CAPÍTULO X 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 30. Às equipes participantes da competição é obrigatório comparecer a 

todos os jogos, nos locais, datas e horários marcados nas tabelas organizadas 

pela Coordenação Organizadora do I Circuito Interbairros Basquete 3x3 

“Barbosa Basketball”, que poderá alterá-los conforme necessidade. 

Art. 31. É vedada a transferência de horários, datas e locais de jogos, salvo 

por motivo de alta relevância, e autorizado pela Comissão Organizadora. 

Art. 32. Os casos omissos ou não previstos no presente Regulamento serão 

resolvidos pela Comissão Organizadora e Comissão Disciplinar respeitando o 

presente regulamento, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva e o 

Regulamento Geral da Liga Nacional de Basquete de 2016. 

Art. 33. Este Regulamento foi elaborado com base no Art. 217, I da 

Constituição Federal. 
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EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA 

       PRESIDENTE ASSOCIAÇÃO SEM LIMITES. 
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ANEXO I 
CRONOGRAMA 

 

ITEM DESCRIÇÃO PERÍODO LOCAL 

01 

 
 
 

PUBLICAÇÃO DO REGULAMENTO GERAL I CIRCUITO INTERBAIRROS 
BASQUETE 3X3 “BARBOSA BASKETBALL” 

 

 

01/02 

 

> SITE DA ASSOCIAÇÃO SEM 
LIMITES (ASL) 

(asemlimitesbauru.wordpress.com) 
 

>FACEBOOK 
(fb.com/asemlimitesbauru) 

02 

 
 
 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO DO I CIRCUITO INTERBAIRROS BASQUETE 3X3 
“BARBOSA BASKETBALL” 

 
 
 

06/02 a 10/04 

> SITE DA ASL 
(asemlimitesbauru.wordpress.com) 

>FACEBOOK 
(fb.com/asemlimitesbauru) 

>SEDE ASL: 
Rua Luiz Aleixo, 7-17, Vila Cardia 

03 

 
DIVULGAÇÃO OFICIAL DAS EQUIPES INSCRITAS NO I CIRCUITO 

INTERBAIRROS BASQUETE 3X3 “BARBOSA BASKETBALL” 11/04 

> SITE DA ASL 
(asemlimitesbauru.wordpress.com) 

>FACEBOOK 
(fb.com/asemlimitesbauru) 

 
04 

ABERTURA 

PALESTRA "ANTÔNIO CARLOS BARBOSA" 
22/04 TEATRO MUNICIPAL CELINA LOURDES 

NEVES DE BAURU 
05 CIRCUITO GEISEL E BAIRROS VIZINHOS 30/04 

BOSQUE “GILBERTO DUARTE 
CARRIJO” (BOSQUE DO GEISEL) 

06 CIRCUITO MARY DOTA E BAIRROS VIZINHOS 07/05 GINÁSIO DE ESPORTES RADUAN 
TRABULSI 

07 CIRCUITO BELA VISTA E BAIRROS VIZINHOS 21/05 PRAÇA PARADESPORTIVA 

08 CIRCUITO ESTORIL E BAIRROS VIZINHOS 28/05 QUADRA POLIESPORTIVA DA 
PRAÇA PORTUGAL 

09 CIRCUITO FINAL SESC BAURU 04/06 SESC BAURU 
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                                            ANEXO II 
                               FICHA DE INSCRIÇÃO 

             I CIRCUITO INTERBAIRROS BASQUETE 3X3 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
NOME DA EQUIPE:   
 

1. NOME COMPLETO:    
 

APELIDO ESPORTIVO:    
 

DATA DE NASCIMENTO:______/______/_______RG: CPF:   
 

ENDEREÇO:                                                                                                                  TELEFONE:  
 
E-MAIL:                                                                                                                                                                                

 
2. NOME COMPLETO:    

 
APELIDO ESPORTIVO:    

 
DATA DE NASCIMENTO:______/______/_______RG: CPF:   

 
ENDEREÇO:                                                                                                                  TELEFONE:  
 
E-MAIL:_______________________________________________________________________________________ 

 
3. NOME COMPLETO:    

 
APELIDO ESPORTIVO:    

 
DATA DE NASCIMENTO:______/______/_______RG: CPF:   

 
ENDEREÇO:                                                                                                                  TELEFONE:  
 
E-MAIL:_______________________________________________________________________________________ 

 
4. NOME COMPLETO:    

 
APELIDO ESPORTIVO:    

 
DATA DE NASCIMENTO: ______/______/_______RG: CPF:   

 
ENDEREÇO:                                                                                                                  TELEFONE:                 
 
E-MAIL:_______________________________________________________________________________________ 

 
BAURU,  de 2017 

 
 
 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 
 

 
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL - ASSOCIAÇÃO SEM LIMITES 
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ANEXO III 

CARTAZ 
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ANEXO IV 

REGRAS DO JOGO BASQUETE 3X3 

 

As Regras do Jogo de Basquete Oficiais da FIBA são válidas para todas as 

situações de jogo não especificamente mencionadas nestas Regras do Jogo 

3x3. 

 

Art. 01. Quadra 

O jogo será jogado em meia quadra de basquete. A quadra deve ter uma 

zona demarcada de quadra de basquete do tamanho regular, incluindo uma 

linha de lance livre (5,80m) e uma linha de dois pontos (6,75m) e um 

semicírculo abaixo da cesta. Uma meia quadra de basquete tradicional pode 

ser usada. A bola oficial 3x3 deve ser usada em todas as categorias. Nota: 

Nos níveis iniciantes/ amadores, o 3x3 pode ser jogado em qualquer lugar -

marcações de quadra – se alguma for utilizada – podem ser adaptadas ao 

espaço disponível. 

 

Art. 02. Equipes 

Cada equipe é composta por 04 (quatro) jogadores 03 (três) jogadores na 

quadra e 01 (um) substituto. 

 

Art. 03. Oficiais de Jogo 

Os oficiais de jogo consistem em 01 (um) ou 02 (dois) árbitros e marcadores 

de tempo, 12 segundos de posse de bola e pontuação. 
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Art. 04. Início do Jogo 

Ambas as equipes devem realizar aquecimento simultaneamente antes do 

jogo. A primeira posse de bola deve ser determinada por 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. O 

jogo deve iniciar com 03 (três) jogadores. 

 

Art. 05. Pontuação 

Deverá ser atribuído 01 (um) ponto a cada arremesso dentro da linha de dois 

pontos. Serão atribuídos 02 (dois) pontos a cada arremesso de trás da linha 

de dois pontos. Será atribuído 01 (um) ponto a cada lance livre com sucesso. 

 

Art. 06. Tempo de Jogo/Vencedor de um Jogo 

O tempo regular de jogo deve ser o seguinte: 01 (Um) período de 10 (dez) 

minutos. O relógio deve ser interrompido durante situações de bola parada e 

lances livres. O relógio deve ser reiniciado depois que a troca da bola for 

concluída (assim que chega às mãos do time de ataque). No entanto, o 

primeiro time a marcar 21 pontos ou mais, ganha o jogo ainda que tal evento 

ocorra antes do final do tempo regular de jogo. Essa regra é válida para o 

tempo regular, não para a prorrogação. Se o placar estiver empatado ao final 

do tempo de jogo, uma prorrogação será jogada. Haverá um intervalo de 01 

(um) minuto antes da prorrogação. A primeira equipe a marcar 02 (dois) 

pontos na prorrogação ganha o jogo. Uma equipe perderá o jogo por 

desistência se não estiver presente na quadra com 03 (três) jogadores prontos 

para jogar até 10 minutos depois do horário programado para o início da  
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partida. 

 

Art. 07. Faltas /Lances Livres 

A equipe está em situação de falta coletiva quando tiver cometido 07 (sete) 

faltas no período. Um jogador que tenha cometido 04 (quatro) faltas deve 

deixar o jogo. Será atribuído 01 (um) lance livre às faltas cometidas durante 

o ato de arremessar dentro da linha de dois pontos. Serão atribuídos 02 

(dois) lances livres às faltas cometidas durante o ato de arremessar de trás da 

linha de dois pontos.  Será atribuído 01 (um) lance livre adicional às faltas 

cometidas durante o ato de arremessar seguidas de um arremesso bem 

sucedido.  Às faltas cometidas em situações que não caracterizem o ato de 

arremessar, mas em situação de penalidade, será atribuído 01 (um) lance 

livre. 

 

Art. 08. Protelação (não se aplica às “regras adaptadas”) 

Protelar ou deixar de jogar ativamente pela tentativa de pontuar deve ser 

considerado como violação. Se a quadra for equipada com um relógio de 

arremesso, uma equipe deve tentar um arremesso dentro de 12 segundos. A 

contagem do relógio deve começar assim que a bola chega às mãos dos 

jogadores de ataque (após a troca como jogador de defesa ou depois de um 

arremesso bem sucedido, abaixo da cesta). Se a quadra não estiver equipada 

com um relógio de arremesso e uma equipe não estiver suficientemente 

tentando chegar à cesta adversária, o árbitro deverá avisar a equipe 

começando a contagem dos últimos cinco (5) segundos de posse de bola. 
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Art. 09. Como a bola é jogada 

Após cada arremesso bem sucedido ou último lance livre: um jogador da 

equipe que não pontuou reiniciará o jogo, driblando ou passando a bola de 

dentro da quadra diretamente de baixo do cesto (não atrás da linha de fundo) 

para algum lugar na quadra atrás da linha de dois pontos. A defesa não é 

permitida jogar no semicírculo abaixo da cesta ou dentro do garrafão. Após 

cada arremesso bem sucedido ou último lance livre: Se a equipe de ataque 

ganha o rebote, pode continuar a tentativa de pontuar, sem voltar à bola a 

um local atrás da linha de dois pontos. Se a equipe de defesa ganha o rebote, 

deve voltar à bola a um local atrás da linha de dois pontos (passando ou 

driblando). 

 

Art. 10. Após uma roubada de bola, perda de posse, etc.: 

Se acontecer dentro da linha de dois pontos, a bola deve ser passada / 

driblada até um local atrás da linha de dois pontos. A posse de bola é dada a 

qualquer equipe após uma situação de bola parada que não seja uma 

pontuação bem sucedida deve começar com uma troca de bola (entre o 

jogador de defesa e o de ataque) atrás da linha de dois pontos na parte 

superior da quadra. O jogador é considerado como "atrás da linha de dois 

pontos" quando o jogador de ataque com posse de bola não está com os dois 

pés dentro da linha de dois pontos. No caso de uma situação de bola pressa, 

a posse de bola deve ser dada à equipe de defesa. Enterradas não são 

permitidas a menos que aros de liberação de pressão sejam usados. 
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Art.11. Substituição 

A substituição será permitida a qualquer equipe quando a bola estiver 

parada. 

 

Art.12. Pedidos de tempo 

Um pedido de tempo de 30 segundos será concedido a cada equipe. Um 

jogador pode pedir o tempo em uma situação de bola parada. Todos os tempos 

têm duração de 30 segundos. Nota: tempos e substituições só podem ser 

pedidos em situações de bola morta e não podem ser pedidos quando a bola 

estiver viva. 
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                               ANEXO V 

3X3 - REGRAS DO JOGO 
 
 

RELAÇÃO DA EQUIPE 

Quatro jogadores por equipe (4): 

Três (3) + um (1) substituto. 

Nota: O jogo deve iniciar com 3 (três) jogadores. 
 
 

DURAÇÃO DO JOGO 

10 minutos (tempo de jogo) 
O cronômetro pára em situação de bola parada e nas cobranças de 

lance livre. 
 
 

INÍCIO DE POSSE 

Lançamento de moeda 
Nota: A equipe que ganhar o lançamento da moeda decide se fica ou 

não com a posse de bola no início da partida ou na prorrogação, caso 

seja necessário. 
 

PRORROGAÇÃO 
Morte Súbita. A equipe que converter (2) dois ou mais pontos vence 
o jogo. 

PONTUAÇÃO Um (1) e Três (3). 
POSSE DE BOLA 12 segundos. 

PONTUAÇÃO LIMITE 21 pontos. 
 
 
 

POSSE DE BOLA APÓS A REALIZAÇÃO DA 
CESTA: POSSO DA DEFESA 

Abaixo do aro 
Sair driblando ou passando a bola para um companheiro atrás da área 

de 2 pontos, na parte superior (arco). 

À defesa não é permitido jogar no semicírculo abaixo da cesta, ou 

dentro do garrafão. 
 

POSSE APÓS UMA BOLA 
PARADA 

Reposição da bola por passe ao adversário e devolução ao atleta que 

repõe a bola (“Check Ball“) atrás da área de dois pontos na parte 

superior. 
APÓS UMA ROUBADA DE BOLA, 

DESARME, REBOTE DEFENSIVO, ETC... 

Bola deve ser driblada ou passada para trás da linha de dois pontos na 

parte superior. (Arco). 
 
 

APÓS UMA FALTA NO ATO DO 
ARREMESSO 

Um (1) lance livre, se a falta foi cometida dentro da área de um ponto. 

(Dentro do Arco) 

Dois (2) lances livres, se a falta foi cometida atrás da área de dois 

pontos. (Fora do Arco). 
APÓS BOLA PRESA Posse da defesa. 

LIMITE DE FALTAS POR 
JOGADOR 

Quatro (4). 

LIMITE DE FALTAS POR 
EQUIPE 

Sete (7). 

SITUAÇÃO DE PENALIDADE Um (1) tiro livre. 
 

SUBSTITUIÇÃO 
Em situação de bola morta, livre. 

 
 

ARBITRAGEM 

Árbitro: um (1) ou dois (2); 
Cronometrista: Um (1); 

Doze segundos: Um (1); 

Anotador: Um (1). 

PEDIDO DE TEMPO Um (1) por equipe, 30 segundos. 
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ANEXO VI 

MATERIAIS NECESSÁRIOS 

 

- Bola de Basquetebol Tamanho Nº 06. 

 

- Cronômetros. 

 

- Súmulas. 

 

- Placar Eletrônico (com tempo de 12 segundos de posse de bola). 

 

- Mestre de Cerimônias. 
 
 


