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INTRODUÇÃO
No Projeto “Basquetebol 3x3 nas Escolas” estão incluídos um conjunto de torneios de 3x3, correspondentes
às Fases Local, Regional e Nacional, os quais se encontram sujeitos ao regulamento a seguir especificado.

1. PARTICIPAÇÃO
1.1. As escolas inscritas no 3x3 participam nos torneios, nas diversas fases, de acordo com o estipulado no
Regulamento Geral, ponto 3.
1.2. Cada escola, para inscrever as suas equipas corretamente, deve:
a) Proceder a uma pré-inscrição on-line (até 13 de dezembro de 2019), através do link indicado na
carta de apresentação;
b) Preencher a(s) ficha(s) de inscrição (enviar à organização local, até 10 dias antes da competição
local (CLDE), por equipa/escalão/género, que segue em anexo à referida carta de apresentação.
1.3. Não são permitidas subidas de escalão.
1.4. Cada equipa só pode ser constituída por alunos do mesmo escalão/género, com a exceção dos
escalões de Infantis A e B, que podem participar em equipas mistas. A equipas mistas integram o quadro
competitivo do escalão Infantil A ou B masculino.
1.5. Um aluno só pode estar inscrito numa única equipa e na sua escola de origem.

2. CONSTITUIÇÃO DAS EQUIPAS
2.1. As equipas são formadas obrigatoriamente por 4 (quatro) alunos do mesmo escalão e género, sendo
um deles designado como o Capitão de Equipa.
2.2. É considerada Falta Administrativa quando a equipa não se apresente na atividade com o número
mínimo obrigatório de participantes previstos neste regulamento. Quando as equipas se apresentam com
apenas 3 alunos, podem participar no encontro, mas não serão apuradas para a próxima fase do projeto.
2.3. Substituição de alunos inscritos:
2.3.1. Encontros Locais: Os alunos podem ser substituídos até ao início da atividade;
2.3.2. Encontros Regionais: os alunos só podem ser substituídos por motivos devidamente
justificados (declaração médica);
2.3.3. Encontro Nacional: os alunos só podem ser substituídos por motivos devidamente justificados
(declaração médica).
2.4. Todos os alunos inscritos nas equipas participantes são obrigados a jogar em todos os jogos do encontro
(exceto em caso de lesão durante o mesmo), esta situação terá que ser devidamente anotada no boletim de
jogo. O não cumprimento desta norma implica Falta Administrativa no respetivo jogo.
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2.5. Alunos que sejam federados na modalidade podem integrar as equipas da escola em que se encontram
matriculados, com a seguinte norma:
2.5.1. EM TODOS OS ESCALÕES, para ambos os géneros, as equipas podem ser constituídas no
máximo por 2 (dois) alunos federados em Basquetebol.
Caso seja necessário, a organização identificará todos os jogadores federados em cada equipa participante,
para que estejam devidamente identificados durante os jogos que participam, para facilitar e melhorar o
controlo desta norma.
NOTA: pretende-se com a introdução desta norma, não impedir que os alunos federados em basquetebol
participem, mas tão-somente, conseguir/motivar a distribuição desses alunos por várias equipas.

3. ESCALÕES ETÁRIOS/DURAÇÃO DOS JOGOS

ESCALÃO

ANOS DE
NASCIMENTO

INFANTIL A

2009/2010/2011

INFANTIL B

2007/2008

INICIADOS

2005/2006

JUVENIS

2002/2003/2004

JUNIORES
(*)

1998/1999/2000/2001

GÉNERO

FEM./MASC.
MISTO

N.º
FEDERADOS
(máximo)

MASCULINO

FEMININO

10 MINUTOS
CORRIDOS ou
AOS 21
PONTOS
MARCADOS

10 MINUTOS
CORRIDOS ou
AOS 21
PONTOS
MARCADOS

2
2
2

FEMININO
MASCULINO

TEMPO DE JOGO

2
2

(*) – O Escalão de Juniores, só pode participar nos encontros locais do Basquetebol 3x3 nas Escolas, que
tenham este escalão integrado no quadro competitivo do encontro.
TEMPO DE JOGO
O tempo regular de jogo deve ser o seguinte:
• Um (1) período de 10 minutos corridos ou aos 21 pontos marcados.
• A primeira equipa a marcar 21 pontos ou mais, ganha o jogo se tal situação ocorrer antes do final do
tempo regular de jogo. Essa regra é válida apenas para o tempo regular (não para um possível
prolongamento).
• O cronómetro apenas para em situações anómalas, tais como: acidente, lesão, interrupção do jogo,
ou outras de força maior, não apresentadas aqui.
• Qualquer alteração ao tempo de jogo deverá a organização do encontro informar as escolas
participantes.
• É obrigatório cumprir com o tempo regular de jogo, de 10 minutos ou 21 pontos marcados, nos
encontros regionais e encontro nacional.

Não existem empatem nos encontros do projeto “Basquetebol 3x3 nas Escolas”. Se o marcador estiver
empatado no final do tempo de jogo, haverá um prolongamento para desempate.
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Em caso de prolongamento:
•
•
•

As equipas deverão ter um intervalo de um minuto (1) antes do prolongamento;
A 1.ª posse de bola do prolongamento pertence à equipa que não começou o jogo com posse de
bola;
A primeira equipa a marcar dois (2) pontos no prolongamento, ganha o jogo.

4. DIMENSÕES DO CAMPO
4.1. As dimensões do campo para os Torneios de 3x3 são as correspondentes a 1/2 campo oficial de
Basquetebol: 15x14 metros.
4.2. Admitem-se adaptações a estas medidas, em função das características dos locais onde se realizam os
jogos e (ou) das necessidades da organização.
5. BOLAS E TAMANHOS POR ESCALÃO
5.1. Nas Fases Local e Regional, as bolas do 3x3 são fornecidas pelas escolas. Cada escola deverá ser
portadora de 1 (uma) ou 2 (duas) bolas para 3x3, as quais devem estar identificadas.
5.2. Tamanho das bolas a utilizar por escalão/género:
•
•
•

BOLA T5 = Infantis A/B Masculinos e Femininos
BOLA T6 = Iniciados Masculinos + Iniciados/Juvenis/ Juniores Femininos
BOLA T7 = Juvenis/Juniores Masculinos

Na Fase Nacional, as bolas são fornecidas pela organização, com bolas oficiais de 3x3 da marca WILSON.
6. IDENTIFICAÇÃO DAS EQUIPAS
6.1. As equipas devem apresentar os Cartão de Cidadão (ou cópias dos mesmos devidamente validadas) dos
seus elementos em cada jogo, através do professor responsável pela escola ou do capitão de equipa.
6.2 No caso de haver jogadores federados, o professor deve ter cópias do cartão ou saber o número de
inscrição do jogador na Federação.
7. CLASSIFICAÇÕES
7.1. As classificações são elaboradas por escalão etário/género.
7.2. A classificação das várias equipas, no seu escalão, é ordenada pela soma das pontuações atribuídas aos
resultados dos jogos realizados, sendo:
- 2 Pontos ----- VITÓRIA
- 1 Ponto ------- DERROTA
- 0 Pontos ------ FALTA ADMINISTRATIVA
- 0 Pontos ------ FALTA DE COMPARÊNCIA
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7.3. Em caso de empate classificativo, os critérios para o desempate são os seguintes:
Entre 2 (duas) equipas
1º) Resultado do jogo entre as equipas empatadas (vencedor terá vantagem na classificação final);
2º) Diferença entre pontos marcados e pontos sofridos (terá vantagem na classificação quem tiver maior
diferença);
3º) Pontos marcados (quem obtiver mais pontos marcados terá vantagem na classificação).
Entre 3 (três) ou mais equipas (são considerados todos os resultados dessa fase)
1º) Resultado do jogo entre as equipas empatadas (vencedor terá vantagem na classificação final);
2º) Diferença entre pontos marcados e pontos sofridos (terá vantagem na classificação quem tiver maior
diferença);
3º) Pontos marcados (quem obtiver mais pontos marcados terá vantagem na classificação).
Se ainda assim se mantiver empate entre equipas, far-se-á um jogo de desempate, a primeira equipa a
marcar 2 (dois) pontos, ganha o jogo tendo vantagem na classificação final. Sendo a primeira posse de bola
decidida por “moeda ao ar”.

8. DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1. Os encontros de 3x3 devem decorrer no mais saudável espírito desportivo, de convívio e de respeito
mútuo entre todos os intervenientes.
8.2 Os casos omissos no regulamento, são analisados e resolvidos no momento, pelos responsáveis pela
organização da atividade, em cada fase do Projeto “Basquetebol 3x3 nas Escolas”.

A Coordenação Nacional do Desporto Escolar

Novembro de 2019
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