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REGULAMENTO 

 

Capítulo I – DA ORGANIZAÇÃO 

Art. 1º - Compete a Federação Paranaense de Basketball a organização, condução e controle do 

SUPER TORNEIO DE BASQUETEBOL 3X3, por meio de boletins de programação, notas oficiais e 

informativos, doravante denominada C.C.O. (Comissão Central Organizadora). 

 

Capítulo II – DOS OBJETIVOS 

Art. 2º - O SUPER TORNEIO DE BASQUETEBOL 3X3 tem como objetivo: 

2.1. Promover a integração esportiva entre os praticantes do Basquete 3X3 através de uma prática 

desportiva. 

2.2. Incentivar a prática do basquete 3X3 dentro do estado do Paraná. 

2.3. Criar um ranking paranaense de atletas e formar seleções estaduais para disputa de 

campeonatos nacionais. 

2.4. Indicar as equipes que representarão o Paraná na Etapa Sul do Campeonato Brasileiro de 

Basquete 3x3 – Confederação Brasileira de Basquetebol (CBB). 

 

Capítulo III – DA PARTICIPAÇÃO 

Art. 3º - No SUPER TORNEIO DE BASQUETEBOL 3X3 poderão participar equipes de todo o estado 

do Paraná, representando instituições federadas ou não à Federação Paranaense de Basketball. 

 

Capítulo IV - DAS CATEGORIAS 

Art. 4º - O SUPER TORNEIO DE BASQUETEBOL 3X3 contará com as seguintes categorias:  

● Aberto Masculino e Feminino: Com idade mínima de 16 anos, completos em 2022; 

● Sub 23 Masculino e Feminino: Com idade mínima de 16 anos completos em 2022; 



 

 

 

● Sub 18 Masculino e Feminino: Com idade mínima de 12 anos e máxima de 18 anos 

completos em 2022.  

 

Capítulo V - DAS INSCRIÇÕES 

Art. 5º - As inscrições deverão ser feitas entre os dias 26 e 31 de maio de 2022 para todas as 

categorias. 

Art. 6º - As inscrições serão limitadas em 12 equipes por categoria. 

Parágrafo único: caso alguma das categorias em ação não preencha o número de vagas 

propostas, a organização se dará o direito de aumentar as vagas de categorias mais procuradas. 

Art. 7º - Para inscrever-se a equipe deverá realizar o pagamento no valor de R$ 185,00 (cento e 

oitenta e cinco reais), através do link a ser divulgado na página do Instagram. 

Art. 8º - O Torneio acontecerá em etapa única, a realizar-se nos dias 04 e 05 de junho no Centro de 

Esporte e Lazer Max Rosenmann em São José dos Pinhais para as categorias Sub 23 e Adulta, e 

nos dia 11 de junho no Ginásio do SESC em São José dos Pinhais para a categoria Sub 18. 

Art. 9º - Para que a competição se realize deverá haver um mínimo de 3 (três) equipes inscritas. 

Considerar-se-á equipe inscrita a partir do pagamento da taxa de inscrição, e com registro no site 

www.play.fiba3x3.com. 

Art. 10º - Poderão ser inscritos no máximo 04 atletas por equipe.  

Art. 11º - Cada atleta poderá ser inscrito apenas por uma equipe em cada categoria no Campeonato. 

Caso esteja inscrito por mais de uma equipe deverá optar por uma delas. O mesmo atleta poderá 

jogar duas categorias diferentes, desde que respeitando o descrito no artigo 4º. 

 

Capítulo VI - DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

Art. 12º - Inscrição por etapa: R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais) por equipe.  

 Parágrafo único: não haverá cobrança de taxa de arbitragem. 

 

Capítulo VII – DA PREMIAÇÃO 

Art. 13º - A premiação será oferecida pela Federação Paranaense de Basquete. Serão premiadas 

as 3 (três) equipes primeiras colocadas conforme descrito abaixo. 

 Premiação por etapa: 

● 1º Lugar: Troféu + 4 medalhas + Vaga na Etapa Sul do Campeonato Brasileiro 3x3 - CBB + 

R$ 500,00 (quinhentos reais) 

● 2º Lugar: Troféu + 4 medalhas + na Etapa Sul do Campeonato Brasileiro 3x3 - CBB 

● 3º Lugar: Troféu + 4 medalhas  



 

 

 

 

Parágrafo único: Vaga na Etapa Sul - a CBB arcará com as despesas de alimentação, 

hospedagem e transporte do hotel até a arena para 4 atletas e 1 treinador. 

 

Capítulo VIII – DO CONGRESSO TÉCNICO 

Art. 14º - O Congresso acontecerá no dia anterior a realização da etapa, em reunião presencial ou 

virtual. As tabelas serão divulgadas antecipadamente, e os grupos serão divididos pelo ranking da 

FIBA. 

 

Capítulo IX – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 15º - O SUPER TORNEIO DE BASQUETEBOL 3X3 será regido pelas Regras Oficiais da 

Federação Internacional de Basquetebol (FIBA), obedecendo às normas contidas neste 

Regulamento. 

Art. 16º - DOCUMENTAÇÃO 

  16.1. Obrigatoriamente em todos os jogos, os jogadores deverão apresentar um dos seguintes 

documentos: carteira de identidade, carteira de motorista, carteira de trabalho, passaporte, carteira 

de identidade profissional (CREA, CRC, CRM, CREF, etc), carteira de identidade militar, carteira de 

identidade de estrangeiro. 

  16.2. Não serão aceitos boletins de ocorrências, bem como documentos tais como: título de eleitor, 

CPF, carteira de reservista, carteira de estudante, crachá da empresa, carteirinha de clubes, certidão 

de nascimento, casamento, carteira da federação, etc. 

  16.3. O atleta ficará impedido de participar do jogo sem a apresentação do documento. 

  16.4. Todos os atletas participantes do SUPER TORNEIO DE BASQUETEBOL 3X3 deverão 

obrigatoriamente ter um dos seguintes vínculos com o Estado do Paraná, além de apresentar a 

documentação necessária de forma imediata caso seja solicitado, sob pena de desclassificação da 

equipe toda. 

a) Morador: comprovante de residência de no máximo 3 meses em nome do atleta. Serão aceitas 

faturas de energia, saneamento e telefonia; 

b) Nascido: RG ou certidão de nascimento; 

c) Estudante: Declaração de matrícula em instituição de ensino médio ou superior do Estado; 

d) Eleitor: título de eleitor gerado pelo TRE/PR; 

e) Trabalhador: holerite do mês atual de empresa com sede no Estado. 

 

 



 

 

 

 

Art. 17º - No SUPER TORNEIO DE BASQUETEBOL 3X3, as partidas terão um (01) período de dez 

(10) minutos cronometrados. 

Art. 18º - UNIFORMES: será uniforme obrigatório para a disputa da competição, exigindo-se no 

mínimo camisas iguais e numeradas, não havendo necessidade de calções iguais. 

18.1. Caso as cores dos uniformes sejam iguais ou semelhantes e que prejudiquem a arbitragem, 

haverá um sorteio no qual indicará qual equipe deverá mudar de uniforme. Caso a equipe perdedora 

não tenha outro uniforme será considerada perdedora por Wx0. 

18.2. Recomendam-se as equipes levarem 02 jogos de camisas de cores diferentes para o jogo, 

para que seja feita a troca após o sorteio caso haja conflito de cor com as do adversário. 

18.3.  Não será permitido nos uniformes de jogo das equipes participantes qualquer tipo de       

propaganda político-partidárias, bebidas alcoólicas e ou cigarro. 

Art. 19º - Somente o jogador reserva poderá permanecer no banco de reservas.  

Art. 20º - Será adotada a seguinte pontuação durante a competição: 

● 02 (dois) pontos por vitória. 

● 01 (um) por derrota. 

 

Capítulo X – CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

Art. 21º - Se equipes que alcançaram a mesma fase na competição estiverem empatadas, os critérios 

para o desempate deverão ser aplicados na seguinte ordem:  

1. Maior número de vitórias (ou percentual de vitórias no caso de número diferente de jogos numa 

comparação entre grupos);  

2. Confronto direto (somente levando em conta vitória/derrota e se aplica somente dentro de um 

grupo);  

3. Maior média de pontuação (sem considerar os placares de vitórias por ausências- Wx0). Se 

equipes ainda estiverem empatadas após esses três critérios, a(s) equipe(s) com o melhor 

ranqueamento vence(m) o desempate.  

 

Capítulo XI - DAS FORMAS DE DISPUTA 

Art. 22° - DE 3 (TRÊS) A 5 (CINCO) EQUIPES 

Todas as equipes jogam contra todas e a que tiver maior número de pontos será a campeã. Até 3 

serão realizados 2 jogos contra cada equipe. 

 

 



 

 

 

 

Art. 23º - DE 06 (SEIS) A 08(OITO) EQUIPES 

a) Fase classificatória: Disputa entre as equipes pelo sistema de rodízio em dois grupos (A e B) 

em turno único divididos por pontuação no ranking FIBA na seguinte composição dos grupos: 

 

GRUPO A GRUPO B 

01.  02.  

03. 04. 

05. 06. 

07. 08. 

 

Classificam-se as duas (2) melhores equipes de cada grupo para a fase final. 

b) Fase Final: A Fase Final será disputada pelo sistema de cruzamento olímpico, para as disputas 

de 1º a 4º lugares. 

Art. 24º - DE 09 (NOVE) A 11(ONZE) EQUIPES 

a) Fase classificatória: 

Disputa entre as equipes pelo sistema de rodízio em três grupos (A, B e C) em turno único divididos 

por pontuação no ranking FIBA na seguinte composição dos grupos: 

 

GRUPO A GRUPO B GRUPO C 

01.  02.  03.  

04. 05. 06. 

07. 08. 09. 

10. 11.  

 

Classifica-se para a fase final as (2) duas melhores equipes por grupo e dois terceiros lugares 

por índice técnico. 

b) Quartas de Final/ Fase Semifinal /Fase Final: Eliminatória Simples com disputa de 3º e 4º 

lugares. Os oito classificados serão divididos na chave da seguinte forma: 

 



 

 

 

 

Observações: na composição da chave para as quartas de final a Coordenação Técnica tentará 

evitar que equipes oriundas do mesmo grupo da fase classificatória não se enfrentem antes da fase 

final. 

Art. 25º - DE 12 (DOZE) EQUIPES: 

a) Fase classificatória: 

Disputa entre as equipes pelo sistema de rodízio em quatro grupos (A,B,C e D)  em turno único 

divididos por pontuação no ranking FIBA na seguinte composição dos grupos:  

GRUPO A GRUPO B GRUPO C GRUPO D 

01.  02.  03.  04.  

08. 07. 06. 05. 

09. 10. 11. 12. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Classificam-se para a fase final as (2) duas melhores equipes por grupo. 

b) Quartas de Final/ Fase Semifinal /Fase Final: Eliminatória Simples com disputa de 3º e 4º 

lugares. Os oito classificados serão divididos na chave da seguinte forma: 

 

 

 

Art. 27° - Os casos omissos a este regulamento, serão resolvidos pela Comissão Central 

Organizadora (C.C.O) do SUPER TORNEIO DE BASQUETEBOL 3X3. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUPER TORNEIO DE BASQUETEBOL 3X3 

 

Autorização 

 

 

Eu, ___________________________________________________________________, 

RG  _________________________________________________ autorizo o(a) menor 

_______________________________________________________________________ 

a participar do SUPER TORNEIO DE BASQUETEBOL 3X3. 

Asseguro ainda que o mesmo se encontra em plenas condições de saúde para a prática 

esportiva, isentando a organização dessa responsabilidade. 

 

 

 

 

_______________, ,_______ de __________________________  de 2022. 

 

 

 

 

_________________________                              ____________________________ 

           Nome legível                                                                     Assinatura 

 

 

 

 

 

 


