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REGULAMENTO ESPECÍFICO 

 

 

REGULAMENTO ESPECÍFICO DE BASQUETE 3X3 
CATEGORIA RESPEITO 

 
1. Este regulamento é o conjunto das disposições que regem a competição. 
2. A modalidade será regida pelas regras da C.B.B. obedecendo às normas 

contidas neste Regulamento. 
3. A equipe é formada por 4 (quatro) jogadores, sendo 3 (três) titulares + 1 

(um) substituto. O jogo deve iniciar com 3 (três) jogadores. 
4. O atleta que participar de uma equipe não poderá jogar por outra equipe.  
5. O uniforme exigido será camisetas iguais ou uso de coletes. 
6. Só será utilizada uma tabela por jogo, podendo haver dois jogos 

simultâneos, um em cada metade da quadra. 
7. Cada partida terá a duração de 10 minutos (sendo os 02 últimos minutos 

cronometrados) ou 21 (vinte e um) pontos, o que ocorrer primeiro.  
8. Caso ocorra empate, o desempate ocorrerá em uma série de 03 

arremessos, Lances Livres, alternados entre as equipes e cobradores 
diferentes. Persistindo o empate a decisão será pela cobrança de um 
arremesso direto alternadamente por atletas diferentes até que haja um 
vencedor. 

9. Serão atribuídos, para efeito de classificação, 02 (dois) pontos por vitória e 
00 (zero) por derrota. 

 
CRITÉRIO DE DESEMPATE 
 
10. Em caso de empate entre duas ou mais equipes, ao final de uma fase, 

serão obedecidos os seguintes critérios de desempate: 
10.1. Entre duas equipes: 

a. Confronto direto. 
 

10.2. Entre 3 (três) ou mais equipes: 
a. Maior saldo de pontos nos jogos entre as equipes empatadas; 
b. Maior número de pontos marcados nos jogos entre as equipes 

empatadas; 
c. Menor número de faltas; 
d. Maior saldo de pontos nos jogos entre as equipes da chave; 
e. Maior número de pontos marcados nos jogos entre as equipes da 

chave; 
f. Sorteio. 

 
POSSE DE BOLA 
 

11. O Início de Posse será da equipe que ganhar o “lançamento da moeda”. 
12. Cada vez que a posse de bola se alternar, o detentor da mesma deve 

“limpar a jogada” levando a bola para fora da linha de 03 pontos. 
13. Após bola presa a posse de bola será da defesa; 
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14. Havendo rebote para a equipe adversária a mesma deverá sair da linha de 

03 pontos para então arremessar na cesta; 
 

DA ARBITRAGEM E PUNIÇÕES 
 
15. A arbitragem do evento será feita por árbitros designados pela Comissão 

Organizadora; 
16. Serão utilizadas pelo árbitro, as regras específicas para o basquete 3x3; 
17. O jogador que cometer 4 (quatro) faltas será desclassificado; 
18. A equipe que cometer 07 faltas coletivas será considerada perdedora do 

jogo pelo placar de 20 x 00; 
19. Todas as faltas sem intenção de cesta serão cobradas na lateral ou fundo 

bola (o mais próximo); 
20. A saída de bola não é livre. 
21. Não é permitido à defesa jogar dentro do semicírculo abaixo da cesta. 


