
                     

 

 

 

 

 

REGULAMENTO DO TORNEIO ESCOLAR DE BASQUETEBOL 3X3 

INTRODUÇÃO 

O torneio escolar de basquetebol 3X3 destina-se a todos os jovens em idade escolar das 

diversas escolas da Região Autónoma da Madeira. O projeto divide-se em duas fases, uma 

escolar e outra regional, ambas sujeitas ao seguinte regulamento. Contudo, e visto no ano 

transato termos tido muita adesão por parte de escolas do Funchal, realizaremos uma fase com 

apenas escolas do Funchal no dia 8 de fevereiro, e posteriormente, no dia 29 de março, a fase 

regional, destinada a todas as escolas da Região Autónoma da Madeira e os 2 a 3 primeiros 

classificados por escalão/sexo da fase do Funchal. Ambas as atividades decorrerão no turno da 

tarde, na escola Básica dos 2º/3º ciclos Dr. Horácio Bento Gouveia. 

 

1. PARTICIPAÇÃO 

1.1 Todas as escolas interessadas em participar no torneio escolar de basquetebol 3X3 devem 

realizar uma inscrição das suas equipas (apenas com o número de equipas por escalão/sexo 

com que pretendem participar) através do preenchimento da Ficha de inscrição que segue em 

anexo, até o dia 13 de janeiro 2017 (apenas para as escolas participantes na fase do Funchal) e 

até o dia 20 de fevereiro 2017 (para as restantes escolas), para o email 

dsde.basquetebol@gmail.com.  

1.2 Todas as escolas inscritas no basquetebol 3X3 têm direito a inscrever no máximo 10 (dez) 

equipas, uma por escalão/sexo. A participação de uma escola com mais de 10 (dez) equipas, 

ou com mais do que uma equipa por escalão/sexo fica ao critério da organização a sua 

aceitação, a qual deve ser vista em função das condições da realização do encontro. 

1.3 Cada escola inscrita deve apresentar árbitros para o torneio. 

1.4 No dia da atividade cada escola deverá apresentar as suas Fichas de Equipa por 

escalão/sexo, que segue em anexo a este regulamento. 

1.5 Antes do início de cada jogo, o professor responsável pela equipa, deve apresentar junto do 

árbitro a Ficha de Equipa devidamente preenchida e os respetivos B.I. ou Cartão de cidadão 

(original ou fotocópia). 
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1.6 Cada equipa só pode ser formada por jovens do mesmo escalão/sexo ou do escalão 

imediatamente abaixo.  

1.7 Um jovem só pode estar inscrito numa única equipa e na sua escola de origem (ex. se um 

aluno iniciado subir de escalão e jogar nos Juvenis não poderá jogar nos Iniciados). É também 

expressamente proibida a troca de jogadores entre equipas A e B da mesma escola, na mesma 

competição. 

 

2. CONSTITUIÇÃO DAS EQUIPAS 

2.1 As equipas são formadas por 4 (quatro) jovens do mesmo escalão e sexo, sendo um deles 

indicado como o capitão de equipa. 

2.2 É permitida a participação de alunos federados na modalidade de basquetebol, contudo a 

sua participação está limitada a 2 (dois) alunos em campo durante o jogo. 

 

3. ESCALÕES ETÁRIOS/DURAÇÃO DOS JOGOS 

 

ESCALÃO 
ANOS DE 

MASCIMENTO 
SEXO 

TEMPO DE JOGO 

MÁXIMO MÍNIMO 

INFANTIS 1 2006 e posteriores FEM/MASC 10 minutos 8 minutos 

INFANTIS 2 2004 e 2005 FEM/MASC 10 minutos 8 minutos 

INICIADOS 2002 e 2003 FEM/MASC 12 minutos 8 minutos 

JUVENIS 2000 e 2001 FEM/MASC 14 minutos 10 minutos 

JUNIORES/SENIORES 1999 e anteriores FEM/MASC 16 minutos 10 minutos 

Nota: O tempo do Jogo é “tempo corrido”, só parando o cronómetro em situações anómalas 

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

 

4. DIMENSÕES DO CAMPO 

4.1 As dimensões do campo para os torneios escolares de basquetebol 3x3 são as 

correspondentes a meio-campo oficial de Basquetebol – 13x14 metros. 

4.2 Admitem-se adaptações a estes valores em função dos locais de realização e das 

necessidades da organização. 
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5. BOLAS 

Cada escola deverá ser portadora de 1 (uma) ou 2 (duas) bolas 3x3, as quais devem estar 

identificadas, e se possível respeitar os seguintes tamanhos: 

 

 

 

 

 

6. IDENTIFICAÇÃO E EQUIPAMENTO DAS EQUIPAS 

6.1 As equipas devem apresentar os B.I. / cartão de cidadão dos seus elementos em cada jogo, 

através do professor responsável pela escola ou do capitão de equipa. 

6.2 Para assegurar a identidade de cada equipa e respeitar aspetos importantes de 

organização da actividade, as equipas devem utilizar em jogo os equipamentos da sua escola. 

 

7. SISTEMA DE COMPETIÇÃO 

7.1 O sistema de competição a utilizar no torneio escolar de basquetebol 3X3 depende: 

- Da realização da competição num só dia; 

- Do número de equipas participantes; 

- Do número de campos – tabelas disponíveis em cada fase. 

 

Cabe a organização responsável, em função das condições existentes, decidir quanto ao 

modelo mais adequado. 

7.2 As possibilidades que se colocam são as seguintes: 

 Sistema de competição de “todos contra todos”, caso tal seja possível 

 Sistema de competição em dois momentos; 

- No 1.º momento, formação de poules de 3/4 equipas que jogam “todos contra todos” 

ESCALÕES TAMANHO DA BOLA 

INFANTIS 1 e 2 N.º 5 

INICIADOS  N.º 6 

JUVENIS  Fem. Nº 6 / Masc. N.º 7 

JUNIORES/SENIORES  Fem. Nº 6 / Masc. N.º 7 
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- No 2.º momento, formação de novas poules ou grupos dos 1.ºs,2.ºs,3.ºs e 4.ºs classificados das 

poules do 1.º momento. 

 

8. CLASSIFICAÇÕES 

8.1 As classificações são elaboradas por escalão etário/sexo 

8.2 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 DE COMPARÊNCIA 

 

8.3 Tendo em conta que não existe o empate como resultado possível, o desempate far-se-á 

através de um prolongamento de 2 (dois) minutos. Caso o jogo continue empatado, o 

desempate far-se-á através de 2 (dois) lances-livres, efetuados por alunos diferentes. Caso o 

jogo continue empatado, deverão continuar a efetuar lances livres até que uma equipa falhe, 

em igualdade de oportunidades. 

 

8.4 Em caso de empate entre equipas, ganha a equipa que obtiver maior número de pontos 

entre elas (ganha a equipa que tiver ganho mais jogos entre elas – confrontação direta). Se 

continuarem empatadas, ganha o jogo a equipa que obtiver maior diferença de pontos 

(cestos) marcados e sofridos entre as equipas empatadas. Se mesmo assim continuarem 

empatadas as equipas, ganha a equipa que obtiver maior diferença de pontos (cestos) 

marcados e sofridos na totalidade dos jogos. 

 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1 O torneio escolar de basquetebol 3x3 deve decorrer no mais saudável espírito desportivo, de 

convívio e de respeito mútuo entre todos os intervenientes. 

9.2 Os casos omissos do regulamento são analisados e resolvidos no momento pelos 

responsáveis pela organização da atividade. 


