
 
 

Modalidade Basquete 3 X 3  
 
 

Data: 12 de setembro de 2021 
Início: 10h00 as 13h00 
Local: Ginásio A 
Categoria: Masculina a partir de 17 anos  
 
Objetivo: O Reconecta AABB tem a finalidade de promover eventos de cunho 
esportivo para a integração de todos os associados. 
  
 
 

Regulamento Específico 
 
Art.1º: Regulamento: 
 

 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 e uma linha de dois pontos. 

 

 Equipes 

Cada equipe é composta por três (3) jogadores. As equipes serão formadas 

através de sorteio, antes do início dos jogos. 

 

As inscrições serão feitas individualmente ou com a equipe já montada. 

No caso das inscrições individuais os trios serão formadas por sorteio. 

 

 

 

 

 



Art.2º: Sistema de Disputa 

 
1. As equipes que confirmarem a participação serão distribuídas em grupos 

onde jogarão todos contra todos na fase de classificação (1ª fase), na qual 

o primeiro e segundo colocados de cada grupo chegam à semifinal (2ª fase) 

e os vencedores da semifinal farão a final da competição. As chaves serão 

formadas por sorteio das equipes, antes do primeiro jogo no início da 

competição e todos os jogos serão realizados no mesmo dia. 

 

2.  O desempate na classificação das equipes será feito pela aplicação sucessiva 

dos seguintes critérios:  

a) Melhor pontuação geral obtida;  

b) A maior diferença entre o número de pontos marcados e o número de pontos 

sofridos;  

c) Confronto direto;  

d) Sorteio.  

 

3. Será atribuído as seguintes pontuações para as equipes: 

- Vencedor  - 02 pontos 

- Perdedor  - 01 ponto 

- Perdedor WO - 0 ponto 

 

Art.3º: Regras do jogo: 
 

 Arbitragem 

O jogo será constituído pelo Arbitro, Marcador de Tempo, 24 segundos de 

posse e pontuação. 

 

 Início do Jogo 

Ambas as equipes devem realizar aquecimento simultaneamente antes do 

jogo.  

A primeira posse de bola deve ser determinada por par ou ímpar. A equipe 

que ganhar o par ou ímpar decide se fica ou não com a posse de bola no 

início da partida ou na prorrogação, caso seja necessário. 

O jogo deve iniciar com três (3) jogadores. 

 

 Pontuação 

Deverá ser atribuído um (1) ponto a cada arremesso dentro da linha de dois 

pontos. 

Serão atribuídos dois (2) pontos a cada arremesso de trás da linha de três 

pontos. 



Será atribuído um (1) ponto a cada lance livre com sucesso. 

 

 Tempo de Jogo / Vencedor de um Jogo 

O tempo regular de jogo será de Um (1) período de 10 minutos. 

 

- Vencerá a equipe que tiver o maior número de pontos ao término dos 10 

minutos a equipe que atingir primeiro os 21 pontos no tempo 

regulamentar.  

 

- Se o placar estiver empatado ao final do tempo regulamentar de 10 

minutos, o jogo prosseguirá por mais 01 minuto, até que ocorra a primeira 

cesta de uma das equipes que vencerá a partida.  

 

- 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).  

 
- Uma equipe perderá o jogo por desistência se no horário programado 

para o início da partida a equipe não estiver presente na quadra de jogo 

com três (3) jogadores prontos para jogar. 

 

 Faltas /Lances Livres  

Será controlado pela arbitragem:  

Um jogador que tenha cometido quatro (4) faltas deve deixar o jogo. 

Será atribuído um (1) lance livre às faltas cometidas durante o ato de 

arremessar dentro da linha de dois pontos. 

Serão atribuídos dois (2) lances livres às faltas cometidas durante o ato de 

arremessar de trás da linha de dois pontos. 

Será atribuído um (1) 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 (Falta técnica), será atribuído (1) lance livre. 

 

 Cronômetro e Placar eletrônico  

Será controlado pelo auxiliar da arbitragem e arbitro através de relógio e do 

placar eletrônico. 

Uma equipe deve tentar um arremesso dentro de 24 segundos. A contagem 

do relógio deve começar assim que a bola chegar às mãos dos jogadores de 

ataque (após a troca com o jogador de defesa ou depois de um arremesso 

bem sucedido, abaixo da cesta).  



O árbitro deverá avisar a equipe começando a contagem dos últimos cinco 

(5) segundos de posse de bola, quando uma das equipes não estiver 

tentando chegar à cesta adversária,  

 

 

 

 Como a bola é jogada 

Um jogador da equipe que não pontuou reiniciará o jogo, driblando ou 

passando a bola de dentro da quadra diretamente debaixo do cesto (não 

atrás da linha de fundo) para algum lugar na quadra atrás da linha de dois 

pontos. 

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 a 

bola a um local atrás da linha de dois pontos. Se a equipe de defesa ganha 

o rebote, deve voltar a bola a um local atrás da linha de dois pontos 

(passando ou driblando). 

Após uma roubada de bola, perda de posse, e etc, a bola deve ser 

passada/driblada até um local atrás da linha de dois pontos. 

A posse de bola 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. 

No caso de uma situação de bola presa, a posse de bola deve ser dada à 

equipe de defesa. 

 

 Pedidos de tempo 

Um pedido de tempo de 30 segundos é concedido a cada equipe. Um jogador 

pode pedir o tempo em uma situação de bola parada. 

 

● Premiação 

Serão agraciados os três primeiros colocados. O primeiro colocado receberá a 

medalha de ouro, o segundo colocado receberá a medalha de prata e o terceiro 

colocado receberá a medalha de bronze. 

 

● Inscrições 

O associado deverá se inscrever no departamento de esportes, podendo ser de 

forma presencial ou através de contato telefônico.  

 

 

  



 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Todos os inscritos devem respeitar os regulamentos e seguir os protocolos de 

segurança, normatizados pelo clube em razão da pandemia, conforme o evento 

“Reconecta AABB 2021”. 

 

 

 

Além disso, obrigam-se os competidores a:  

 

 

- Os associados deverão utilizar máscara durante todo o tempo que estiverem no 

Clube, porém com o uso opcional da máscara durante a prática de atividades 

esportivas nos espaços permitidos. 

 

- Qualquer reclamação deverá ser efetuada, no mesmo instante, com o 

Responsável e em caso de impasse, será consultada imediatamente a Comissão 

Organizadora. 

 

 

DEPARTAMENTO DE ESPORTES 

 


