
 

 

 

REGULAMENTO OFICIAL DA LIGA ANB3X3 - 2020 

 
ATUALIZAÇÃO DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

I - INSTITUCIONAL 

 

1.1 A Associação Nacional de Basquete 3x3 (ANB3X3) pretende realizar 

torneios oficiais de BASQUETE 3X3 de forma autônoma e 

independente, através de contrato e chancela institucional com a 

Federação Internacional de Basketball (FIBA) para a Temporada 2020, 

com reconhecimento e chancela da Confederação Brasileira de 

Basketball (CBB) e Federação Paulista de Basketball (FPB), seguindo 

de acordo com as regras internacionais da modalidade, visando 

massificar a modalidade no Brasil e preparar os atletas para o alto 

rendimento. 

 

II - ORGANIZAÇÃO 

 

2.1 – De forma a dar mais um passo à organização e reconhecimento de 

equipes formais da modalidade, a ANB3x3 criou em 2018 uma liga específica 

das equipes que jogavam na categoria Elite, a LIGA ANB3X3. A Liga foi 

ampliada no ano de 2019, e agora expande-se mais uma vez na temporada 

2020 para outras categorias. 

 

2.2 – A LIGA ANB3x3 será composta de torneios oficiais de Basquete 

FIBA3x3 organizados e realizados pela ANB3X3 através de parcerias públicas 

e/ou privadas, com apoio das prefeituras locais e/ou entidades com ou sem 

fins lucrativos relacionados ao esporte e cultura urbana, sendo a única 

responsável para decidir e resolver os problemas de ordem técnica e 

administrativas. 

 

2.3 – O objetivo da LIGA ANB3x3 é oferecer às equipes a possibilidade de se 

organizar e jogar mais ao longo do ano, de forma planejada, com calendário 

pré-estabelecido, além de iniciar o processo de formalização das mesmas, 

permitindo que criem suas respectivas identidades. 

 

2.4 – A temporada 2020 da LIGA ANB3x3 está prevista para acontecer entre 

os meses de janeiro e setembro de 2020. 



 

 

 

2.5 – Outros torneios realizados pela ANB3x3 seguirão esse regulamento 

geral, sendo que as disposições específicas serão definidas pelo organizador 

em cada caso concreto e especial. 

 

III – CATEGORIAS 

 

3.1 – Farão parte da LIGA ANB3x3 2020 as seguintes categorias: 

 

I – SUB 18 MASCULINO: atletas que completam 18 anos ou menos em 

2020, ou seja, nascidos no ano de 2002 ou posterior. 

 

II – SUB 18 FEMININO: atletas que completam 18 anos ou menos em 

2020, ou seja, nascidas no ano de 2002 ou posterior. 

 

III – SUB 23 MASCULINO: categoria de transição ao nível adulto, será 

formada por atletas que completam 23 anos ou menos em 2020, ou seja, 

nascidos no ano de 1997 ou posterior. 

 

IV – OPEN MASCULINO: categoria composta por atletas interessados no 

esporte de participação ou em transição para a categoria ELITE. Será 

constituída por atletas que completam ao menos 18 anos em 2020, ou 

seja, nascidos no ano de 2002 ou anterior. 

 

V – OPEN FEMININO: Será constituída por atletas que completam ao 

menos 18 anos em 2020, ou seja, nascidas no ano de 2002 ou anterior. 

 

VI – ELITE MASCULINO: categoria de alto rendimento que disputa as 

vagas ao circuito profissional da modalidade, estabelecido pela FIBA por 

meio de Challengers Internacionais e World Tours. Será constituída por 

atletas que completam ao menos 18 anos em 2020, ou seja, nascidos no 

ano de 2002 ou anterior. 

 

VII – ELITE FEMININO: categoria feminina equivalente ao ELITE. Será 

constituída por atletas que completam ao menos 18 anos em 2020, ou 

seja, nascidas no ano de 2002 ou anterior. 

 

 



 

 

VIII – + 35 MASCULINO: atletas que completam 35 anos ou mais em 

2020, ou seja,nascidos no ano de 1985 ou anterior. 

 

IX – +40 MASCULINO: atletas que completam 40 anos ou mais em 2020, 

ou seja, nascidos no ano de 1980 ou anterior. 

 

X – ESCOLAR: categoria exclusiva para equipes de escolas e colégios 

públicos e particulares composta de atletas masculino e feminino até 16 

anos de idade ou menos em 2020, ou seja, nascidos no de 2004 ou 

posterior. 

 

XI – UNIVERSITÁRIO: categoria exclusiva para equipes de faculdades e 

universidades públicas e particulares composta de atletas masculino e 

feminino matriculados no ano de 2020. 

 

 

3.2 – Eventualmente poderão jogar atletas menores de idade nas categorias 

acima de 18 anos, com exceção do +35 e + 40 anos masculino,sob 

autorização e responsabilidade dos respectivos representantes legais, 

mediante aprovação da organização. 

 

3.3 – Nos dias de evento, serão destinadas as vagas para cada categoria de 

acordo com a disponibilidade técnica local, sendo divulgado 

antecipadamente pelos sites www.basquete3x3.com.br e/ou 

https://play.fiba3x3.com/. 

 

3.4 – Na temporada 2020, as seguintes categorias não farão parte da LIGA 

ANB3x3, mas eventualmente podem estar presentes em torneios 

participativos e de formação desportiva: 

 

SUB 13: atletas que completam 13 anos ou menos em 2020, ou seja, 

nascidos no ano de 2007 ou posterior. 

 

SUB 15: atletas que completam 15 anos ou menos em 2020, ou seja, 

nascidos no ano de 2005 ou posterior. 

 

CADEIRANTE: atletas cadeirantes, independentemente da idade e sexo. 

 

http://www.basquete3x3.com.br/
https://play.fiba3x3.com/


 

 

 

IV - LOCAIS E DATAS 

 

4.1 – Os locais e datas dos torneios serão publicados com antecedência 

mínima de 10 dias pelos sites www.basquete3x3.com.br e/ou 

https://play.fiba3x3.com/ e redes sociais do Basquete3x3. 

 

4.1.1 – Será publicado o calendário de torneios no site 

www.basquete3x3.com.br, que será atualizado constantemente, conforme a 

confirmação dos torneios oficiais de responsabilidade da ANB3x3. 

 

4.2 – Eventuais mudanças de sede do torneio, data ou horárioserão 

definidas pela organização e informadas em https://play.fiba3x3.com/, 

www.basquete3x3.com.br e/ou nas redes sociais do @Basquete3x3 com 

antecedência mínima de 3 dias da sua realização. 

4.2.1 - No caso de chuva em eventos em local aberto, o mesmo poderá ser 

transferido para local coberto, durante a realização do torneio. 

 

V – DA PARTICIPAÇÃO  

 

5.1 – Poderão ser filiados e participar da LIGA ANB3x3 atletas a partir dos 

13 anos de idade completos, devidamente comprovados com apresentação 

de documento oficial com foto e autorização dos representantes legais 

quando menor de 18 anos de idade. 

 

5.1.1 – As equipes e atletas poderão se filiar em mais de uma categoria da 

LIGA ANB3x3, desde que os atletas façam parte da mesma equipe registrada 

com o mesmo nome e/ou CNPJ e que o atleta em questão se enquadre em 

ambas as categorias. 

 

5.1.1.1 – Exceção nas categorias educacionais, onde os atletas poderão 

filiar-se a outro time nas demais categorias de forma simultânea. 

 

5.1.2 – O atleta filiado em mais de uma categoria poderá jogar apenas em 1 

categoria em cada torneio, devendo fazer a opção no ato da inscrição. Caso 

a equipe o inscreva em 2 categorias, a segunda inscrição do jogador será 

considerada inválida. 

 

http://www.basquete3x3.com.br/
https://play.fiba3x3.com/
http://www.basquete3x3.com.br/
https://play.fiba3x3.com/
http://www.basquete3x3.com.br/


 

 

5.1.3 – Em eventos e categorias não pertencentes à LIGA ANB3x3, também 

não será permitida a participação em mais de uma categoria. 

 

5.2 – Só poderão ser inscritos os participantes que apresentarem exame 

médico ou assinarem o Termo de Responsabilidade da Temporada 2020 (no 

caso de atletas com idade inferior a 18 anos, será condição obrigatória a 

autorização dos responsáveis), seguindo modelo exposto no site 

www.basquete3x3.com.br. 

 

5.2.1 – Todos os atletas filiados e inscritos nos torneios assumem estar 

aptos à prática de atividade física e autorizam o uso de sua imagem na 

divulgação da ANB3x3.  

 

5.3 – Todas as equipes deverão ter um representante (atleta, técnico, gestor 

ou responsável).  

 

5.3.1 – Técnico é facultativo e poderá ser filiado, sendo reconhecido 

oficialmente como técnico de Basquete 3x3 e poderá se apresentar e entrar 

na quadra com a equipe, prestar as orientações aos atletas antes do início 

do jogo e acompanhar a partida em local sinalizado pelos árbitros e 

mesários. 

 

5.3.2 – O técnico não poderá participar do jogo dando orientações aos 

atletas, torcer ou reclamar da arbitragem, mas poderá dirigir-se ao 

representante da ANB3x3 dentro da quadra e acompanhar os trabalhos dos 

mesários relacionados ao tempo e placar. 

 

5.4 – As equipes deverão obrigatoriamente utilizar os uniformes do 

organizador, se houver, utilizando-o em todas as etapas do torneio que 

participar, inclusive nas finais, sob pena de não poder competir ou ter que 

jogar com uniforme reserva emprestado pelo organizador.  

 

5.5 – Todas as equipes poderão usar imagens de patrocínio como tatuagens 

e acessórios de jogo, além de uniforme próprio de aquecimento, desde que 

não conflitem com os patrocinadores do torneio ou que afrontem a moral e 

bons costumes (violência, bebidas alcoólicas, cigarro e outras drogas), não 

sendo permitida nenhuma manifestação política ou religiosa. 

 

http://www.basquete3x3.com.br/


 

 

5.6 – No nome das equipes da LIGA ANB3X3 recomenda-se utilizar o nome 

da cidade ou do estado abreviado como primeiro nome da equipe, para que 

a identifique. Sendo que o organizador poderá indicar a cidade e ou sigla do 

Estado que representa. 

5.6.1 – Todas as equipes, independente da categoria, deverão ter o nome 

formado por no máximo 3 palavras e 20 caracteres. Exemplos de times 

estrangeiros: Novi Sad AlWahda e NY Harlem 

5.6.2 – Nas categorias universitário e escolar, as equipes deverão usar o 

nome da instituição de ensino, comprovando autorização do responsável 

legal da instituição ou respectiva atlética. 

5.6.3 – O nome da equipe será validado mediante a aprovação do 

organizador. 

 

 

VI – FILIAÇÃO  

 

6.1 – A filiação à LIGA ANB3x3 ocorre por meio de contrato para a 

Temporada 2020, que precisa ser preenchido e assinado pelos atletas que 

farão parte do elenco. Cabe ao representante de cada equipe retirar no 

http://basquete3x3.com.br/documentos/ ou solicitar o contrato de filiação 

por meio do e-mail esportivo@basquete3x3.com.br. 

 

6.2 – Por meio do contrato, a equipe definirá os jogadores que serão 

utilizados na temporada, formando seu elenco para a temporada, que 

poderá ter um mínimo de 3 e máximo de 6 atletas.  

 

6.3 – Caso se filie com vagas livres em seu elenco, é possível completar as 

vagas em aberto a qualquer momento da temporada, podendo ainda realizar 

2 trocas de jogadores durante a temporada até a data limite de 31 de julho 

de 2020, nos termos do capítulo VIII – ELENCOS. 

 

6.4 – Os atletas filiados a uma equipe só poderão disputar as finais de algum 

campeonato da LIGA ANB3x3 se tiverem atuado em pelo menos uma etapa 

da LIGA na temporada em execução. 

 

6.5 – Novas equipes podem ser inscritas na LIGA ANB3x3 a qualquer 

momento da temporada. 

http://basquete3x3.com.br/documentos/
mailto:esportivo@basquete3x3.com.br


 

 

6.5.1 – Novos atletas podem ser filiados até 48 horas antes do início da 

competição. 

 

6.6 – Além do preenchimento do contrato, as equipes terão que pagar uma 

taxa administrativa de registro, de acordo com a tabela de FILIAÇÕES: 

Item Descrição Valor R$ Observações 

1 Equipe Elite Masculino R$ 250,00 Vide 6.6.1 

2 Equipe Elite Feminino R$ 150,00 Vide 6.6.1 

3 Equipe categorias +18 anos R$ 150,00 Vide 6.6.1 

4 Equipe abaixo de 18 anos R$ 100,00 Vide 6.6.1 

5 Atleta +18 anos R$ 100,00 Vide 6.6.1 

6 Atleta abaixo de 18 anos R$ 50,00 Vide 6.6.1 

7 Filiação de técnico R$ 100,00 CREF obrigatório 

8 Alteração de Nome da Equipe R$ 100,00 Ou inserção de 

novo termo 

9 Multa por WO R$ 100,00 Reincidência 

dobra a multa 

10 Multa por suspensão disciplinar R$ 100,00 Reincidência 

dobra a multa 

11 Troca de jogador filiado entre 

equipes ou formando nova equipe 

R$ 100,00  

 

6.6.1 – As equipes e atletas filiados na Temporada 2019 terão desconto de 

20% para filiações realizadas até 10/01/2020. 

 

6.7 – As equipes que queiram jogar mais de uma categoria terão de fazer 

um novo contrato de filiação para cada categoria, utilizando o mesmo nome 

de equipe e CNPJ, pagando a taxa correspondente à equipe e aos atletas 

inscritos. 

 

6.8 – Atletas filiados por uma equipe não poderão ser filiados por outra 

equipe diferente, exceção no caso de troca de jogadores entre as equipes 

(momento que será excluído a primeira filiação). Deverá ser respeitado o 

limite de 2 trocas por equipe em todas as categorias, incluindo as 

educacionais. 

 



 

 

VII – BENEFÍCIOS 

 

7.1 – Ao se filiar à LIGA ANB3x3, as equipes terão os seguintes benefícios: 

 

a – Prioridade nas inscrições de todos os torneios da LIGA ANB3x3 dentro 

do prazo determinado pela organização, e respeitando o número de vagas 

do torneio; 

 

b – Gratuidade nos torneios LIGA ANB3x3 que tenham cobrança de 

inscrição; 

 

c – Para a categoria ELITE, a LIGA ANB3X3 é o único caminho pela 

ANB3x3 em que é possível disputar vagas ao FIBA3x3 World Tour - 

Temporada 2020; 

 

d – Reconhecimento formal da equipe e seus atletas no site 

www.basquete3x3.com.bre redes sociais da ANB3x3, onde ficarão 

disponíveis a classificação da LIGA ANB3x3 e seus cestinhas; 

 

e – Premiação ao final da temporada de acordo com o resultado final da 

LIGA ANB3X3. O campeão de cada categoria receberá troféu 

personalizado da LIGA ANB3x3. 

 

 

VIII – ELENCOS 

 

8.1 – Cada equipe filiada na LIGA ANB3x3 pode ser composta por até 6 

atletas filiados, sendo permitido até 2 trocas de jogadores do elenco até o 

dia 31 de julho de 2020. Da seguinte forma: 

 

a – troca de atleta do elenco, caracterizada pela aquisição de um jogador 

livre para substituir um atleta do elenco; 

b – transferência de atleta, caracterizada pela aquisição de um atleta de 

outra equipefiliada para substituir ou não um jogador do elenco. 

c – saída de um atleta, seja por desligamento ou transferência para outra 

equipe. 

 

http://www.basquete3x3.com.br/


 

 

8.2 – Ou seja, a contratação de um atleta já filiado por outra equipe é 

computada como alteração no elenco independente de ele substituir ou não 

alguém do elenco. 

 

8.3 – Equipes que tenham se filiado em mais de uma categoria não possuem 

privilégio com relação à transferência de jogadores entre suas próprias 

equipes, sendo consideradas como nova filiação ou transferência/troca. 

 

8.4 – Em caso de transferência de algum jogador da equipe original para 

outra equipe filiada ou nova, a vaga aberta no elenco da equipe original 

poderá ser preenchida a qualquer momento, enquadrando-se no artigo 6.3 

como vaga livre no elenco. 

 

8.5 – Apenas o representante da equipe poderá realizar a alteração, que 

deverá ser realizada por contrato e assinada por ele e o novo jogador. Não 

será necessária liberação da equipe cedente. 

 

 

8.6 – Em nenhuma outra hipótese será permitido novas filiações, trocas ou 

substituição de atletas filiados ou não durante a temporada. 

 

IX – DAS INSCRIÇÕES NOS EVENTOS 

 

9.1 – As inscrições das equipes serão realizadas através do endereço 

eletrônico https://play.fiba3x3.com/eventse elas só serão possíveis 

mediante a criação de perfil dos atletas no próprio site, para que estejam 

registrados na FIBA. 

 

9.2 – Elas poderão ser gratuitas ou pagas, porém os participantes da LIGA 

ANB3x3 estão isentos de taxa em torneios realizados pela ANB3x3. Este 

benefício não inclui torneios de terceiros em que a ANB3x3 esteja prestando 

serviço e que não seja etapa da LIGA ANB3x3. 

 

9.3 – As equipes filiadas à LIGA ANB3x3 podem inscrever nas etapas 

qualquer um dos atletas registrados, devendo apenas respeitar a relação de 

atletas que compõem o elenco da equipe para jogar as etapas do torneio em 

questão. 

https://play.fiba3x3.com/events


 

 

 

9.3.1 – O número de atletas permitido para cada equipe atuar será mínimo 

de 3 atletas e máximo de 4 atletas (3 titulares e 1 reserva). Equipes com 

número de atletas inferior ao mínimo de 3 são consideradas irregulares e 

não terão sua inscrição aceita.  

 

9.4 – Equipes da LIGA ANB3x3 poderão incluir ou efetuar trocas em sua 

formação para o torneio a qualquer momento, desde que seja antes de seu 

primeiro jogo no evento, devendo comunicar no check-in do evento e 

respeitar a relação de atletas que compõem o elenco. 

 

9.4.1 – Já equipes que não estão filiadas à LIGA ANB3x3 poderão fazer 

apenas uma troca após o sorteio e divulgação da tabela do torneio, o que 

deve ser feito antes de seu primeiro jogo. 

 

9.4.2 – Não será realizado novo sorteio após a publicação da tabela, salvo 

equívoco do organizador ou necessidade de adequação da tabela por decisão 

do organizador após desistênciade equipes inscritas antes do início do 

torneio, mas depois da publicação da tabela, para não haver prejuízo do WO. 

 

9.4.2.1 – Da mesma maneira, após a publicação da tabela no 

www.play.fiba3x3.com, qualquer desistência será considerada como WO, 

mesmo que a equipe seja substituída por outra equipe pela organização. 

 

9.4.3 – As equipes que tenham inscrito apenas 3 atletas poderão inscrever o 

4º atleta antes do início do seu primeiro jogo no torneio em questão, 

diretamente no check-in do torneio. 

 

9.5 – O prazo de inscrição será definido pela organização e é inquestionável, 

cabendo aos mesmos divulgar e tornar público. Em caso de preenchimento 

das vagas, as inscrições podem ser fechadas sem aviso prévio.  

 

9.5.1 – Não haverá lista de espera para os torneios da LIGA ANB3x3. Mas 

poderão ser incluídas equipes em vagas em aberto na tabela publicada 

quando não completar o número de vagas disponíveis. 

 

9.6 – No caso de eventuais dúvidas, fica à disposição um número de 

telefone/whatsapp(11) 94079-6840 e-mail esportivo@basquete3x3.com.br. 

http://www.play.fiba3x3.com/
mailto:esportivo@basquete3x3.com.br


 

 

 

 

9.7 – Só poderão se considerar inscritas as equipes filiadas na LIGA ANB3x3 

e cadastradas regularmente no www.play.fiba3x3.com, dentro do número de 

vagas de cada torneio. As demais equipes devem aguardar a confirmação da 

ANB3x3 através da publicação da tabela. 

 

9.8 – As equipes inscritas e selecionadas pela organização em cada torneio 

deverão se apresentar ao menos30 (trinta) minutos antes do início do 

torneio para realização do check-in (credenciamento da equipe e atletas), 

momento em que receberão os uniformes (caso seja disponibilizado), 

entregarão o termo de responsabilidade preenchido e assinado, e fornecerão 

seus documentos de identificação com foto. 

 

9.9 – Após as equipes terem sido convocadas para a quadra e transcorrido 

os 5 minutos no placar de jogo por ordem do juiz da partida, será decretado 

o WO da equipe que não se apresentar. 

 

9.10 – Em caso de WO,a equipe participante da LIGA ANB3x3 será suspensa 

automaticamenteda próxima etapa da competição, devendo pagar taxa 

administrativa para voltar a atuar na etapa seguinte. Reincidência dobra o 

valor da taxa e número de torneios de suspensão a cumprir. 

 

9.11 – Todos os atletas deverão estar inscritos no https://play.fiba3x3.com/ 

para participar do Ranking FIBA3x3. A pontuação individual dos atletas de 

cada torneio é de responsabilidade da FIBA e deverá ser questionada pelos 

atletas diretamente pelo site https://play.fiba3x3.com/. 

 

9.12 – DRAFT: As inscrições para os torneios da LIGA ANB3x3 deverão ser 

realizadas pelas próprias equipes pelo link do torneio no 

https://play.fiba3x3.com/ e serão selecionadas pela ANB3x3 de acordo com 

os seguintes critérios: 

a) Equipes filiadas; 

b) Posição da equipe no Ranking FIBA3x3 (considera-se a pontuação dos 3 

melhores atletas ranqueados); 

c) ordem de inscrição. 

http://www.play.fiba3x3.com/
https://play.fiba3x3.com/
https://play.fiba3x3.com/
https://play.fiba3x3.com/


 

 

OBS.: A publicação da tabela no https://play.fiba3x3.com/ será a 

confirmação das equipes selecionadas para o torneio. Não será enviado 

nenhum outro contato individual como confirmação. 

 

X – FORMATO DE DISPUTA 

 

10 – As categorias da LIGA ANB3x3 serão disputadas no formato de grupos 

de 3 equipes, e poderão ser organizadas em diferentes divisões, quando 

houver mais de 6 equipes filiadas e inscritas nos torneios oficiais, 

constituídas de acordo com a ordem de classificação de momento na LIGA 

ANB3x3. Dessa maneira, uma equipe que comece jogando na divisão prata 

poderá subir para a próxima divisão no evento seguinte, caso melhore sua 

posição na classificação geral. 

 

10.1 – As categorias serão distribuídas preferencialmente em divisões: 

 

a) Elite Masculino: divisão única de acordo com o número de equipes 

inscritas. 

b) Elite Feminino: divisão únicade acordo com o número de equipes 

inscritas. 

c) Demais categorias: ouro com 6 equipes, prata com 6 equipes, bronze com 

6 equipes. 

 

10.2 – Será disponibilizado em cada torneio o mínimo de 3 vagas e máximo 

de 12 vagas ou o número de equipes filiadas na categoria quando 

ultrapassar o número máximo. As categorias só serão confirmadas pela 

organização se houver pelo menos 3 equipes inscritas, priorizando o formato 

de disputa de grupos de 3 equipes. 

10.2.1 – Caso não complete o número de vagas abertas em cada categoria 

pelas equipes filiadas, poderão ser abertas inscrições públicas para 

completar as vagas com equipes de fora da LIGA ANB3x3, que serão 

selecionadas pela melhor posição do Ranking FIBA3x3 e ordem de inscrição. 

10.2.2 – A divisão inferior será aberta no caso de haver a partir de 9 equipes 

inscritas em cada categoria, com exceção das categorias Elite, que serão em 

divisão única. 

10.2.3 – Poderá ser realizado qualifying draw quando inviável a formação de 

divisão inferior, com as equipes piores ranqueadas disputando classificatória 

prévia para entrar na divisão principal. 

https://play.fiba3x3.com/


 

 

10.2.4 – A organização poderá deixar vaga a ser completadaaté o início dos 

jogos da respectiva categoria caso não tenha times suficientes inscritos 

previamente, visando completar o grupo múltiplo de 3. 

 

10.3 – RANKING LIGA ANB3x3: classificação por pontos corridos,de acordo 

com colocação final em cada torneio oficial da LIGA ANB3x3: 

 

 

1º - 100 pontos 

 2º - 80 pontos 

 3º - 70 pontos 

 4º - 60 pontos 

 5º - 50 pontos 

 6º - 45 pontos 

 7º - 40 pontos 

 8º - 35 pontos 

 9º - 20 pontos 

 10º - 18 pontos 

 11º - 16 pontos 

 12º - 14 pontos 

 13º - 12 pontos 

 14º - 11 pontos 

 15º - 10 pontos 

 16º - 9 pontos 

 17º em diante – 3 pontos

  

 

10.3.1 – A pontuação da equipe na LIGA ANB3x3 será constituída a partir 

dasoma dos 6 torneios em que mais pontuar na temporada. 

10.3.2 – Em caso de jogar apenas 6 torneios ou menos, a pontuação será a 

simples soma dos pontos conquistados em todos os torneios. 

10.3.3 – Os torneios que valerão pontos na LIGA ANB3X3 serão anunciados 

pela ANB3x3. Inclusive torneios realizados por parceiros através de contrato 

de chancela da ANB3x3. 

 

10.4 – A formação da tabela de jogos levará em consideração a classificação 

da LIGA ANB3x3. No caso de empate, o Ranking FIBA3x3 (pontuação dos 3 

atletas mais bem ranqueados do elenco) determinará a posição das equipes. 

10.4.1 – Na 1ª etapa da temporada, será considerado apenas o Ranking 

FIBA 3x3 para todas as equipes. 

 

10.5 – As divisões terão a seguinte pontuação proporcional: 

 

 Ouro – 100% do indicado no item 10.3 

 Prata – 70% do indicado no item 10.3 

 Bronze – 50% do indicado no item 10.3 



 

 

 

10.5.1 – Todas as pontuações serão com número inteiro, sendo arredondado 

para cima, caso necessário. 

 

10.6 – Excepcionalmente, nos casos de realização de torneio internacional, 

será realizado sorteio de formação de grupos exclusivamente pelo Ranking 

FIBA3x3, devido à participação de equipes de fora da LIGA ANB3x3.A 

classificação das equipes nacionais poderá ser feita através da ordem de 

classificação da LIGA ANB3x3 ou por resultado em etapa (s) classificatória 

(s), dependendo de aval da FIBA e número de vagas disponíveis. 

 

10.7 – Para os torneios e categorias que não fazem parte da LIGA ANB3x3, o 

sorteio será realizado através do https://play.fiba3x3.com/ com sorteio 

automático do sistema, levando em consideração o Ranking FIBA3x3. 

 

10.8 – Excepcionalmente poderá ser realizado torneio no formato 

eliminatório, com chaveamento único, ou qualquer outra fórmula de disputa, 

de acordo com a necessidade e interesse dos organizadores (ex: torneios 

com apenas 1 quadra). 

 

10.9 – O Ranking FIBA3x3 é o critério de desempate de equipes com mesma 

pontuação na LIGA ANB3x3, incluindo casos em que há empate em zero 

pontos. Nesses casos, será somada a pontuação dos 3 atletas mais bem 

ranqueados de cada equipe empatada e aquela que tiver maior pontuação 

fica à frente na classificação. 

 

10.10 – Se houver empate entre equipes na fase de classificação de alguma 

etapa serão utilizados os seguintes critérios de desempate, que seguem os 

critérios estipulados pela FIBA:  

 

1. Número de vitórias (ou percentual de vitórias no caso de número 

diferente de jogos das equipes); 

 

2. Confronto Direto (somente levando em consideração vitória/derrota. 

Só se aplica dentro de um grupo); 

 

3. Maior média de pontuação (sem considerar placares de vitórias por 

desistência/desqualificação). 

https://play.fiba3x3.com/


 

 

Se equipes ainda estiverem empatadas após esses 4 critérios, classifica(m)-

se a(s) equipe(s) com mais pontos no Ranking FIBA (soma dos 3 atletas 

mais bem ranqueados da equipe inscritos no respectivo torneio). 

 

10.11 – Estarão classificadas à disputa dos torneios finais da ANB3x3 as 

equipes campeãs em cada etapa da LIGA ANB3x3 e as demais equipes 

conforme ordem de colocação da LIGA ANB3x3, de acordo com o número de 

vagas disponíveis, que serão convocadas com o prazo mínimo de 7 dias 

antes da realização do torneio em questão. 

 

10.11.1 – Os torneios finais na temporada da LIGA ANB3x3 serão realizados 

em categoria única, com os 12 primeiros colocados de cada categoria ou a 

quantidade de equipes filiadas, caso haja menos de 12. 

 

10.12 – As equipes classificadas para os torneios finais deverão se 

apresentar uniformizadas (da organização, quando houver). Elas serão 

definidas e divididas por meio da classificação da LIGA ANB3x3. 

 

10.13 – Nas categorias não pertencentes à LIGA ANB3x3, classificam-se à 

final as equipes que tenham participado das etapas classificatórias de acordo 

com o melhor desempenho, e eventualmente as vagas poderão ser 

preenchidas por convite. 

 

10.14 – As equipes da LIGA ANB3X3 poderão jogar a final com quaisquer 

dos atletas que compõem o elenco da equipe naquele momento e que 

tenham ao menos 1 (um) torneio disputado pela equipe atual ao longo da 

temporada. 

 

10.14.1 – Para as categorias que não são da LIGA ANB3x3, as equipes 

poderão substituir até 2 atletas da formação que se classificou para a fase 

final, devidamente justificado e com anuência do atleta substituído. 

 

10.15 – Equipes e/ou atletas têm o direito de impugnar outra equipe ou 

atleta em situação irregular, através de protesto junto aos organizadores, 

durante a realização das competições, sendo prescrito o direito de impugnar 

após o término das competições. 

 

 



 

 

XI - DA PREMIAÇÃO  

 

11.1 – A premiação poderá mudar de evento para evento, mas dentre os 

prêmios estão previstos: 

 

1. Troféu  

2. Medalha; 

3. Brindes e/ou material esportivo. 

 

11.1.1 – Nas etapas classificatórias, apenas o campeão e vice das diferentes 

divisões recebem medalha, enquanto apenas o campeão da divisão ouro 

recebe troféu.  

 

11.2 – Eventualmente, poderá ser oferecida vaga a outros torneios 

internacionais para equipes das categorias Elite Masculino e Elite Feminino 

da LIGA ANB3x3, conforme ordem de classificação naquele momento. 

 

11.3 – Premiação em dinheiro ou vaga para o World Tour serão anunciados 

indicando os detalhes em torneio exclusivo dentro da LIGA ANB3x3. 

 

 

XII - DA SOLENIDADE DE ABERTURA  

 

12.1 – Como solenidade de abertura dos torneios oficiais, será 

realizadoantes do 1º jogo de cada torneio, com perfilação dos atletas em 

quadra, hasteamento da bandeira do Brasil e execução do Hino Nacional, a 

ser realizado de forma pública e gratuita. 

 

12.2 – Nas finais de qualquer categoria e divisão pertencente à LIGA 

ANB3x3, as equipes poderão entrar na quadra após anúncio e apresentação 

dos jogadores, com bandeira da equipe. 

 

 

XIII – DO TRIBUNAL, DAS INFRAÇÕES, PENALIDADES E RECURSOS 

 

13.1 – Fica determinado que todos os atos desportivos dos torneios oficiais 

de Basquete 3x3 da ANB3x3 serão resolvidos por uma Junta Disciplinar (JD), 

que julgará os requerimentos e ocorrências relatadas nas súmulas dos 



 

 

respectivos jogos, interpostos em prazo hábil, bem como punir equipes, 

atletas e seus representantes por infração à legislação esportiva específica, 

de acordo com o Código Brasileiro de Justiça Desportiva.  

 

Parágrafo 1º – Somente serão analisadas as ocorrências relatadas nas 

súmulas de jogo e encaminhados à JD com aplicação automática em caráter 

irrevogável e irrecorrível, produzindo efeitos imediatos, não cabendo contra 

elas nenhuma contestação. 

 

Parágrafo 2º - Caberá exclusivamente ao impetrante o fornecimento das 

provas de irregularidades denunciadas no prazo de até 30 minutos após o 

fim do jogo, passando o recurso (sem efeito suspensivo) a ser de 

responsabilidade e análise da Comissão Disciplinar da Federação Paulista de 

Basketball (FPB) depois do tempo estipulado;  

 

Parágrafo 3º – Dessa forma, a ANB3x3 usará a Comissão Disciplinar, o 

Tribunal de Justiça Desportiva da FPB e seus meandros jurídicos para todos 

os casos que extrapolarem a competência de julgamento da JD; 

 

Parágrafo 4º – As solicitações de análise devem ser acompanhadas de 

depósito de segurança de R$ 200,00 (duzentos reais), valor que só será 

devolvido caso o protesto for aceito e proceder. 

 

13.2 – As decisões proferidas nas reuniões da JD serão irrevogáveis e 

irrecorríveis, produzindo efeitos imediatos, não cabendo contra elas 

nenhuma contestação. 

 

13.2.1 – A JD será formada por 1 membro da ANB3x3, 1 membro da FPB, 1 

membro da arbitragem e 1 representante dos jogadores. 

 

13.3 – Quando a suspensão de uma partida for motivada pela indisciplina de 

uma equipe ou atleta, a mesma poderá ser eliminada da competição, 

independente do placar numérico no momento do fato, e sofrerá as demais 

sanções que poderão ser impostas pela JD ou Comissão Disciplinar da FPB.  

 

13.3.1 – O mesmo dispositivo poderá ser aplicado quando identificado a 

torcida exclusiva de uma equipe como causadora da suspensão indisciplinar. 



 

 

 

13.4 – O atleta que vir a ser expulso/desqualificado ficará automaticamente 

suspenso do jogo seguinte do torneio em questão, independente das demais 

sanções que poderão ser impostas pela JD. Caso a equipe seja eliminada no 

torneio em questão, a suspensão é cumprida na etapa seguinte que a equipe 

participar. 

 

13.5 – Será de inteira responsabilidade das equipes e atletas os excessos 

cometidos por sua torcida, como uso de objetos sonoros e outros, podendo a 

equipe ser eliminada da competição, independente das demais sanções que 

poderão ser impostas pela JD, bem como será responsabilizada também 

pelos prejuízos materiais ocorridos antes, durante e após as partidas nas 

quadras e demais dependências do local de disputa. 

 

13.6 – O mau comportamento esportivo de atletas, técnicos, dirigentes ou 

pessoas vinculadas às equipes, bem como o desrespeito ou desacato para 

com membros da JD, seus representantes ou arbitragem, implicará na 

suspensão automática do infrator, sendo necessária a simples representação 

por escrito na súmula, ou em relatório anexo.  

 

13.7 – Se durante o Campeonato qualquer Associado da ANB3 através dos 

seus Dirigentes, membros de Comissão Técnica, funcionários ou 

colaboradores, atletas e até mesmo torcedores, provocarem atos que sejam 

considerados pela organizadora prejudiciais à imagem da organizadora, 

poderá esta aplicar sanções a este filiado que poderão ir de simples 

advertência, multas de até R$ 200,00 e/ou suspensão. 

 

13.8 – Toda equipe que ganhar na moeda terá o mando de jogo; em caso de 

coincidência na cor dos uniformes, o perdedor no sorteio terá o prazo de 5 

(cinco) minutos para efetuar a troca, sendo que caso isso não seja feito 

nesse prazo, será caracterizada a ausência da equipe (WO). 

 

13.9 – O atleta ou membro da equipe que for punido não poderá ter 

participação no evento enquanto perdurar a pena imposta. 

 

XIV – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 



 

 

14.1 – Tabela, horários e locais dos jogos serão estabelecidos pela ANB3X3, 

sendo publicados nas redes sociais e/ou nos sites www.basquete3x3.com.br 

e https://play.fiba3x3.com/.  

 

14.2 – Para participar o atleta deverá apresentar obrigatoriamente em todos 

os jogos, um dos seguintes documentos originaiscom foto: 

 

a) Carteira de Identidade (RG)  

b) Passaporte 

c) Carteira de Estrangeiro 

d) Carteira de Motorista (CNH) 

e) Carteira de estudante com foto e válida 

 

14.3 – Os casos omissos deste regulamento serão resolvidos pela Comissão 

Organizadora, não cabendo recurso contra suas decisões. 

 

 

 

 

 

  

http://www.basquete3x3.com.br/
https://play.fiba3x3.com/


 

 

ANEXO 1 

 

I – TORNEIOS INDIVIDUAIS  

 

1.1 – Durante os torneios de Basquete 3x3 da ANB3x3 poderá ser 

disponibilizado um tempo para a realização dos Torneios Individuais, sendo 

eles: Torneio de Enterrada, Torneio de Arremesso e Circuito de Habilidades. 

 

1.2 – A realização dos torneios individuais não é obrigatória, ficando a cargo 

da ANB3x3 definir se ele será realizado e em qual momento, além de 

estipular se ele tem caráter competitivo ou participativo. 

 

1.3 – Em caso de realização, eles seguirão as normas indicadas neste anexo. 

 

II – TORNEIO DE ARREMESSO  

 

2.1 – O Torneio de Arremessos será disputado de forma eliminatória, até 

que uma pessoa saia como vencedora da categoria. 

 

2.2 – No caso de fazer parte de uma etapa da LIGA ANB3x3, o campeão e 

vice da categoria poderão ganhar mais 10 e 5 pontos respectivamente, que 

serão adicionados à pontuação conquistada na etapa em questão. Será 

comunicado pela organização se vale a pontuação ou não. 

 

2.3 – As inscrições ocorrem de forma antecipada, com indicação do atleta 

que representará a equipe. 

 

2.3.1 – Apenas poderão participar do Torneio de Arremessos das respectivas 

categorias 1 atleta por equipe, independente da divisão que esteja. 

 

2.3.2 – A montagem da tabela é feita com os mesmos critérios estipulados 

para montagem de tabela de jogos das equipes nos torneios da LIGA 

ANB3x3. 

 

2.3.3 – Serão aceitas substituições dos atletas apenas até o primeiro jogo da 

equipe no torneio em questão, que deve ser feita no check-in do evento. 

 



 

 

2.3.4 – Em caso de WO do atleta, a punição seguirá os mesmos critérios 

estipulados para punição por WO nos torneios da LIGA ANB3x3, porém 

referente ao atleta. 

 

2.4 – Serão posicionados 5 cones pela quadra e o indivíduo terá que acertar 

uma cesta de cada ponto estabelecido, para só assim avançar ao próximo. 

Aquele que finalizar o percurso primeiro antes do fim do tempo sairá 

vencedor. 

 

2.4.1 – Caso em 1 minuto não haja vencedor, aquele que tiver chegado mais 

longe no percurso vence. 

 

2.4.2 – Se ao final de 1 minuto os atletas estiverem empatados, vence 

aquele que acertar a cesta primeiro. 

 

2.5 – Eventualmente, a final do Torneio de Arremessos poderá ter uma 

última estação de arremesso mais distante, chamada de Golden Ball. 

 

 

 

III – TORNEIO DE ENTERRADA  

 

3.1 – O Torneio de Enterradas terá inscrições livres, não sendo necessário 

estar filiado à LIGA ANB3x3, nem ser atleta de alguma equipe do torneio. 

 

3.2 – Eventualmente, as inscrições poderão ser realizadas pelo site 

https://basquete3x3.lojaintegrada.com.br. Em etapas com taxa de inscrição, 

poderá ser feita premiação em dinheiro. 

 

3.2 – Será disputado de forma eliminatória com todas as categorias 

disputando juntas, até que uma pessoa saia como vencedora. 

 

3.2 – Formato: Os indivíduos passam por 3 rounds de enterrada, e a cada 

round um número de pessoas, que depende do número de inscritos, é 

eliminado de acordo com sua nota total. Se necessário, será realizado o 

quarto round para definição do vencedor: 

 

1 – Livre (todos os inscritos) 

https://basquete3x3.lojaintegrada.com.br/


 

 

2 – Com ajuda de uma pessoa (de preferência apenas 4 ou 5 pessoas) 

3 – Criativa, podendo usar objetos (apenas 2 ou 3 pessoas) 

Ou utilização de dado ou sorteio para escolha de cada tipo de 

enterrada. 

 

3.3 – A nota total do indivíduo corresponde à soma das notas dadas pelos 

juízes, que podem ser 3 ou mais pessoas definidas pela organização, e é o 

critério para exclusão dos indivíduos a cada etapa, com o(s) indivíduo(s) 

com a(s) menor(es) nota(s) sendo excluído(s). 

 

IV – CIRCUITO DE HABILIDADES  

 

4.1 – O Torneio de Habilidades será disputado de forma eliminatória, até que 

uma pessoa saia como vencedora da respectiva categoria. 

 

4.2 – Formato: a primeira tarefa é converter um lance livre; acertando, é 

preciso ir à zona morta, cada um em um dos lados, para acertar um passe 

de peito ou picado no objeto indicado; ao acertar, o indivíduo passa para a 

etapa do zigzag até o final da quadra; por fim, o indivíduo vai driblando até 

a tabela e realiza uma bandeja.  

 

4.2.1 – O percurso poderá sofrer ajustes caso os organizadores achem 

necessário. 

 


