


FILIAÇÃO EQUIPES 
E ATLETAS 

1. Na 1º ABA – ANB3x3
Clique em > Documentos.

2. > Documentos > Contrato de 
Filiação (preencher todos os dados).

OBS: Leia atentamente o REGULAMENTO 
2021



FILIAÇÃO EQUIPE E 
ATLETAS

OBS: Todos os atletas abaixo devem preencher o formulário 
também, acessando o link a seguir:

https://forms.gle/ioLhSoVS6CK49Vc49



1. Acesse site:
www.basquete3x3.com.br

2. No canto direito da 
pagina tem o botão 
LOJA, clique para ir para 
a pagina.

FILIAÇÃO 
::: PAGAMENTO DA TAXA



3.  Aba Filiação e Taxas.

4. Escolha qual filiação você quer fazer: 
Equipe ou Atleta, clique.

OBS: Para pagamento de taxas ou 
punições é nesse mesmo local, só escolher 
o botão.



5.  Selecione qual a categoria 
da sua equipe irá participar.

6.  Você pode escolher mais de 1 filiação, caso esteja 
fazendo para todos os jogadores.

Obs: Importante informar no envio do comprovante a 
quais atletas é direcionado os valores pagos para 
processo da filiação. Após conferencia dos dados da compra, colocado o cep do frete, 

caso tenha cupom de desconto, insira o código recebido.
FINALIZE A COMPRA



7.  Insira o e-mail de contato 

OBSERVAÇÕES



8. Preencha todos os dados 
pessoais.



10. Escolha a forma de 
pagamento

11. Confirme e efetue o pagamento.



CONFIRMAÇÃO DE 
PAGAMENTO
• Envie o comprovante de pagamento ao e-mail: esportivo@basquete3x3.com.br

Regulamento LIGA ANB3x3 - 2021

• 6.1 - A filiação à LIGA ANB3x3 ocorre por meio de contrato para a Temporada 2021, que precisa ser preenchido e assinado pelos atletas que farão parte do 
elenco. Cabe ao representante de cada equipe avisar do seu interesse e retirar no www.basquete3x3.com.br/liganab3x3 ou solicitar o contrato de filiação, por 
meio do e-mail esportivo@basquete3x3.com.br.

• 6.1.1 – O prazo final para filiação de novas equipes será o dia 30 de setembro de 2021.

• 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. 

Obs: Só poderão ser inscritos os participantes que apresentarem exame médico ou assinarem o Termo de Responsabilidade da Temporada

2021 (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

PAGAMENTO A VISTA EM PIX OU TRANSFERENCIA, SEGUE OS DADOS:

Pix: 08.874.444/0001-68
Transferencia – Banco do Brasil   Ag 1202-5 cc 61.010-0



DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO:

• E-mail:  esportivo@basquete3x3.com.br

contato@basquete3x3.com.br

• Telefone: (11) 2532-1346 fixo

• Atendimento virtual WhattSapp: (11) 94079-6840


