
Perguntas e respostas frequentes 

 

O que é basquete 3x3? Basquete 3x3 é uma modalidade regulamentada pela 

Federação Internacional de Basquete (FIBA), derivada do basquete de rua.  

 

Quando a modalidade foi criada? A FIBA começou a fazer eventos testes da 

modalidade em 2007, mas foi só em 2010 que a oficializou e criou suas regras. Os 

Jogos Olímpicos da Juventude de 2010, em Singapura, foram o primeiro evento oficial.  

 

Quais as regras básicas? O basquete 3x3 é jogado com apenas uma tabela de 

basquete, num espaço equivalente a metade da quadra do basquete convencional. As 

duas equipes que jogam devem ter no mínimo 3 atletas, podendo ter 1 reserva (não 

obrigatório), vencendo a equipe que atingir 21 pontos dentro de 10 minutos de jogo. 

Se ao final do tempo nenhuma tiver atingido 21, vence aquela que tiver mais pontos; já 

se ao final do tempo elas tiverem empatadas, é jogada uma prorrogação sem tempo, 

vencendo a primeira equipe a marcar 2 pontos.  

 

Quem é a ANB3x3 e qual o seu histórico? Em 2007, ano em que a FIBA começou a 

fazes eventos testes para criação do basquete 3x3, foi criada no Brasil a Federação 

Paulista de Basquete de Rua. Em 2012, já após a oficialização do basquete 3x3, uma 

mudança no estatuto da instituição deu início à Associação Nacional de Basquete de 

3, que naquele mesmo ano fez o primeiro evento da modalidade no Brasil oficializado 

pela FIBA. Desde então, foram mais de 150 torneios oficiais e 15 vagas para o World 

Tour distribuídas, algumas para equipes brasileiras e outras para equipes 

internacionais. 

 

O que é World Tour? É o principal evento do circuito profissional, criado em 2012. Na 

temporada de 2018, a premiação total de todo o circuito profissional, que envolve 

também outro evento conhecido por “Challenger”, chegou a USD 1 milhão de dólares. 

O torneio atualmente é disputado com várias etapas ao longo do ano, que vão 

classificando as equipes para a grande final, que encerra a temporada e indica o 

campeão do ano. 

 

Como faço para participar dos torneios? É necessário criar um perfil de atleta no 

play.fiba3x3.com ou no aplicativo FIBA 3x3, lembrando de confirmar a conta através 

do email recebido após a criação da mesma. Com esse perfil será possível se 

inscrever nos eventos que abrirem inscrição pela plataforma.  

 

A partir de qual idade é possível participar? Torneios com a categoria Sub13 

podem ser realizados eventualmente, mas não contarão pontos no Ranking FIBA. 

Nestes, poderão jogar atletas que completem até 13 anos, com autorização dos pais. 

O regulamento da LIGA ANB3x3 prevê outras categorias, sendo elas Sub15, Sub18, 



Sub23 e as categorias adultas, sendo elas Elite, Adulto Feminino, Open Masculino e 

+35 Masculino.    

 

O que é Ranking FIBA? Cada torneio oficial jogado gera pontos no perfil dos atletas 

registrados no sistema do play.fiba3x3.com e aplicativo FIBA 3x3. A partir desses 

pontos são formados rankings individuais nacional e mundial. A soma dos 100 perfis 

com mais pontos em cada categoria resulta na pontuação do país naquela categoria 

específica, sendo possível então comparar os países e premiar os melhores com 

vagas para os torneios de seleções nacionais. 

 

O que é LIGA ANB3x3? Campeonato que se estende em todo o ano, delimitando a 

temporada do basquete 3x3, que foi criado com o objetivo de formalizar e fidelizar as 

equipes participantes. Em 2018, na sua primeira temporada, ela foi disputada apenas 

na categoria Elite, com participação de 18 equipes, que representaram 5 estados do 

país. Em 2019, também está sendo disputada nas categorias Adulto Feminino, Open 

Masculino, +35 Masculino, Sub23 Masculino e Sub18 Masculino. 

 

A ANB3x3 faz algum outro tipo de evento além de torneios? Podem ser oferecidas 

outras atividades, sendo elas: clínica, que seria pontual foca no desenvolvimento das 

habilidades dos participantes; vivência, que foca na recreação, indicada para quem 

está tendo o primeiro contato com a modalidade; apresentações de enterradas, que 

também podem ser feitas com formato competitivo; ativações com circuito de 

habilidade; palestras ou cursos, como o Congresso Técnico de Basquete 3x3, que já 

teve duas edições; treinamento, que seriam aulas contínuas focadas no 

desenvolvimento dos atletas.  

 

Há algum centro de treinamento específico de basquete 3x3? Estamos 

trabalhando para colocar em prática já em 2019 nosso primeiro projeto na Lei Paulista 

de Incentivo ao Esporte que focará na criação de um Centro de Treinamento 

específico da modalidade e não visará apenas na formação de atletas, mas de 

profissionais para trabalharem com basquete 3x3. 

 


