GUIA RÁPIDO – LIGA ANB3X3
TEMPORADA 2021

PERGUNTAS
E
RESPOSTAS
RÁPIDAS
SOBRE
A
LIGA
ANB3X3
2022
Obs: Importante ler todo o regulamento e com atenção para saber de todo os detalhes, regras e
procedimentos da temporada, esse formulário a seguir é uma forma rápida e resumida para
elucidar as dúvidas mais frequentes:

1.
O QUE É A LIGA ANB3X3?
É uma liga de torneios oficiais do Basquete 3x3 da área de rendimento, com registro e chancela
da FIBA3x3, de responsabilidade e realização exclusiva da Associação Nacional de Basquete
de 3 – ANB3x3, podendo ser disputado por qualquer atleta nacional ou internacional, amadores
e profissionais.
2. OBJETIVO DA LIGA?
Visa massificar a modalidade no País e preparar os atletas para o alto rendimento, dando ritmo
de jogo e oferecendo um calendário oficial de disputa de torneios e jogos oficiais no Brasil. E
ainda o reconhecimento formal de equipes e atletas que disputam os torneios oficiais de
Basquete 3x3, proporcionando que todas as equipes e atletas possam se organizar e planejar o
desenvolvimento da modalidade através da formação de projetos, equipes e novos atletas.
3. QUAIS CATEGORIAS?
São 10 categorias distintas por idade e gênero:
Masculino: Sub 16, Sub 18, Sub 23, Open (+ 18 anos), Elite (alto rendimento) +35 e +40 anos;
Feminino: sub 18, Open (+18 anos) e Elite (alto rendimento) .
4.
QUAL
IDADE
PODE
PARTICIPAR?
- Regulamento Item 3.1- Cada categoria tem sua idade mínima (equivalente ao ano que nasceu
e idade que tem ou irá completar no ano atual da temporada), a partir dos 13 anos de idade:
a) Sub 16 – 16 anos ou menos (nascidos a partir de 2006);
b) Sub 18 – de 15 a 18 anos (Nascidos a partir de 2004);
c) Sub 23 – de 18 a 23 anos (Nascidos a partir de 1999);
d) OPEN – a partir de 18 anos;
e) ELITE – a partir de 18 anos;
f) +35 – a partir de 35 anos (nascido até o ano de 1987).
g) +40 – a partir dos 40anos (nascidos até o ano de 1982).
5. QUAL O VALOR?
- Regulamento item 6.5 - Taxa administrativa anual.
Item
1
2
3
4
5
6
7

Descrição
Equipe Elite Masculino
Equipe Elite Feminino
Equipe categorias +18 anos
Equipe abaixo de 18 anos
Atleta +18 anos
Atleta abaixo de 18 anos
Comissão Técnica (por pessoa)

Valor R$
R$ 350,00
R$ 250,00
R$ 200,00
R$ 150,00
R$ 150,00
R$ 100,00
R$ 100,00

Observações
Vide 6.5.1
Vide 6.5.1
Vide 6.5.1
Vide 6.5.1
Vide 6.5.1
Vide 6.5.1
CREF obrigatório para técnico

6.

PAGO TODA ETAPA?
- Não. A taxa é única para reconhecimento formal da equipe, atletas e comissão técnica e vale
para a temporada toda.

7.

O QUE PRECISO PARA FAZER PARA JOGAR?
- Criar o seu perfil de jogador oficial de basquete 3x3 no www.play.fiba3x3.com e filiar a equipe
e atletas na temporada através de contrato (www.basquete3x3.com.br/documentos).
8. QUANTAS PESSOAS PRECISO PARA ME FILIAR E JOGAR?
- Mínimo 3 atletas por equipe etapa: podem jogar em cada torneio 3 jogadores + 1 reserva.
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.
As inscrições 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 não seja etapa da LIGA ANB3x3.
9. POSSO ME FILIAR EM MAIS DE UMA EQUIPE?
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 o atleta em
questão se enquadre em ambas as categorias.
Os atletas filiados pela mesma equipe podem jogar em outras categorias sem computar o número
máximo de 6 atletas, desde que formalizado a sua filiação nas respectivas categorias.
10. COMO FILIAR MINHA EQUIPE E ATLETAS?
A filiação à LIGA ANB3x3 ocorre por meio de contrato para a Temporada 2022, 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 site ou solicitar o contrato de filiação, por meio do email esportivo@basquete3x3.com.br, caso não consiga acesso, cada atleta filiado, deverá
preencher o formulário online com demais informações individuais e aceite do termo de
compromisso e imagem, acessando: https://forms.gle/fmdVukdGN9gfSmrP7
Além do preenchimento do contrato, as equipes terão que pagar uma taxa administrativa de
registro.
11. POSSO ME FILIAR A QUALQUER MOMENTO?
O prazo final para filiação de novas equipes será o dia 30 de Julho de 2022.
Novas equipes podem ser inscritas na LIGA ANB3x3 no prazo de até 5 dias antes do torneio que
pretende jogar.
Novos atletas podem ser filiados até 72 horas antes do início da competição.
Cada equipe filiada na LIGA ANB3x3 pode ser composta por até 6 atletas filiados, sendo
permitido até 2 transferência de jogadores do elenco até 5 dias antes do último torneio da
temporada.
12. É OBRIGATÓRIO PARTICIPAR DE TODOS OS TORNEIOS?
- NÃO. Porém quanto mais participar e fizer pontos, melhor para classificação geral da LIGA
ANB3x3 e classificação para os torneios finais.
A pontuação da equipe na LIGA ANB3x3 será constituída a partir da soma dos torneios
disputados na Temporada, sendo descartado 2 torneios com os piores resultados ou não
disputados (ao final da Temporada ou quando definido o número máximo de torneios da
Temporada).
– Estima-se a realização de 7 torneios oficiais na Temporada 2022. E apenas os torneios
anunciados como etapa da LIGA ANB3X3 computarão para definir o campeão da Temporada, e
serão anunciados publicamente pela ANB3x3.

13. QUANTAS ETAPAS SÃO?
A Temporada 2022 da LIGA ANB3x3 está prevista para acontecer entre os meses de março a
outubro de 2022, e estima-se a realização de 7 torneios neste período.

13. SOU FILIADO, ESTOU INSCRITO EM TODOS AS ETAPAS DA LIGA ANB3X3 DE 2022
AUTOMATICO?
- NÃO, é preciso que a cada etapa o seu representante faça a inscrição e confirmação da Equipe
e seus atletas.
Todas as equipes deverão ter um representante (atleta, técnico, gestor ou responsável).
As inscrições em cada torneio deverão ser realizadas pelas equipes através do endereço
eletrônico https://play.fiba3x3.com/events e só será possível com a criação de perfil dos atletas
no próprio site, para que estejam registrados na FIBA, no prazo de 3 dias antes do início do
torneio.

14. POSSO TROCAR MEU JOGADOR NO DIA DO EVENTO?
– Equipes filiadas à LIGA ANB3x3 poderão confirmar e efetuar trocas em seu elenco para o
torneio a qualquer momento, desde que os atletas estejam regularmente filiados, e ocorra antes
de seu primeiro jogo no evento, devendo comunicar no check-in do evento e respeitar a relação
de atletas que compõem o elenco.

15. QUEM SÃO AS EQUIPES FILIADAS?
- Todas as equipes, atletas e comissão técnica filiados constarão em nosso site o cadastro do
perfil da equipe e atleta em suas respectivas categorias. A equipe pode confirmar seus atletas
através do Link http://basquete3x3.com.br/liga/anb3x3/liga-2022/

16. LIMITE DE VAGAS POR CATEGORIA?
– Fica assegurada o mínimo de 6 e o máximo de vagas para cada categoria em cada torneio em
conformidade com o número de equipes filiadas e de acordo com a disponibilidade técnica local,
sendo
divulgado
antecipadamente
pelos
sites
www.basquete3x3.com.br
e/ou
https://play.fiba3x3.com/.

17. CONFIRMAÇÃO DA TABELA?
–Não será realizado novo sorteio após a publicação da tabela, salvo equívoco do organizador.
Podendo inclusive ser incluídas equipes em vagas em aberto e/ou substituídas equipes que
desistam de participar antes do início do torneio (mantendo a ordem da tabela publicada). Se a
desistência ocorrer depois da publicação da tabela, será aplicado o WO do torneio.
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.
– 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/.
– Na 1ª etapa da Temporada, será considerado o Ranking FIBA.
18.

PONTUAÇÃO

– RANKING LIGA ANB3x3:
As divisões terão a seguinte pontuação proporcional:
▪
Ouro
▪
Prata
▪
Bronze

DA

LIGA?

10.3.2- Classificação por PONTOS CORRIDOS, de acordo com o guia FIBA3x3 e colocação final
em cada torneio oficial da LIGA ANB3x3:
Posição
1°
2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15°
Ouro
100 80 70 60 50 45 40 35 20 18
16
14
12
11
10
Prata
70 56 49 42 35 32 28 25 14 13
12
10
9
8
7
Bronze
50 40 35 30 25 23 20 18 10
9
8
7
6
5
4
– A pontuação da equipe na LIGA ANB3x3 será constituída a partir da soma dos torneios
disputados na Temporada, sendo descartado 2 torneios com os piores resultados ou não
disputados.
19. LOCAL e DATAS?
– 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.
Os torneios serão realizados “preferencialmente”:
Sábado: Sub 16, Sub 18, Sub 23, Open Feminino e + 35 Masculino
Domingo: Elite Masculino e Feminino, Open Masculino e +40 Masculino

20. CALENDÁRIO DOS TORNEIOS. ONDE ENCONTRO?
– Será publicado calendário de torneios no site www.basquete3x3.com.br que será atualizado
constantemente, conforme a confirmação dos torneios oficiais de responsabilidade da ANB3x3.
– Eventuais mudanças de sede do torneio, data ou horário serão definidas pela organização e
informadas em https://play.fiba3x3.com/ e/ou www.basquete3x3.com.br, e nas redes sociais do
@Basquete3x3 com antecedência mínima de 3 dias da sua realização.
21. CHOVEU O TORNEIO É CANCELADO?
– Eventuais mudanças de sede do torneio, data ou horário serão definidas pela organização e
informadas em https://play.fiba3x3.com/ e/ou www.basquete3x3.com.br, e nas redes sociais do
@Basquete3x3 com antecedência mínima de 3 dias da sua realização.
- No caso de chuva em eventos em local aberto, o mesmo poderá ser transferido para local
coberto, durante a realização do torneio.
22. O TECNICO DA EQUIPE PODE PARTICIPAR DO TORNEIO?
- 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, e se retirar antes do início do jogo, podendo acompanhar a partida em local
sinalizado pelos árbitros e mesários.
– O técnico não poderá participar do jogo dando orientações aos atletas ou reclamar da
arbitragem, sob pena de punição nos termos da regra FIBA3x3, mas poderá dirigir-se ao
representante da ANB3x3 e acompanhar os trabalhos dos mesários na marcação de tempo e
placar.
23. EU GANHO UNIFORME ME FILIANDO DA ANB3?
- Na temporada 2022 da Liga não será entregue uniforme pela organização, as equipes deverão
se apresentar com os uniformes próprios desde que conste o logo da ANB3x3 e/ou LIGA ANB3x3
como escudo na parte da frente da camisa (modelo uniformes da NBA) ou na parte de cima do
número na parte de trás da camiseta. Será autorizado a utilização de uniformes fornecidos pela
ANB3x3 em projetos anteriores.
No caso de conflitar a cor dos uniformes entre as equipes em cada jogo, poderá ser utilizado
uniforme diferente (pelo menos a camiseta), e será de responsabilidade da equipe B (que não
tem o mando de jogo).
24. EU RECEBO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE?

16°
9
6
3

...
3
2
1

- Não. O transporte e alimentação é de responsabilidade da equipe.
25. HIDRATAÇÃO:
- Solicitamos sempre a todos que levem sua água, devido algumas etapas não ter fácil acesso
a bebedouro ou agua mineral disponível ou patrocinador.

No caso de eventuais dúvidas, fica à disposição um número de telefone/ whatsapp (11) 940796840 (atendimento online), e/ou e-mail esportivo@basquete3x3.com.br.
Nos dias úteis segunda a sexta-feira no horário comercial das 09h e 17hs.

