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REGULAMENTO OFICIAL DA LIGA ANB3X3 – 2022 
 

Atualização de 21 de janeiro de 2022 

 

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 2022, seguindo 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 rumo ao planejamento organizado da 

modalidade, a ANB3x3 decidiu criar em 2018 a LIGA ANB3X3. Consiste em 
uma Liga de torneios oficiais de Basquete 3x3 em diversas categorias e 

divisões durante todo o ano, resultando no crescimento da modalidade e 

elevação do seu nível técnico. 
 

2.2 - A LIGA ANB3x3 será composta de torneios oficiais de Basquete FIBA3x3 
organizados e realizados pela ANB3X3 através de patrocínios, 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 o único 

responsável para decidir e resolver os problemas de ordem técnica e 
administrativas. 

 
2.3 - O objetivo da LIGA ANB3x3 é reconhecer formalmente as equipes, 

fazendo com que se organizem e joguem mais ao longo do ano, de forma 
planejada, com calendário pré-estabelecido e classificação geral, além de 

iniciar o processo de formalização das mesmas, permitindo que criem suas 
respectivas identidades técnicas e visuais. 

 

2.4 – A Temporada 2022 da LIGA ANB3x3 está prevista para acontecer entre 
os meses de janeiro a outubro de 2022, e estima-se a realização de 7 torneios 

neste período. 
 

 
 

III – CATEGORIAS 
 

3.1 – Farão parte da LIGA ANB3x3 2022 as seguintes categorias: 
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I – SUB 16 MASCULINO: atletas que completam 16 anos ou menos em 
2022, ou seja, nascidos no ano de 2006 ou posterior. 

 
II - SUB 18 MASCULINO e FEMININO: atletas que completam 18 anos ou 

menos em 2022, ou seja, nascidos no ano de 2004 ou posterior. 
 

III - SUB 23 MASCULINO: categoria de transição ao nível adulto, será 
formada por atletas que completam 23 anos ou menos em 2022, ou seja, 

nascidos no ano de 1999 ou posterior. 
 

IV - OPEN MASCULINO E FEMININO: categoria composta por atletas adultos 
interessados em praticar o 3x3 ou se preparar para a categoria ELITE. Será 

constituída por atletas com idade acima de 18 anos em 2022, ou seja, 
nascidos no ano de 2003 ou anterior. 

 

V - ELITE MASCULINO: categoria de alto rendimento que disputa as vagas 
ao circuito profissional da modalidade, estabelecido pela FIBA3x3 por meio 

de Challenger Internacional e World Tour. Será constituída por atletas com 
idade acima de 18 anos em 2022, ou seja, nascidos no ano de 2003 ou 

anterior. 
 

VI - ELITE FEMININO: categoria feminina de alto rendimento. Será 
constituída por atletas com idade acima de 18 anos em 2022, ou seja, 

nascidos no ano de 2003 ou anterior. 
 

VII – + 35 MASCULINO: atletas que completam 35 anos ou mais em 2022, 
ou seja, nascidos no ano de 1987 ou anterior.  

 
VIII - + 40 MASCULINO: atletas que completam 40 anos ou mais em 2022, 

ou seja, nascidos no ano de 1982 ou anterior. 

 
 

 
 

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 – Os torneios serão realizados “preferencialmente”: 

Sabado: Sub 16, Sub 18, Sub 23, Open Feminino e + 35 Masculino 
Domingo: Elite Masculino e Feminino, Open Masculino e +40 Masculino 

4.1.1 – Estima-se a realização de 1 etapa da LIGA ANB3x3 mensalmente, 
com previsão de março a outubro de duração. 

http://www.basquete3x3.com.br/
https://play.fiba3x3.com/
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4.2 – 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. 

 
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 o atleta em questão se enquadre em ambas 
as categorias. Fica vedado a participação “do torneio” de 2 ou mais equipes 

representando a mesma instituição ou franquia na “mesma categoria” 
 

5.1.2 – Será permitido que o atleta regularmente filiado na LIGA ANB3x3 
possa jogar em categorias distintas, desde que filiados em ambas as 

categorias e os jogos sejam disputados em dias diferentes.   
 

5.1.3 – Atletas e equipes pertencentes à LIGA ANB3x3, não poderão jogar 
irregular, a não ser que solicitem a respectiva desfiliação. 

 

5.2 – Só poderão ser inscritos os participantes que apresentarem exame 
médico ou assinarem o Termo de Responsabilidade da Temporada 2022 (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 prática e desenvolvimento do Basquete 3x3 pela ANB3x3 e seus parceiros 
e patrocinadores, inclusive cessão do direito de arena nas transmissões dos 

torneios na internet e/ou TV.  
 

5.3 – Todas as equipes deverão ter um representante (atleta, técnico, gestor 
ou responsável).  

https://play.fiba3x3.com/
http://www.basquete3x3.com.br/
http://www.basquete3x3.com.br/
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5.3.1 – Comissão Técnica é facultativo e poderá ser filiado, sendo reconhecido 

oficialmente como comissão técnica 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. 

 
5.3.2 – 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. 
 

5.4 - 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). 
 

5.5 - Todas as equipes poderão usar imagens de patrocínio nos uniformes, 
assim como tatuagens e acessórios de jogo, além de uniforme próprio de 

aquecimento, desde que não conflitem com os patrocinadores do torneio 
(quando será impedido a utilização) ou que afrontem a moral e bons 

costumes (violência, substâncias ilícitas, cigarro e outras drogas), não sendo 
permitida nenhuma manifestação política ou religiosa. 

 
5.6 – O nome das equipes filiadas à LIGA ANB3X3 é livre e definirá a sua 

constituição e reconhecimento formal, sendo utilizado na divulgação de todas 

as formas pelo organizador através do nome principal da equipe ou da 
cidade, assim como no controle das inscrições nos torneios. 

5.6.1 – Para diferenciar um nome de outro será necessário ao menos um 
nome composto diferente. Ex: São Paulo Amarelo e São Paulo Verde. 

5.6.2 – O nome da equipe será validado mediante a aprovação do 
organizador, sendo vedado nomes ofensivos a moral e aos bons costumes. 

 
 

VI – FILIAÇÃO  
 

6.1 – 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 
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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 julho 
de 2022. 

 
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.  

6.2.1 – Os atletas filiados pela mesma franquia (mesmo nome ou CNPJ) 
poderão ser utilizados em outras categorias, sem computar no número restrito 

de atletas do item 6.2, desde que filiados previamente nas respectivas 
categorias. 

 
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 transferências de jogadores até 5 dias corridos antes do último torneio da 
Temporada, nos termos do capítulo VIII – ELENCOS. Obs: qualquer atleta 

vindo de outro equipe é considerado transferência, mesmo tendo vaga livre 
no elenco. 

 
6.4 – Novas equipes podem ser inscritas/filiadas na LIGA ANB3x3 no prazo de 

até 5 dias corridos antes do torneio que pretende jogar, respeitado o item 
6.1.1 

6.4.1 – Novos atletas podem ser filiados até 72 horas antes do início da 
competição, respeitado o prazo limite do 6.3. 

 

6.5 – 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$ 350,00 Vide 6.5.1 

2 Equipe Elite Feminino R$ 250,00 Vide 6.5.1 

3 Equipe categorias +18 anos R$ 200,00 Vide 6.5.1 

4 Equipe abaixo de 18 anos R$ 150,00 Vide 6.5.1 

5 Atleta +18 anos R$ 150,00 Vide 6.5.1 

6 Atleta abaixo de 18 anos R$ 100,00 Vide 6.5.1 

7 Comissão Técnica (por pessoa) R$ 100,00 CREF obrigatório 

para técnico 

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

novo termo 

9 Multa por WO R$ 200,00 Reincidência 

dobra a multa 

http://www.basquete3x3.com.br/liganab3x3
mailto:esportivo@basquete3x3.com.br
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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 – Franquias com mais de uma equipe filiada, que filiarem equipes nas 

categorias femininas terão desconto nas taxas das equipes masculinas e 
femininas, na seguinte proporção: 

1 Equipe feminina = 10% no valor das taxas de todas as equipes; 

2 Equipes femininas = 15% no valor das taxas de todas as equipes; 
3 Equipes femininas = 20% no valor das taxas de todas as equipes; 

O incentivo e descontos se aplicam a todas as equipes da mesma franquia 
(mesmo nome) inclusive as equipes femininas. 

 
6.6.1 – Todos os pagamentos podem ser feitos através de depósito, 

transferência bancária/PIX ou através de cartão de crédito (de forma 
parcelada). 

Banco do Brasil 
Agência: 1202-5 

Conta Corrente: 61.010-0 
PIX/CNPJ 08.874.444/0001-68 

 
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/ou CNPJ, pagando a taxa correspondente à equipe e aos atletas 

inscritos. 

 

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

equipe de outra franquia, mesmo que em categoria diferente, exceção no caso 
de troca de jogadores entre as equipes. Respeitando o limite de 2 trocas por 

equipe. 

 

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, assegurando o número de vagas 

do torneio em conformidade com a quantidade de equipes filiadas; 
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b – Gratuidade nos torneios LIGA ANB3x3 que tenham cobrança de 
inscrição; 

 
c – Reconhecimento formal da equipe, seus atletas e comissão técnica no 

site www.basquete3x3.com.br e redes sociais da ANB3x3, aonde ficará 
disponível a classificação da LIGA ANB3x3 e seus cestinhas; 

 
d – Troféus e medalhas aos campeões em cada categoria, de cada torneio 

da LIGA ANB3x3 e medalhas para os vice-campeões; 
 

e – Torneios com alta pontuação no Ranking FIBA3x3, com pagamento de 
taxa internacional de responsabilidade da ANB3x3; 

 
f - ELITE MASCULINO: Vaga em torneio internacional (preferência Quest 

Internacional, Challenge Internacional ou World Tour FIBA3x3), com o 

custeio das passagens aéreas para 4 jogadores com passaporte válido;  
 

g - ELITE FEMININO: Vaga em torneio internacional Feminino Sul 
Americano com o custeio das passagens aéreas para 4 jogadoras; ou 

Premiação em dinheiro no valor de R$ 2.500,00 para o campeão e R$ 
1.500,00 para o vice-campeão.  

 
h - Premiação ao final da Temporada da LIGA ANB3x3 2022 com troféus 

personalizados às equipes em 1º lugar na Classificação Geral e cestinha em 
cada categoria 

 
 

VIII – ELENCO 
 

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

filiados, sendo permitido até 2 transferências de jogadores do elenco até 5 
dias antes do último torneio da temporada. Da seguinte forma: 

 
 

a) – Transferência, caracterizada pela aquisição de um atleta de outra 

equipe para substituir ou não um jogador do elenco. 

Jogador 

01 

Jogador 

02 

Jogador 

03 

Livre Livre Livre Transf. Transf. 

 

b) – Troca de atleta do elenco, caracterizada pela aquisição de um jogador 

livre para substituir um atleta do elenco; 

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

01 

Jogador 

02 

Jogador 

03 

Livre Livre Livre Transf. Transf. 

 

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

equipe. 

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

computada como alteração transferência no elenco independente dele 
substituir ou não alguém do elenco. 

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

privilégio com relação à filiação de jogadores entre suas próprias equipes, 
sendo limitadas como nova filiação. 

 
8.4 - Apenas o representante da equipe poderá realizar a alteração, que 

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

 
IX – DAS INSCRIÇÕES NOS TORNEIOS 

 

9.1 - 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. 

 
9.1.1 – 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.  

 
9.1.2 – Fica assegurada as vagas para cada categoria em cada torneio em 

conformidade 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/. 
 

9.1.3 - As equipes filiadas à LIGA ANB3x3 podem inscrever no torneio, 

qualquer um dos atletas filiados, devendo apenas respeitar o prazo final de 
filiação e inscrição no torneio. 

 
9.1.4 – 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 não 
filiadas com número de atletas inferior ao mínimo estão irregulares e não 

terão sua inscrição aceita, salvo equipes da LIGA ANB3x3, que poderão indicar 
os atletas que jogarão antes do seu primeiro jogo. 

https://play.fiba3x3.com/events
http://www.basquete3x3.com.br/
https://play.fiba3x3.com/
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9.2 – As inscrições poderão ser gratuitas ou pagas, porém os participantes da 
LIGA ANB3x3 estão isentos de taxa em torneios da LIGA ANB3x3. Este 

benefício não inclui torneios de terceiros em que a ANB3x3 esteja prestando 
serviço e não seja etapa da LIGA ANB3x3. 

 
 

9.3 – Equipes da 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. 
 

9.3.1 - 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. 

 
9.3.2 – 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.  

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

www.play.fiba3x3.com, qualquer desistência será considerada como WO do 
torneio, mesmo que a equipe seja substituída por outra equipe pela 

organização. 
 

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

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

decretado o WO da equipe que não se apresentar. A equipe quer der WO 

apenas de 1 jogo (casos de atrasos ou retirada do torneio), será aplicado 

apenas a multa e a suspensão automática será analisada conforme o caso 

pela comissão disciplinar da ANB3x3. 

 

9.3.2.3 – Em caso de WO do torneio (não comparecimento em nenhum jogo), 

a equipe participante da LIGA ANB3x3 será suspensa automaticamente da 

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. 

 

http://www.play.fiba3x3.com/
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9.4 – Não haverá lista de espera para os torneios da LIGA ANB3x3.  
 

9.5 – No caso de eventuais dúvidas, fica à disposição um número de 
telefone/WhatsApp (11) 94079-6840 e-mail esportivo@basquete3x3.com.br. 

Nos dias úteis e no horário comercial entre 9 e 17hs. 
 

9.6 – Só poderão se considerar inscritas nos respectivos torneios as equipes 
filiadas na LIGA ANB3x3, dentro do número de vagas de cada torneio. 

Confirmado com a publicação da tabela de jogos no https://play.fiba3x3.com/ 
e nas redes sociais da ANB3x3. 

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

deverão se apresentar ao menos 30 (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. 

 

9.8 – 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/. 

 

9.9 – DRAFT: As equipes inscritas, serão selecionadas pela ANB3x3 de acordo 

com os seguintes critérios: 

a) Equipes filiadas; 

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

atletas ranqueados) das equipes não filiadas na LIGA ANB3x3; 

c) ordem temporal de inscrição. 

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 12 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 

mailto:esportivo@basquete3x3.com.br
https://play.fiba3x3.com/
https://play.fiba3x3.com/
https://play.fiba3x3.com/
https://play.fiba3x3.com/
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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) Masculino: divisão única com até 16 equipes filiadas inscritas no torneio 

(qualydraw com 6 times). Acima de 16 equipes filiadas inscritas no torneio, 
serão divididos em divisão ouro: 12 equipes e divisão prata com até 12 

equipes. 
 

b) Feminino: divisão única com até 12 equipes filiadas inscritas no torneio. 
Acima de 12 equipes filiadas inscritas no torneio, serão divididos em divisão 

ouro: 12 equipes e divisão prata com até 12 equipes. 
 

 

10.2 – Será disponibilizado em cada torneio o mínimo de 6 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 2 equipes filiadas 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 pelo 
critério técnico da posição do Ranking FIBA3x3 ou ordem de inscrição. Para 

fins de completar o grupo com o número mínimo de 6 equipes, será aceito 
excepcionalmente equipes filiadas com atletas que já jogaram em outra 

categoria no mesmo torneio, devidamente filiados na categoria que pretende 
jogar. 

 

10.2.2 – Poderá ser realizado qualifying draw quando inviável a formação de 
divisão inferior, disputando classificatória prévia para entrar na divisão 

principal. 
 

10.3 – RANKING LIGA ANB3x3: As divisões terão a seguinte pontuação 
proporcional: 

▪ Ouro – 100% do indicado no item 10.3.1 
▪ Prata – 70% do indicado no item 10.3.1 

▪ Bronze – 50% do indicado no item 10.3.1 
 

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

caso necessário. 
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10.3.2- Classificação por PONTOS CORRIDOS, de acordo com o guia 
FIBA3x3 e colocação final em cada torneio oficial da LIGA ANB3x3: 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° ... 

100 80 70 60 50 45 40 35 20 18 16 14 12 11 10 9 3 

70 56 49 42 35 32 28 25 14 13 12 10 9 8 7 6 2 

50 40 35 30 25 23 20 18 10 9 8 7 6 5 4 3 1 

 

10.3.3 – 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. 

 
10.3.4 – Estima-se a realização de 7 torneios oficiais na Temporada 2022. E 

apenas os torneios anunciados como etapa da LIGA ANB3X3 computarão 
pontos para definir o campeão da Temporada, e serão anunciados 

publicamente pela ANB3x3. 
 

 
10.4 – A formação da Tabela de Jogos levará em consideração a classificação 

da LIGA ANB3x3. 

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D 

1° Ranking 2° Ranking 3° Ranking 4° Ranking 

8° Ranking 7° Ranking 6° Ranking 5° Ranking 

9° Ranking 10° Ranking 11° Ranking 12° Ranking 

Quartas de Final: AIxCII  DIxBII   BIxDII   CIxAII 

Semi-final: AxD   BxC 

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

FIBA3x3.  
 

10.5 – 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. 

 
10.6 – 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. 

 

10.7 – Excepcionalmente será realizado torneio no formato eliminatório, com 
chaveamento único, ou qualquer outra fórmula de disputa, de acordo com a 

https://play.fiba3x3.com/
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necessidade e interesse dos organizadores. Nesse caso, poderá ser realizado 
a disputa do terceiro e quarto lugar. 

 
10.8 – 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. 

 
10.9 – 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). 

 

Se equipes ainda estiverem empatadas após esses 3 critérios, 
classifica(m)-se a(s) equipe(s) com mais pontos no Ranking FIBA. 

 
10.10 – 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. 

 

10.10.1 – 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. 
 

10.11 - As equipes classificadas para os torneios finais deverão se apresentar 
uniformizadas (contendo o logo da ANB3x3). Elas serão definidas e divididas 

por meio da classificação da LIGA ANB3x3. 
 

10.12 – 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. 
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10.13 - 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 torneio disputado ao longo da temporada. 

 
10.13.1 – 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. 

 
10.14 - 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 – DO TRIBUNAL, DAS INFRAÇÕES, PENALIDADES E RECURSOS 

11.1 – 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 e os casos flagrados pela própria JD de 

ofício. Podendo ser julgado in loco inclusive os casos: 

I - Situações mais leves; 

II - Situações menos complexas; 
III - Ofensas Morais; 

IV - Tentativas Não Consumadas: de Agressão Física – Agressão 
Verbal – Agressão Moral.  

Nesses casos: as penas máximas serão de suspensão de até 02 Torneios ou 
6 meses. 

As situações de Agressão Física e Moral consideradas graves e outras mais 
complexas como injúria racial, racismo ou qualquer outra forma de 

preconceito, serão julgadas, além da aplicação imediata pelo árbitro ou JD, 

após o torneio pela própria Junta Disciplinar com aplicação de penas mais 
severas que vai até a suspensão pelo período de 1 ano. Sem prejuízo do 

registro de Boletim de Ocorrência e apuração da agressão nos termos da lei 
penal e civil. 
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Parágrafo 2º - Das decisões da Junta Disciplinar da ANB3x3 cabe recurso 

perante a Comissão Disciplinar ou ao Tribunal de Justiça Desportivo da 

Federação Paulista de Basketball, porém sem efeito suspensivo. 

 

Parágrafo 3º – 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 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 produzirão efeitos imediatos, 

não cabendo contra elas nenhuma contestação. 

 

11.2.1 – A JD será formada por 1 membro da ANB3x3, 1 membro da 

arbitragem/FPB e 1 representante do Conselho Técnico (3 técnicos filiados à 

LIGA ANB3x3). 

 

11.3 – 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. 

Inclusive atos antidesportivos como abandono de quadra ou tentativa de 

impedimento do prosseguimento de jogo. 

 

11.3.1 – O mesmo dispositivo poderá ser aplicado quando identificado a 

torcida exclusiva de uma equipe como causadora da suspensão indisciplinar. 

 

11.4 – 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. 
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11.5 – 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. 

 

11.6 – 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.  

 

11.7 – 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. 

 

11.8 – A equipe que tiver o mando de jogo registrado na Sumula; em caso de 

coincidência na cor dos uniformes, terá o prazo de 5 (cinco) minutos para 

efetuar a troca (pelo menos da camiseta de jogo), sendo que caso isso não 

seja feito nesse prazo, será caracterizada a ausência da equipe (WO do jogo). 

 

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

participação no evento enquanto perdurar a pena imposta e pagar a respectiva 

multa. 

 

XII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

12.1 – 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/.  

 

12.2 – Para participar o atleta deverá apresentar obrigatoriamente em todos 

os jogos, um dos seguintes documentos originais com foto: 

http://www.basquete3x3.com.br/
https://play.fiba3x3.com/
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a) Carteira de Identidade (RG)  

b) Passaporte 

c) Carteira de Estrangeiro 

d) Carteira de Motorista (CNH) 

e) Carteira de estudante com foto e válida 

 

12.3 – Os casos omissos deste regulamento serão resolvidos pela Comissão 

Organizadora, não cabendo recurso contra suas decisões. 


