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  Disposições Preliminares 

Art. 1º - O Circuito DF de Basquete 3x3 será realizado para as categorias Sub-18, Sub-23 e Adulta, 

nos naipes feminino e masculino, com uma única etapa classificatória, em 15/05/2022, que 

garantirá vagas na Etapa Regional Centro-Oeste do Circuito Brasileiro, prevista para o período de 

15 a 17/07/2022, em Brasília.  

Parágrafo Único - Na classificatória, poderão participar somente equipes do DF e Entorno e 

garantirão vagas para a Etapa Regional as 02 (duas) primeiras colocadas de cada categoria/naipe.  

 Quantidade de Equipes e Condições  para Participação 

Art. 2º - As inscrições para a etapa serão abertas de acordo com a seguinte distribuição de vagas, 

por categoria: 

CATEGORIA FEMININO MASCULINO 

Sub-18 04 vagas 06 vagas 

Sub-23 04 vagas 06 vagas 

Adulto  08 vagas 12 vagas 

 

Parágrafo Único - A alteração do número de vagas ficará a critério da Federação de Basquetebol 

do DF (FBDF). 

Art. 3º - Cada equipe poderá inscrever 06 (seis) atletas, sabendo que deverá escolher 04 (quatro) 

para a disputa da classificatória do Circuito DF e depois, dentre os(as) seis, os(as) quatro que 

disputarão a Etapa Regional, no caso de classificação da equipe. Os(as) atletas deverão atender 

às seguintes orientações: 

a) registrar/atualizar o perfil no sistema FIBA 3x3, de acordo com as novas orientações, 

conforme explicado em:  

b) apresentar comprovante de vacinação com pelo menos duas doses ou dose única da vacina 

contra a Covid-19 (imunização completa);  
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c) apresentar, no local dos jogos, atestado de saúde para a prática esportiva ou levar assinado 

o Termo de Responsabilidade disponível no site: https://fbdf.com.br/circuito-df-de-basquete-

3x3-2022/; 

d) portar carteira da FBDF ou documento de identificação, válido, no ato do preenchimento da 

súmula de jogo; e 

e) usar camisetas de jogo de mesma cor e modelo, com números. 

Parágrafo Único – O técnico poderá orientar sua equipe nos intervalos entre jogos, mas não durante 

o andamento da partida. 

Sistema de Disputa 

Art. 4º - Conforme a quantidade de equipes: 

QUANTIDADE 
DE EQUIPES 

SISTEMA 

2 Equipes jogam três partidas. 

3 Equipes jogam entre si, com disputa de final entre 1ª e 2ª. 

4 Equipes jogam entre si, com disputa de final entre 1ª e 2ª. 

5 Equipes jogam entre si, com disputa de final entre 1ª e 2ª. 

6 
Equipes jogam entre si, dentro de dois grupos de três. Os 1º e 2º colocados de 
cada grupo disputarão semifinais e finais. 

7 
Equipes jogam entre si, dentro de dois grupos (um de três e um de quatro). Os 1º 
e 2º colocados de cada grupo disputarão semifinais e finais. 

8 
Equipes jogam entre si, dentro de dois grupos de quatro. Os 1º e 2º colocados de 
cada grupo disputarão semifinais e finais. 

9 
Equipes jogam entre si, dentro de três grupos de três (A, B e C). O sistema FIBA 
classificará o primeiro de cada grupo e o segundo do grupo C para semifinais e 
finais. 

10 
Equipes jogam entre si, dentro de três grupos (A, B e C), sendo dois com três 
times e um com quatro (C).  O sistema FIBA classificará o primeiro de cada grupo 
e o segundo do grupo C para semifinais e finais. 

 

Parágrafo Primeiro - Os critérios para o desempate deverão ser aplicados na seguinte ordem: 

1 - Maior número de vitórias (ou percentual de vitórias no caso de número diferente de jogos numa 

comparação entre grupos); 

2 - Confronto Direto (somente levando em conta vitória/derrota e se aplica apenas dentro de um 

grupo); 

https://fbdf.com.br/circuito-df-de-basquete-3x3-2022/
https://fbdf.com.br/circuito-df-de-basquete-3x3-2022/
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3 - Maior média de pontuação (sem considerar os placares de vitórias por ausências – W-O). 

Parágrafo Segundo - Se ainda estiverem empatadas após esses três critérios, a equipe com o melhor 

ranqueamento vence o desempate. 

Condições de Jogo e Regras 

Art. 5º - Os jogos correrão de acordo com as Regras da FIBA (anexas a este Regulamento) e a 

arbitragem será composta por um árbitro e dois mesários para todas as categorias. Em virtude da 

ocorrência de partidas simultâneas, as marcações poderão ser realizadas em placares e cronômetros 

manuais. Não haverá filmagem de todos os jogos. 

Premiação 

Art. 6º - Haverá premiação com medalhas para as três primeiras colocações de cada torneio.  

Disposições Finais 

Art. 7º - Este regulamento é o conjunto de disposições que regem o Circuito DF de Basquete 3x3. 

Todos a ele relacionados serão considerados conhecedores deste regulamento, submetendo-se, 

sem reserva alguma, às suas disposições e às consequências que dele emanarem. 

Art. 8º - São de competência dos poderes da FBDF a interpretação deste regulamento e a 

responsabilidade de zelar pelo seu cumprimento. 

Art. 9º - Os casos omissos serão resolvidos pela FBDF. 

 


