
REGULAMENTO
BASQUETEBOL 3X3 
E BASQUETEBOL 3X3 EM CADEIRA DE RODAS

Escalões Etários:
Basquetebol: Até 18 anos. É possível a inscrição de equipas masculinas e femininas.
Basquetebol em cadeira de rodas: Até aos 30 anos. É possível a inscrição de equipas masculinas e femininas.

Inscrições:
O número máximo de elementos que compõem uma equipa será de 5 dos quais 4 são jogadores e 1 treinador.

Regulamento:
- Os jogos serão disputados com a opção prevista na regra 10 min/21 pontos ou outra relação prevista nas 
regras tendo em conta o número de equipas presentes. Esta opção fi ca sujeita a ponderação a efetuar pela 
entidade organizadora se o número de equipas presentes assim aconselhar;
- Os jogadores das equipas inscritas devem ser portadores de licença internacional (IWBF) válida que indique a 
sua classifi cação funcional. No caso de jogador inscrito não for classifi cado internacionalmente, o mesmo será 
avaliado por um painel (3) de classifi cadores nacionais do país organizador e será atribuída uma classifi cação 
inicial para poder participar no torneio;
- O Supervisor Técnico de Classifi cadores pode no decorrer do evento e após realização de jogos onde a 
equipa intervenha alterar a classifi cação funcional, dando disso explicação formal à equipa e tendo efeitos ime-
diatos para o jogo seguinte. Esta decisão não é passível de recurso. Qualquer tentativa de fraude em relação à 
classifi cação funcional determinará a eliminação imediata da equipa.

Regras do Jogo:
- Tempo de jogo: um período de 15. O cronómetro é parado durante situações de bola morta e lances livres;
- A primeira equipa que marcar 15 pontos ou mais ganha o jogo se isso acontecer antes do fi nal do tempo de 
jogo regular. Esta regra de “morte súbita” aplica-se apenas ao tempo de jogo regular (não em tempo extra);
- Se a pontuação estiver empatada no fi nal do tempo de jogo, um tempo extra será jogado. Deve haver um inter-
valo de 1 minuto antes do início do mesmo. A primeira equipe a marcar 2 pontos no tempo extra ganha o jogo;
- Uma equipa perderá o jogo se no horário de início programado não estiver presente no campo de jogo com 
3 jogadores prontos para jogar e de acordo com o sistema de classifi cação de jogadores;
- Uma equipa perderá o jogo se abandonar o campo antes do fi nal do jogo, se todos os jogadores da equipa 
forem lesionados e/ou desqualifi cados, ou se a combinação dos demais jogadores disponíveis exceder o limite 
de 8,5 pontos. Uma equipe perdida por número insufi ciente ou por abandono de partida será desclassifi cada 
da competição;
- Serão aplicadas as regras FIBA para as faltas, lances livres, tempo de posse de bola, substituições e time-out.
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