FEDERAÇÃO UNIVERSITÁRIA CEARENSE DE ESPORTES

Entidade Máxima do Esporte Universitário Cearense
Fundada a 6 de abril de 1940 - Filiada a CBDU
CNPJ : 01104020/0001-75

REGULAMENTO DO BASQUETE 3 X 3

1.As competições de Basquete 3x3 serão realizadas de acordo com as Regras
Internacionais da FIBA e os Regulamentos e Normas da FUCE.
2.Cada IES poderá inscrever o quantitativo de 4 alunos-atletas por equipe (3titulares e
1 reserva) e 1 técnico por equipe.
Obs.: Alunos- atletas nascidos entre 1º de janeiro de 1993 a 31 de dezembro de 2000
(SERÁ PERMITIDO A INSCRIÇÃO DE 1 ALUNO-ATLETA FORA DESTA IDADE).

3.Os jogos serão disputados seguindo as normas a seguir:
3.1.O tempo regular de jogo será de 01 (um) período de 10 (dez) minutos. O relógio deve
ser interrompido durante as situações de bola parada e lances livres. O relógio deve
ser reiniciado depois que a troca da bola for concluída (assim que chegar às mãos
do time de ataque);

3.2. No entanto, a primeira IES que marcar 21 pontos ou mais ganha o jogo se tal evento
ocorrer antes do final do tempo regular de jogo. Essa regra é válida para o tempo
regular, não para a prorrogação;
3.2. Se o placar estiver empatado ao final do tempo de jogo, uma prorrogação será
jogada. Haverá 01 (um) minuto de intervalo antes da prorrogação. A primeira IES a
marcar
02
(dois)
pontos
na
prorrogação
ganha
o
jogo.
4.A competição será realizada em eliminatória simples ou rodízio simples dependendo
do número de inscritos.
5.As equipes deverão ter 02 (dois) uniformes de jogo, com a mesma numeração.
5.1.O uniforme de cada aluno-atleta constará:
Camisa numerada na frente e nas costas (conforme regra);
Calção;
Meias;
Tênis.

6.Não será permitido jogar com piercing, brinco, colar, presilha ou qualquer outro objeto
que ponha em risco a integridade física dos alunos-atletas.
7.A equipe deverá comparecer ao local do jogo com antecedência e devidamente
uniformizada. Para ter condição de participação, antes do início do jogo, todos os
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componentes da equipe deverão apresentar suas credenciais à equipe de
arbitragem.
8. Em caso do não comparecimento de uma equipe dentro do horário estipulado para o
jogo, após a contagem de 15 minutos será declarada ausente, aplicando-se o WxO
em favor da equipe presente, à qual será declarada vencedora pelo placar de
21x00. Caso nenhuma das duas equipes se façam presentes em tempo hábil, será
declarado o duplo não comparecimento, atribuindo-se derrota a ambas as equipes.
9.No banco de reservas só poderão ficar os (as) alunos (as)-atletas inscritos, cujos
nomes deverão constar da relação de inscrição.
10.A entrada dos (as) alunos (as) atletas na quadra para o jogo será feita tão logo a
mesma esteja livre e após a autorização do árbitro. Não existirá aquecimento em
quadra.
11.Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação de Basquete 3x3, com
anuência da Gerência de Competição, não podendo essas resoluções contrariar
regras oficiais e o Regulamento Geral.

