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REALIZAÇÃO
1. “CAMPEONATO BRASILEIRO DE BASQUETE 3X3 – TEMPORADA 2019” ou
simplesmente “CBB 3x3” são nomes que designam o Campeonato Brasileiro de Basquete
3x3, para temporada de 2019, organizado e promovido pela CBB.
2. O Campeonato será composto por 2 (duas) etapas classificatórias e 1 (uma) etapa final.
3. A competição será realizada em diferentes datas e localidades, ao longo dos meses de junho
a agosto, e terá calendário oficial de cada etapa divulgado durante os meses correntes.
4. O CBB 3x3 será realizado em parceria com as federações locais sediantes.
5. Um Comitê Organizador será designado pela CBB, e este deverá:
I. Elaborar as tabelas dos jogos e divulgar as datas, locais e horários dos mesmos;
II. Adotar todas as providências de ordem técnica necessárias à sua realização;
III. Divulgar os resultados dos jogos e atualizar a tabela após o término de cada rodada;
IV. Aplicar as medidas administrativas cabíveis, obedecendo aos preceitos legais,
regulamentares, regimentais e estatutários; bem como, assegurar a execução e o
cumprimento das regras conforme orientações da FIBA.
V. Tomar as decisões finais no que diz respeito à interpretação das regras e de casos
omissos no regulamento.

REGRAS
As regras de jogo oficiais FIBA da modalidade Basquete 3x3 deverão ser obedecidas. As
regras de jogo de basquete oficiais FIBA são válidas para todas as situações de jogo não
especificamente mencionadas nas regras de jogo do Basquete 3x3.

FORMATO DA COMPETIÇÃO
02 Etapas Classificatórias + 01 Etapa Final = 03 Etapas no Total (*¹)
 1ª Etapa – Rio de Janeiro/RJ – 28 a 30 de Junho
 2ª Etapa – Brasília/DF – 12 a 14 de Julho
 3ª Etapa Final – São Paulo/SP – 09 a 11 de Agosto
(*¹)Locais e datas passíveis de mudanças.

NÚMERO DE VAGAS
Vagas disponíveis, por categoria, por etapa (*²):
 Fase Classificatória →
Adulto Masculino = 12 equipes
Adulto Feminino = 12 equipes
Sub 23 Masculino = 12 equipes
Sub 23 Feminino = 12 equipes
Sub 18 Masculino = 12 equipes
Sub 18 Feminino = 12 equipes
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 Fase Final →

Adulto Masculino = 12 equipes
Adulto Feminino = 12 equipes
Sub 23 Masculino = 12 equipes
Sub 23 Feminino = 12 equipes
Sub 18 Masculino = 12 equipes
Sub 18 Feminino = 12 equipes

(*²) nº de vagas passível de alteração, em função de logística e/ou acordo com as Federações locais.

CRITÉRIOS PARA PREENCHIMENTO DAS VAGAS
Etapas Classificatórias (*³):
04 (quatro) equipes melhor ranqueadas no Circuito Nacional Pró de Basquete 3x3 - 2018
(vagas RKG) + 04 (quatro) equipes oriundas da localidade sede da etapa (vagas CITY) + 04
(quatro) vagas abertas (vagas OPEN). Quantidade de vagas descritas para cada uma das
categorias.
(*³) As vagas “CITY” serão destinadas às equipes melhor colocadas nos Campeonatos
Estaduais locais, da modalidade basquete 3x3, em suas categorias, nas etapas em que
houver parceria da CBB com a Federação local.
Para as etapas classificatórias, as vagas RKG da categoria Sub 23 masculina e feminina,
serão transformadas em vagas CVT (convite) uma vez que tal categoria não esteve presente
no Circuito Nacional Pró de Basquete 3x3 – 2018.
Etapa Final:
06 (seis) equipes melhor colocadas, em cada uma das etapas classificatórias, de acordo
com cada categoria.
Observação: Caso não haja confirmação de pré inscrição das equipes conforme critérios
citados acima, as vagas automaticamente se transformarão em vagas CVT (convite). Caberá
a comissão organizadora determinar como será realizada a distribuição das vagas CVT entre
as equipes interessadas em participar da competição.

INSCRIÇÃO

Pré-Inscrição: A pré inscrição será realizada em data determinada pela CBB, onde o
responsável pela equipe, deverá preencher uma ficha de inscrição, através de link a ser
divulgado, confirmando interesse em ter sua equipe participando da Etapa a que a pré
inscrição se refere.
As vagas RKG (ranking) serão preenchidas pelas 04 (quatro) equipes melhor colocadas, de
acordo com a classificação final do Circuito Nacional Pró de Basquete 3x3 – temporada 2018.
As vagas CITY serão preenchidas por equipes da localidade sede da etapa.
As vagas OPEN poderão ser preenchidas por quaisquer equipes. Para preenchimento das
vagas OPEN serão critérios de prioridade, em ordem de importância: somatório da
pontuação no ranking FIBA dos três melhores jogadores da equipe que atuarão na etapa;
identificação de conta perfil ativa de todos (ou maioria) dos atletas da equipe, com
informações completas; ordem de recebimento das “pré-inscrições”.
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Caso não haja confirmação de pré inscrição de equipes conforme critérios citados acima, as
vagas automaticamente se transformarão em vagas CVT (convite). Caberá a comissão
organizadora determinar como será realizada a distribuição das vagas CVT entre as equipes
interessadas em participar da competição.


Confirmação da Inscrição: Após ter a pré-inscrição confirmada por e-mail, caberá ao
responsável pela equipe, concluir a inscrição através do site play.fiba3x3.com, preenchendo
as informações necessárias na área específica da etapa a que se credenciou, tendo com
isso a garantia da vaga.

EQUIPES
1.
Poderão inscrever-se no CBB 3x3 – 2019 – “Etapas Classificatórias” quaisquer
equipes dentro da sua categoria, respeitando as orientações e determinações constantes
neste regulamento e em seus anexos.
2.
Poderão inscrever-se no CBB 3x3 – “Etapa Final” as equipes que tenham sido
credenciadas às vagas de acordo com a sua classificação na categoria, respeitando as
orientações e determinações constantes neste regulamento e em seus anexos.
3.
Cada equipe poderá credenciar e utilizar no máximo 06 (seis) atletas ao longo de toda
competição.
4.
Cada equipe poderá ter em seu plantel, dentre os 06 (seis) possíveis atletas, apenas
01 (um) atleta estrangeiro (atleta não brasileiro);
5.
O credenciamento de todos os atletas da equipe deverá ser feito até no máximo o
período de inscrição da etapa final. A equipe que não o fizer dentro deste prazo perderá o
direito as vagas remanescentes do seu plantel.
6.
Na conclusão da inscrição para cada etapa, deverá ser indicado quais serão os 3
(três) ou 4 (quatro) atletas que atuarão na referida etapa.
7.
Cada equipe deverá ter em seu plantel um jogador que será indicado como capitão,
sendo este o responsável por representá-la.
8.
O responsável pela equipe, ao inscrevê-la, deverá escolher um nome que a
represente, que não poderá ultrapassar 20 caracteres.
9.
Caberá a Comissão Organizadora determinar se o nome escolhido para equipe é
válido, podendo ainda solicitar alteração, caso o mesmo seja considerdado impróprio.
10.
Um atleta que tenha sido inscrito, e tenha atuado por qualquer equipe, não poderá
transferir-se e atuar por outra equipe nesta mesma competição.
11.
Todas as equipes deverão entregar à Comissão Organizadora no dia do Congresso
Técnico (*4):
 Atestado médico ou declaração de responsabilidade médica, especifíca, para cada
um dos atletas;
 Autorização de uso de imagem e voz.
 Apresentar original da identidade de todos os membros da equipe.
4
(* ) Não havendo Congresso Técnico os documentos deverão ser entregues no Check-in.
No caso de menor de idade, o responsável pelo atleta deverá assinar os documentos.
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CHECK-IN
O representante da equipe deverá se apresentar a Comissão de Organização, durante o
horário de funcionamento do check-in, a fim de obter orientações específicas a etapa, bem
como validar a participação de sua equipe.
Em cada etapa, após o check in, poderá ser realizada uma breve reunião a fim de apresentar
as informações detalhadas da etapa, bem como elucidar eventuais dúvidas.
OBRIGAÇÕES DOS ATLETAS
O responsável pela equipe, ao inscrevê-la, assume que todos os integrantes que a
compõem, conhecem e aceitam expressamente os regulamentos, normas e decisões
tomadas para realização do CBB 3x3.
Além disso, obrigam-se a:
 Participar das partidas nas datas, locais e horários determinados pelo Comitê
Organizador.
 Utilizar o uniforme específico do evento nas etapas em que isso for determinado.
 Comparecer à cerimônia de premiação ao final da etapa caso tenham terminado a
competição em colocações de premiação.
 Se comportar adequadamente nos locais oficiais do evento e cumprir todas as
normas internas destes estabelecimentos.
 Respeitar e cumprir as regras, normas e regulamento da competição.
 Reconhecer e estar ciente de que serão aplicadas as normas do Código Brasileiro de
Justiça Desportiva (CBJD), as quais deverão cumprir;
 Assumir que para as questões que surgirem entre eles e a CBB, o CBJD será a única
e definitiva instância, não podendo a equipe, ou seus componentes, valerem-se para
estes fins do Poder Judiciário.

UNIFORMES E EQUIPAMENTOS









Os uniformes e equipamentos das equipes participantes deverão obedecer ao abaixo
disposto:
Camisa – poderá ser fornecida pela organização do evento e, neste caso, será de uso
obrigatório;
Short, meias e toalhas – deverão ser padronizados em modelagem e cor, e providenciados
pela equipe.
No short poderá haver aplicação de no máximo 03 (três) patrocinadores específicos à equipe:
na parte frontal, um em cada perna, e na parte posterior, abaixo do ‘cós’, mais um.
Testeira – poderá ser usada com aplicação de 01 (um) patrocinador específico à equipe,
diferente, ou não, daquele aplicado ao short.
Tatuagem Removível - poderá ser usada, nos braços, com aplicação de 01 (um)
patrocinador específico à equipe, diferente, ou não, daqueles aplicados ao short, ou à
testeira.
Camisa de Aquecimento: poderão ser usadas, com a aplicação dos mesmos patrocinadores
utilizados pela equipe , durante período previamente estabelecido e divulgado pela comissão
organizadora.
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O tamanho da aplicação da imagem de cada patrocínio específico a equipe, e layout dos
uniformes das equipes, deverá ser enviado em até 7 (sete) dias antes de cada etapa, para
aprovação pela comissão organizadora;
Não será permitida publicidade de produtos que sejam prejudiciais a saúde, que sejam
concorrentes diretos dos produtos usados na publicidade do CBB 3x3, ou ainda que tenham
caráter discriminatório, político ou religioso.
Será permitido que o atleta utilize, sob seu uniforme, bermudas e blusas de compressão,
bem como “sleeves” ou munhequeiras. Todos eles porém deverão ser da mesma cor e não
poderão apresentar marca esportiva.
Não será permitido ao atleta, durante sua permanência na área de jogo, a utilização de
equipamentos, tais como, mas não apenas: bonés, viseiras, fones e celulares.
Todo material usado pelo atleta durante o jogo deverá estar em perfeitas condições. Não
serão toleradas idumentárias com manchas, rasgos, furos, entre outros.
Todo material que a equipe vier a utilizar, com aplicação ou não de patrocínio, deverá ser
apresentado a comissão organizadora, até no máximo sete (7) dias da etapa a que vier a ser
utilizado, a fim de ser aprovado;

PREMIAÇÃO
COLOCAÇÃO
1º Lugar
2º Lugar
3º Lugar

ITENS
Medalhas e Troféu
Medalhas
Medalhas

TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO
O transporte, a hospedagem e a alimentação (atletas e representantes) referente a qualquer
uma das etapas do CBB 3x3 ficarão a cargo de cada uma das equipes.

JUSTIÇA DESPORTIVA
1.
As infrações e ocorrências cometidas no transcorrer da competição serão
processadas e julgadas pelo Comitê Organizador, com base nas súmulas dos jogos, nos
relatórios de seus integrantes, dos árbitros e outros meios de prova pela CBB admitidos.
2.
Em casos de maior gravidade, as infrações e ocorrências cometidas no transcorrer
da competição serão processadas pela Justiça Desportiva na forma estabelecida pelo CBJD,
com base nas súmulas dos jogos, nos relatórios dos integrantes do Comitê Organizador, dos
árbitros e outros meios de prova pela CBB admitidos.
3.
As equipes, atletas e representantes participantes reconhecem a Justiça Desportiva
como única e definitiva instância para resolver as questões que surjam entre elas e a
Confederação Brasileira de Basketball, desistindo ou renunciando, expressamente, de
recorrer à Justiça Comum.

CAMPEONATO BRASILEIRO DE BASQUETE 3X3
TEMPORADA 2019
4.
A equipe participante está obrigada a se submeter a forma de disputa proposta neste
regulamento, desistindo e renunciando de qualquer ação junto ao Poder Judiciário para
postular qualquer alteração em sua classificação geral.
5.
A equipe participante que recorrer à Justiça Comum será desligada automaticamente
da competição - por ato da Presidência da CBB - mesmo durante sua realização - além de
ficar impedido de participar de qualquer jogo ou competição oficial ou amistosa, estadual,
nacional ou internacional, em qualquer categoria ou gênero. Neste caso, a equipe
responderá, obrigatoriamente, pelos prejuízos financeiros que causar aos seus adversários,
à CBB ou a qualquer dos responsáveis pela promoção da competição.

DISPOSIÇÕES FINAIS
1.
As equipes e seus integrantes participantes do CBB 3x3, concordam, se submetem,
sem reserva alguma, a todas as disposições deste Regulamento e seus anexos, bem como
as consequências que delas possam emanar.
2.
A adesão dos participantes ao presente Regulamento dar-se-á quando for realizada
a inscrição de sua equipe.
3.
Os anexos são partes integrantes do Regulamento, devendo ser observados,
respeitados e cumpridos.
4.
A CBB é a única entidade reconhecida oficialmente autorizada para recolhimento final
de documentos, que devem ter seu recebimento confirmado, bem como para contagem de
prazos regulamentares.
5.
Caberá exclusivamente à CBB resolver os casos omissos e interpretar, sempre que
necessário, o disposto neste regulamento e seus anexos. Situações não previstas nesse
regulamento serão arbitradas por uma Comissão Executiva composta por um membro da
CBB, um representante dos árbitros e um representante de Federação de Basquete do
Estado onde a Etapa estiver ocorrendo. No caso de ausência de um desses, caberá à CBB
a indicação do(s) substituto(s).
6.
Caso haja, no transcorrer da disputa, condições climáticas adversas, causando
interferências na estrutura do evento, que impossibilite o prosseguimento da competição, ou
mesmo venham a alterar os prazos de encerramento da mesma, a organização da
competição poderá transferir a competição de local, e/ou ainda, adotar um sistema de
disputa alternativo para que a competição seja finalizada.
7.
Um novo sistema de disputa também poderá ser adotado caso o número máximo de
vagas disponíveis para cada categoria não seja preenchido.
8.
Poderá ainda, haver alteração no sistema de disputa, ou na programação da
competição, em função de transmissão da competição via Internet ou televisão.
9.
A categoria Adulto Masculina classificará uma (01) equipe para o World Tour FIBA,
em cidade e data a ser definida. A responsabilidade quanto a emissão de passaporte e visto
liberatório para viagem caberá aos atletas da equipe que conquistar a vaga.
10.
As categorias Adulto Feminina e Masculina classificarão três (03) equipes cada, para
Copa Brasil, a ser realizada pela CBB, em data e local a ser definido.
11.
O Campeonato Brasileiro de Basquete 3x3 servirá de base para observação, visando
futuras convocações para as seleções brasileiras.
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ANEXO I - FORMA DE DISPUTA
O “Campeonato Brasileiro de Basquete 3x3 – Temporada 2019” terá início no mês de Junho
de 2019 e se desenvolverá ao longo do ano, sendo concluído com a realização da Etapa
Final no mês de Agosto.
 ETAPAS:
Estão previstas 02 (duas) etapas classificatórias e 01 (uma) etapa final, esta a ser realizada
entre os classificados oriundos das etapas anteriores.
Etapa Final:
Estarão credenciadas para a Etapa Final as 06 (seis) equipes melhor colocadas, em cada
uma das etapas classificatórias, de acordo com cada categoria.
Observação: Caso não haja confirmação de pré inscrição de equipes conforme critérios
citados no regulamento, as vagas automaticamente se transformarão em vagas CVT
(convite). Caberá a comissão organizadora determinar como será realizada a distribuição
das vagas CVT entre as equipes interessadas em participar da competição.

 PROGRAMAÇÃO BÁSICA, para caso de preenchimento das 12 vagas disponíveis:


6ª Feira – Sub 18 Feminino e Masculino



Sábado – Sub 23 Feminino e Masculino



Domingo – Adulto Feminino e Adulto Masculino

Em cada uma das categorias, as 12 (doze) equipes serão divididas em quatro grupos, de
três equipes cada, onde jogarão entre si, todos contra todos; as duas equipes melhor
colocadas em cada grupo avançam para a fase de quartas de final. Após a disputa dos jogos
válidos pelas quartas de final, os vencedores seguem jogando a fase semifinal. Os
vencedores na fase semi final jogam a final.
(*) Programação passível de mudanças, em função de quantidade de inscritos, acordo com as
Federações, patrocinadores e transmissão.

