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Normas Específicas da Modalidade 

Basquetebol 3x3 
 

1. Os aspetos técnicos não previstos neste anexo regem-se pelos Regulamentos e Normas da 

Federação Internacional de Basquetebol (FIBA). 

 

2. Sempre que se aplique, a pontuação atribuída a cada equipa por jogo, segundo o 

resultado obtido, é a seguinte: 

a) Vitória: 2 pontos; 

b) Derrota: 1 ponto; 

c) Falta de Comparência: 0 pontos. 

 

3. O tempo de jogo é de 1 período de 15 minutos corridos. Sendo, o tempo de ataque de 12 

segundos.  

 

4. Sempre que uma das equipas chegue aos 21 pontos, o jogo terminará, independentemente 

do tempo decorrido. 

 

5. Cada equipa tem direito a um tempo de paragem, de 30 segundos. 

 

6. Caso haja um empate no final do tempo regulamentar, disputar-se-á um prolongamento 

até que uma das equipas marque 2 pontos. 

 

7. Na vertente feminina, a primeira fase da prova será composta por dois grupos, de nove 

equipas, em sistema de todos contra todos a uma volta. 

 

8. Na vertente masculina, a primeira fase da prova será composta por duas divisões, a 

primeira divisão composta por doze equipas e a segunda divisão composta por doze 

equipas, em sistema de todos contra todos a uma volta. 

 

9. A determinação das equipas melhor classificadas no mesmo grupo, em caso de empate, é 

efetuada pela aplicação sucessiva dos seguintes critérios: 

a) A equipa que tiver menor número faltas de comparência; 

b) O resultado do(s) jogo(s) entre todas as equipas empatadas, isto é, far-se-á uma 

segunda classificação tendo em conta somente os resultados dos jogos realizados 

entre as equipas empatadas; 
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c) A maior diferença entre o número de golos marcados e o número de golos sofridos 

pelas equipas empatadas nos jogos realizados entre si; 

d) O maior número de golos marcados pelas equipas empatadas nos jogos realizados 

entre si; 

e) A maior diferença entre o número de golos marcados e o número de golos sofridos 

pelas equipas empatadas nos jogos realizados em toda a fase; 

f) Menor pontuação disciplinar obtida pelas equipas empatadas nos jogos realizados 

em toda a fase; 

g) O maior número de golos marcados pelas equipas empatadas nos jogos realizados 

em toda a fase; 

h) Sorteio. 

 

10. Na vertente feminina, são apurados para a segunda fase – playoff – os quatro primeiros 

classificados de cada grupo da primeira fase. 

 

11. Na vertente masculina, são apurados para a segunda fase – playoff – os seis primeiros 

classificados da primeira divisão e os dois primeiros classificados da segunda divisão. 

 

12. Na vertente feminina, o alinhamento dos jogos do playoff é o seguinte: 

a) Oitavos de Final: 

Jogo 1: 1º Classificado Grupo A vs 4º Classificado Grupo B 

Jogo 2: 2º Classificado Grupo A vs 3º Classificado Grupo B 

Jogo 3: 3º Classificado Grupo A vs 2º Classificado Grupo B 

Jogo 4: 4º Classificado Grupo A vs 1º Classificado Grupo B 

b) Meias-finais: 

Jogo 5: Vencedor Jogo 1 vs Vencedor Jogo 3 

Jogo 6: Vencedor Jogo 2 vs Vencedor Jogo 4 

c) Terceiro Lugar: 

Jogo 7: Vencido Jogo 5 vs Vencido Jogo 6 

d) Final: 

Jogo 8: Vencedor Jogo 5 vs Vencedor Jogo 6 

 

13. Na vertente masculina, o alinhamento dos jogos do playoff é o seguinte: 

a) Oitavos de Final: 

Jogo 1: 1º Classificado 1ª Divisão vs 2º Classificado 2ª Divisão 

Jogo 2: 2º Classificado 1ª Divisão vs 1º Classificado 2ª Divisão 
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Jogo 3: 3º Classificado 1ª Divisão vs 6º Classificado 1ª Divisão 

Jogo 4: 4º Classificado 1ª Divisão vs 5º Classificado 1ª Divisão 

b) Meias-finais: 

Jogo 5: Vencedor Jogo 1 vs Vencedor Jogo 4 

Jogo 6: Vencedor Jogo 2 vs Vencedor Jogo 3 

c) Terceiro Lugar: 

Jogo 7: Vencido Jogo 5 vs Vencido Jogo 6 

d) Final: 

Jogo 8: Vencedor Jogo 5 vs Vencedor Jogo 6 


