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TNTRODUçÃO

A Direçõo de Serviços do Desporto Escolor (DSDE) em porcerio com o Federoçõo

Portugueso de Bosquetebol (FPB) otrovés do Associoçõo de Bosquetebol do Modeirc

(ABM), reúnem recursos poro dinomizor o Torneio Escolor de Bosquetebol 3X3 hó vórios

onos consecutivos.

Este ono queremos mudor o porodigmo do torneio, orgonÌzondc-o numo Únicq

fose no coroçõo do Cidode do Funchol. Poro o efeito serõo montodos civersos compos

de Bosquetebol 3X3 nos espoços do Proço do Povo, Heliporto e Ccis 8, no Funchol.

"Bosquefebol no Cidode" é o evento que se elevo e que estó ogendodo poro o

dio 26 de morço, dos 9:30h òs l7:00h, tendo como otividode de moior destoque o Vll

Torneio Escolòr de Bosquetebol 3X3. Simultoneomente, seró dinomizodo umo provo de

orientoçÕo urbono com olguns desofios, percorrendo os pequencs "polcos" de

bosquetebol criodos em vórios pontos do cidode. No Centro Comerciol Lo Vie, hoveró

oo longo do semono umo exposiçôo com os trobolhos de vórios escolos do l.o ciclo, no

ômbito do concurso: "Bosquetebol no Cidode: Recrio!" que culminoró cqrr o entrego de

prémios oos melhores trobolhos.

Todos os equipos devem estor òs 9:00h no Proço do Povo poro o oberturo formol

do evento, de modo o receberem os instruções e o seu roteiro de otividodes.

As escolos poderõo inscrever-se otrovés do envio do Ficho de lnscriçõo (enviodo

em onexo) poro o e-moil: dsde.bosquetebol@gmoil.com. As inscrições estõo obertos olé

oo dio 29 de fevereiro, impreterivelmente.

O tronsporte dos olunos seró ossegurodo pelo DSDE em porcerio ccm o ABM, mos

o olimentoçõo seró do responsobilidode dos escolos porticipontes ou de,:odo oluno.

PROGRAMA GERAT:

09:00H - Aberturo do otividode "Bosquetebol no Cidode"

09:30H - lnício dos otivídodes

1ó:30H - Entrego de Prémios

l7:00H - Encerromento do evento
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r. PARTtctPeçÃo

l.l Quolquer escolo do RegiÕo pode ínscrever-se no Vll TorneÍo Escolor de
Bosquetebol 3x3, mesmo que nõo tenho núcleo de Bosquetebol no seu projeio do
Desporto Escolor e, umo vez que se troto de umo oÌividode pontuol. todos os olunos do
escolo poderõo ínscrever-se sem restrições. A inscriçôo é feito otrovés do preenchimento

de um formulório (enviodo em onexo), mencionondo o número de equipos por

escolõo/género que o escolo pretende portícipor e os dodos do professor responsóvel. O

formulório de inscriçõo, bem como, todo o documentoçÕo relocionodo com o projeto,

serõo enviodos vio e-moil o todos os Coordenodores do Desporto Escolor.

Coordenodores do Atividode lnterno e Orientodores de Equipo Grupo de Bosquetebol.

1.2 Todos os escolos inscritos no Vll Torneio Escolor de Bosquetebol 3X3 têm direito
o inscrever no móximo 10 equipcs, umo por escolÕo/género. Ficoró oo critério do
orgonizoçõo oceiÌor o eventuol porticípoçõo de umo escolo com mois de l0 equipos ou

com mois do que umo equipo por escolõo/género, o quol deve ser visto em funçõo dos

condições do reolizoçõo do enconiro.

1.3 Codo escolo inscriÌo deve opresenlor órbitros poro o torneio

1.4 No dio do otividode codo escolo deveró opresentor os suos Fichos de Equipo
por escolõo/género, que segue em onexo o este regulomento.

1.5 Antes do início do Torneio, o professor responsóvel pelo equipo, deve
opresentor junto do Secretoriodo, o Ficho de Equipo devidomente preenchido e os

respetivos documentos de identificoçõo dos olunos (originol ou fotocópio).
Posteriormente, ontes de codo jogo, o Ficho de Equipo devero ser opresentodo oo
orbítro.
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1.6 codo equipo so pode ser formodo por jovens do mesmo escolõo/género' Nõo

sõo permitidos subidos de escolõo.

1.7 Um jovem so pode estor inscrito numo Único equipo e no suo erolo de origern'

sendo expressomente proibido o Ìroco de jogodores entre equipos A e B do mesmo

escolo.

2. CONSTITUIÇÃO DAS EQUIPAS

2.1 É permitido o porticipoçõo de olunos federodos no modolidode de

bosquetebol. poderõo inscrever no móximo 2 olunos federqdos por equipo'

2.2. Codoequipo poderó ter openos I oluno federodo em compo duronle o jogo'

2.3. As equipos sõo formodos por 4 iovens do mesmo escolõo e género' sendo um

deles indicodo como o copitõo de equipo'

3. ESCATõES ETÁRIOS/DURAçÃO DOS JOGOS

Nolo: O tempo do jogo é "tempo corrido". só Porondo o cronóme-ro em situoções

onómolos (ocidente, lesõo interrupçÕo do jogo, etc')'
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Tempo móximo: l0 minutos

(ïempo míninro: 8 minutos)

Cu

2ì Pontos
FEM/MASC

FEM/MASC

FEM/MASC

FEM/MASC

FEM/MASC

2OOB e 2007

200ó e 2005

2004 e 2003

2OO2 e onteriores

2009 e posteriores

JUVENIS

JUNIORES/SENIORES

INFANTIS 1

INFANTIS 2

tNtclADos
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4. DIMENSÕES DO CAMPO

4'l As dimensÕes do compo poro os Torneios Escolores de Bosquetebol 3x3 sõo
i 4xl5 meiros

4'2 Admitem-se odopioções o estes volores em funçõo dos locois de reolizoçõo e
dos necessidodes do orgonizoçõo.

zom oesuasntuções

Figuro i-Compo3X3

5. BOTAS

5'1 codo escolo deveró ser porlodoro de 1 ou 2 bolos 3x3, os quois devem estor
identificqdos, e se possíver respeitor os seguintes tomonhos:

6. |DENT|F|CAçÃO E EQUTPAMENTO DAS EQU|PAS

6'l As equipos devem opresentor os cortoes de cídodÕo dos seus elementos no
Secretoriodo, otrovés do professor responsovel pelo escolo ou do copitÕo de equipo.
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JUVENIS E JUNIO RES/SENtORES MASCUuNOS

JUNIORES/SENIORES FEMININOSJUVENIS E

tNtctADOS

INFANTIS I e 2

ES

N.O Z

N.o ó

N.o ó

N.o 5

TAfUANHO DA BOI.A
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6.2 A Ficho de Equipo deveró ser opresentodo ontes de codo jogo oo órbitro pore

o preenchimento do boletim de jogo. No início do competiçõo todos cs fichos com o

conslituiçõo dos equipos têm de ser volidodos no secrelododo, sendo que no finol do

lorneio os professoÍes devem enlregor o documentoçõo.

6.3 Poro osseguror o identidode de codo equipo e respeitor ospeïos importontes

de orgonizoçÕo do otividode, os equipos devem utilizor em jogo os equipomentos do stro

escolo.

7. STSTEMA DE COMPEilçÃO

7.1 O sistemo de competÍçÕo o utilizor no Torneio depende:

. do reolizoçõo do competiçõo num so dÍo;

. do número de equipos porticipontes em codo escolÕo/género;

. do número de compos.

Cobe Ò orgonizoçÕo responsóvel, em funçÕo dos condições existentes decidir quol o

modelo mois odequodo de competiçÕo.

8. DEFESA

8.1. Quondo o equipo sofre um cesto, reinicioró o jogo driblondo ou possondoo

bolo de dentro do compo diretomenïe deboixo do cesto (nõo otros do linho de fundo)

poro um componheiro otrós do "orco" (linho de 3 pontos), ou poro trós do

prolongomento do linho de lonce livre, se oquelo nÕo existir. A equipo que defende nõo

pode tentor roubor o bolo no óreo restritivo.

8.2. Quondo o equipo gonho o ressolto ou interceto o bolo dertro do Óreo co

"orco" tem de fozer soir o bolo desso óreo ontes de poder otocqr o cesto.
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8.3. Se o equipo defensivo roubo ou dó um toque no bolo, o bolo deve voltor, por

posse ou drible, poro foro do "orco", ou poro trós do prolongomento do linho de lonce

lìvre, se oquelo nÕo existir.

8.4. Quondo o bolo soi do compo de jogo, independentemente do locol, foz-se

um "cHECK BALL", isto é, o jogo começo otrós do "orco", ou do meio compo, com troco

de bolo (o jogodor do defeso posso o bolo em mõo ou em posse curto oo jogodor

otoconte).

8.5. No coso de umo situoçõo de bolo preso o posse de bolo deve ser dodo ò
equipo do defeso.

e. PoNTUAçÃO

9.1

volem

. I ponto - dentro do linho

. 2 pontos - foro do linho do "orco"

IO. FATTAS

10.1. As reposições do bolo, porfoltos ou víoloções, sõo feitos no linho que os regros

do Bosquetebol determínom.

1O.2. Quondo ocorrer umo folto pessool no oto de lonçomento, seró consíderodo:

. lonçomento converlido = I ponto convertido + I lonce livre

. Lonçomento nõo convertido = leró direiÌo o I lonce livre

10.3. Quondo for ossÍnolodo umo folto otoconte, em nenhum momento do jogo, tem

direto o lonce lívre.

Quondo existe linho do orco (de ocordo com o regulomento FIBA) os pontos
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10.4. A portir do momento que umo equipo otinge o 70 folto (colefivo), o equipJ

contrório tem direito o dois lonces livres.

10.5. Quondo existe umo folto técnica ou folto ontidesportivo, o e'luipo contrórif,

tem direito o dois lonces livres e posse de bolo.

10.6. Um jogodor que tenho cometido duos follos onlidesportivos (rrõo oplicóvel :
folfos técnicos) ou se proticor otos violentos, tonto verbol como físíco, teró de ser

substituído pelos órbitros e orgonizoçõo.

10.7. E considerodo violoçõo. e posse de bolo poro o equipo odversório, c

odíomento e/ou deixor de jogor otívomente pelo tentotivo de pontuor Neste coso, c

órbitro deveró ovisor o equipo, começondo o contogem dos últimos cinco (5) segundos

de posse de bolo.

I r. ctAsstFtcAçoEs

I l.l As clossificoçÕes sÕo eloborodos por escolÕo etorio/género

11.2 A clossificoçÕo dos vórios equipos no seu escolõo é ordenodo pelo somo dos

pontuoções otribuídos oos resultodos dos jogos reqlizodos, sendo:

. 3 Pontos --------- VITORIA

. I Ponto DERROTA

. O PonIos --------- FALTA DE COMPARÊNCIA

I 1.3 Tendo em conto que nõo existe o empote como resuliodo possível, c

desempoÌe for-se-ó otrovés de um prolongomento poro desempote dos equipos. .{

primeiro equipo o morcor dois pontos no prolongomento, vence o jogo.

ll.4 Em coso de empote entre equipos, gonho o equipo que obtiver moior

número de pontos entre elos (gonho o equipo que tiver vencido mois jogos entre elos -
confrontoçõo direto). Se continuorem empoÌodos, gonho o equipo que obtiver moior
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diferenço de pontos (cestos) morcodos e sofridos entre os equipos empotodos. Se

mesmo ossim os equipos continuorem empqtodos, gonho oquelo que obtiver moior

diferenço de pontos (cestos) morcodos e sofridos no totolidode dos jogos.

r2. DtsPostçÕEs cERAts

12.1 O forneio escolor de bosqueÍebol 3x3 deve decorrer no mois soudóvel espírito

desportivo, de convívio e de respeito mútuo entre todos os intervenÌentes.

12.2 Os cosos omissos do regulomento sõo onolisodos e resolvidos no momento

pelos responsóveis pelo orgonizoçÕo do otividode.

A Provo de orientoçõo urbono surge como otivÌdode complementor, cujo objetivo

incÍde mois sobre propósitos lúdicos e recreotivos.

Esto provo consisïe nos equipos reolizorem um percurso previomente delimiiodo,

cumprindo os desofios de bosquetebol proposÌos nos postos de controlo. O objetivo é

concluir o percurso o mois ropido possÍvel, escolhendo os melhores opções de itinerório.

Poro o efeito os equipos terõo ocesso o um mopo que seró fornecído no portido.

Pretende-se proporcionor umo experiêncio divertidc, olicionte, que promovo o

trobolho de equipo, o criotividode e o sociolizoçÕo.

Adivinhom-se muitos surpresos I

8

Y

C'rRt€0ÍfiÇ
íto



lrn-aryt 
Regiáo Autonoma
da Madeira

,€\lt
ASSOCIAÇÁO DE BASOUEÍE8OL DA MADEIRÂ

Secretaria Regional
de Educaçáo, Ciência e Tecnologia
Direçáo Regional de Educaçáo

f*5'4
o*-rrÍ$-

Vll TonNqo Escomn or Bnsourresot 3X3

Ficho de lnscricão

ESCOTA ANO I.ETIVO

2019/2020

pRoFESSOR (A) RESPONSÁVrt re tO PROJEIO TETEMOVET E-MAIt

Assinqle o número de equipqs que prelende inscrever por escolaio.

Equipos de 4 elemenlos.

Solicitomos que o Ficho de lnscriçÕo sejc enviodo, imprelerivelmenle, poro o e-moil

dsde.bosquetebol@qmoil.com oté oo dio 29 de Íeveteiro.

Dolo ProÍessor(o) Resporsóvel

Direçõo de ServÍços do Desporlo Escolor- BosqueÍebol 3X3
Ruo D. Joõo n.o 57, QuinÌo Olindo, 9054 - 5ì0 Funchol

Telefone: 291 705860
E-moil: dsde.dre@ modeiro.qov.pÌ

Pógino: hÌïo://www.modeiro.oov.ol/dre/Desporto-Escolor
PETRA NUNES - E-moil: dsde.bqsouelebol@omoil.com
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E._ttAltÌEtEMOVEt
PROFESSOR

RESPONSÁVEt

NÚMERO

DE

EQUIPAS

ESCArÃO/SEXO

MASC

FEM

MASC

FEM

MASC

IEM

MASC

FEM

MASC

FEM

INFANTIS I

INIANTIS 2

tNtctADos

JUVENIS

JUINIORES/SENIORES


