CIRCUITO MUNICIPAL DE BASQUETEBOL 3X3 – 2022

REGULAMENTO GERAL
Art*- 1* - O CIRCUITO MUNICIPAL DE BASQUETEBOL é uma promoção da Secretaria Municipal
de Esportes da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, realização da ASPA- Associação de Pais e
Amigos do Basquetebol e apoio da X3 Campos Gerais – Associação de basquetebol 3x3 dos
Campos Gerais e tem como objetivo fomentar a prática da modalidade no município em todas
as faixas etárias nos nipes masculino e feminino.
- Os jogos seguirão as regras internacionais do basquetebol 3x3 da FIBA.
Das inscrições:
Art* 2* - Podem participar atletas de acordo com as idades e regulamento de cada nipe e faixa
etária;
- as inscrições poderão ser feitas até 48 horas antes do início da competição com o
preenchimento da ficha de inscrição e o comprovante do depósito/transferência bancária.
- a ficha de inscrição deverá ser solicitada via e mail aspabasquetebolpg@gmail.com ou pelo
watsapp 42 999821924 respondida preenchida e anexado o comprovante bancário.
- Em cada etapa será cobrada uma taxa de r$ 80,00 por equipe para despesas com taxas de
arbitragem,
- o valor referente a taxa de inscrição deverá ser depositado na chave pix – 42 999821924 – LUIZ
A.R. NETO.
- O pagamento deverá ser feito em forma de depósito/transferência bancária.
- A equipe poderá inscrever 06 atletas até o início do segundo circuito.
- Cada etapa a equipe poderá jogar com quatro atletas.
- Para o etapa final a equipe somente poderá utilizar os atletas já inscritos, não podendo
inscrever novos nomes.
- O atleta poderá atuar somente por uma equipe durante as três etapas do Circuito
pontagrossense de Basquetebol 3x3.
- O atleta inscrito se comprometerá em conhecer e cumprir o regulamento, bem como declara
estar apto para a prática esportiva;

Da forma de disputa:
Art* 3* - o CIRCUITO MUNICIPAL DE BASQUETEBOL 3X3 será dividido em TRES etapas em
locais e horários a serem definidos pela coordenação do circuito.
Da Pontuação por etapa:
Art 4 – Haverá uma pontuação para cada equipe classificada em cada etapa conforme quadro :
COLOCAÇAO
PONTUACAO
CAMPEAO
15 PONTOS
VICE CAMPEAO
10 PONTOS
TERCEIRO LUGAR
08 PONTOS
QUARTO LUGAR
07 PONTOS
QUINTO LUGAR
06 PONTOS
SEXTO LUGAR
05 PONTOS
SETIMO LUGAR
04 PONTOS
OITAVO LUGAR
03 PONTOS
NONO LUGAR
02 PONTOS
DECIMO LUGAR
01 PONTO
- A equipe que somar maios número de pontos nas três etapas será considerada CAMPEÃ
MUNICIPAL DE BASQUETEBOL 3X3.
Das categorias:
Art* 5* - O CIRCUITO PONTAGROSSENSE DE BASQUETEBOL 3X3 será dividido em categorias
distintas:
- Sub 15 – MASCULINO E FEMININO
- Sub 17 – MASCULINO E FEMININO
- Adulto - MASCULINO E FEMININO
- Os atletas da categoria sub 17 poderão jogar na categoria adulto desde que se integrem ao
artigo segundo da competição.
Da premiação:
Art* - Serão premiados os três primeiros lugares por categoria em cada etapa com troféus e
medalhas.
- será premiada com troféu a equipe CAMPEÃ na soma das seis etapas do circuito.
Das considerações finais:
Art 7 - O atleta deverá apresentar documento de identificação que goze de fé pública antes de
cada jogo.
- A equipe que não comparecer para o jogo na data e horário marcado será considerada
derrotada por WXO e estará eliminada da etapa.
- O atleta desqualificado deverá cumprir uma partida automática na etapa. Se for o último jogo
da etapa a punição será cumprida na etapa seguinte.
- Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação da competição.

CALENDARIO DAS ETAPAS DOS CIRCUITOS

MÊS

EVENTO

DATA

MARCO

CIRCUITO ASPA DE BASQUETEBOL 3X3 – 1 ETAPA

27
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DATA

JUNHO

CIRCUITO MUNICIPAL DE BASQUETEBOL 3X3 – 2 ETAPA

05
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JULHO

CIRCUITO ASPA DE BASQUETEBOL 3X3- 3 ETAPA

31

MÊS
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AGOSTO

CIRCUITO MUNICIPAL DE BASQUETEBOL 3X3 – 4 ETAPA

28

MÊS
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OUTUBRO

CIRCUITO ASPA DE BASQUETEBOL 3X3 – 5 ETAPA

DATA

09

MÊS
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NOVEMBRO CIRCUITO ASPA DE BASQUETEBOL 3X3 – ETAPA FINAL

DATA

06

