
                            
 

REGULAMENTO DO CIRCUITO FEAC FRANCA DE BASQUETE 3X3  
ETAPA I 2018 

 

REGULAMENTO 
 

I - DOS OBJETIVOS 

 

1.1 – A Fundação de Esporte, Arte e Cultura (FEAC) realizará 1ª etapas de 

torneio de BASQUETE 3X3 através de contrato e chancela institucional com a 

Federação Paulista de Basquete (FPB) para a Temporada 2018, seguindo de 

acordo com as regras internacionais da modalidade, visando massificar a 
modalidade na cidade de Franca e preparar o público  para os Jogos 

Olímpicos Tóquio 2020. 

 

II - DA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO 
 

2.1 – As etapas do circuito serão organizadas e realizadas pela FEAC através 
de parcerias pública e/ou privada, com apoio da Prefeitura Municipal de 

Franca e/ou entidades sem fins lucrativos relacionados ao esporte, sendo o 
único responsável para decidir e resolver os problemas de ordem técnica e 

administrativas. 
 

III - CATEGORIAS 

 

3.1 – O circuito será realizado nas seguintes categorias: 
 

SUB 13 (Masculino e Femino): atletas que completam 13 anos ou 
menos em 2018, ou seja, nascidos no ano de 2005 ou posterior. 

 

SUB 15 (Masculino e Femino): atletas que completam 15 anos ou 

menos em 2018, ou seja, nascidos no ano de 2003 ou posterior. 

 

SUB 18 (Masculino e Femino): atletas que completam 18 anos ou 

menos em 2018, ou seja, nascidos no ano de 2000 ou posterior. 

 

+ 18 ANOS (ADULTO Masculino e Femino): atletas que completam ao 

menos 18 anos em 2018, ou seja, nascidos no ano de 2000 ou anterior. 
 

+ 35 ANOS (Masculino e Femino): atletas que completam 35 anos ou 
mais em 2018, ou seja, nascidos no ano de 1983 ou anterior. 

 

 



                            
 

 

IV - LOCAIS E DATAS 

 

4.1 – A primeira etapa do torneio será realizada no Centro Esportivo da 

Universidade de Franca no dia 26 de maio de 2018. 
 

4.2 – Eventuais mudanças de sede do torneio, data ou horário serão 

definidas pela organização e informadas através do site 

www.feacfranca.sp.gov.br, no diário oficial do município e em suas redes 

sociais com antecedência mínima de 5 dias. 
 

V – DA PARTICIPAÇÃO 

 
5.1 - Poderão participar dos torneios oficiais de basquete 3x3 da FEAC 
atletas a partir dos 11 anos de idade completos, devidamente comprovados 

com apresentação de documento oficial com foto (em todos os torneios). 
 

5.2 – Só poderão ser inscritos os participantes que apresentarem exame 
médico ou assinarem o Termo de Responsabilidade (no caso de atletas com 

idade inferior a 18 anos, será condição obrigatória a autorização dos 
responsáveis), seguindo modelo conforme anexo I deste regulamento. 

 

5.2.1 – Todos os inscritos assumem estar aptos à prática de atividade física 

e autorizam o uso de sua imagem na divulgação da FEAC. 
 

5.3 – As inscrições obedecerão aos seguintes itens: 
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 Máximo de 4 e mínimo de 3 atletas por equipe. 

 

 Toda a equipe deverá ter um representante (atleta, técnico ou 

responsável). 
 

 Técnico é facultativo, mas, se houver, não poderá ficar do lado 
de dentro da quadra. 

 

 As equipes deverão, obrigatoriamente, utilizar os uniformes 

(coletes) do organizador (quando houver), utilizando-o em todas 
as etapas do torneio que participar, inclusive nas finais, caso 

classifique-se, sob pena de não poder competir. Todas as 

equipes poderão usar imagens de patrocínio como tatuagens ou 
acessórios que não sejam disponibilizados pelo organizador, 

desde que não conflitem com os patrocinadores do torneio ou 
que afrontem a moral e bons costumes (bebidas alcoólicas, 

fumo, violência, drogas, etc). 
 

 O nome das equipes classificadas para as finais e das equipes da 

FEAC deverá conter o nome da cidade, estado ou bairro que a 
identifique como principal nome da equipe. Todas as equipes, 

independente de categoria, deverão ter o nome formado por no 

máximo 3 palavras e 20 caracteres. 
 

Ex: São Paulo DC ou RJ Lendas 
 

 

VI – DAS INSCRIÇÕES 

 

6.1 - As inscrições das equipes deverão ser realizadas no período de 7 a 23 de 

maio através de depósito bancário identificado, diretamente na conta da FEAC 

(Fundação Esporte Arte e Cultura) Banco do Brasil, Agência 0053-1, Conta 
43655-0, e encaminhadas para os e-mails atendimento@chuiesportes.com.br 

ou sirlenegoncalves@franca.sp.gov.br, juntamente com comprovante de 

depósito e dados conforme ficha de inscrição no anexo II. 
 

6.1.1 - Os atletas deverão se inscrever individualmente respeitando as 

categorias e valores a seguir: 

 
 

mailto:atendimento@chuiesportes.com.br
mailto:sirlenegoncalves@franca.sp.gov.br


                            
6.1.1.1-Taxa de inscrição para atletas das categorias SUB 13, SUB 15 E SUB 

18: R$20,00. 

 
 6.1.1.2- Taxa de inscrição para atletas das categorias + 18 anos (adulto) e + 

35 anos: R$30,00. 
 

6.2 – O número de atletas permitidos para cada equipe será mínimo de 3 
atletas e máximo de 4 atletas (3 titulares e 1 reserva). Equipes com número 

de atletas inferior ao mínimo estão irregulares e não terão sua inscrição 

aceita. 

 

6.2.1– Poderá ocorrer a substituição ou inserção de atletas pelo representante 

da equipe até o momento da publicação da tabela de jogos no diário oficial do 

município e site da FEAC, mediante apresentação de justificativa simples. 
 

6.2.2– Após a publicação da tabela de jogos, será terminantemente proibida a 

substituição de jogador, salvo com apresentação de documento oficial que 
comprove de forma inequívoca a impossibilidade do mesmo participar, como 

grave lesão ou enfermidade. Não será realizado novo sorteio após a 
publicação da tabela, salvo equívoco do organizador. 

 

6.2.2.1 – Da mesma maneira, após a publicação da tabela não serão aceitas 
desistências de equipes, sendo aplicado WO em caso de não comparecimento 

no torneio. 

 

6.2.3 – No caso de inscrever apenas 3 atletas, poderá inscrever o 4º atleta 

antes do início do primeiro jogo da equipe no torneio em questão, 
diretamente no check in do torneio. 
 

6.3 – O prazo de inscrição será de 7 a 23 de maio conforme item 6.1 deste 
regulamento. Em caso de preenchimento das vagas, as inscrições podem ser 

fechadas sem aviso prévio. 
 

6.4 – No caso de eventuais dúvidas, fica à disposição um número de telefone 

e email para os atletas: (16)3026-0734 ou (16)3711-9351; 
atendimento@chuiesportes.com.br  ou sirlenegoncalves@franca.sp.gov.br. 

 

6.5– Só poderão se considerar inscritas as equipes q u e  c u m p r i r e m  
t o d o s  o s  i t e n s  d e s c r i t o s  n o  i t e m  V I  d e s t e  r e g u l a m e n t o  

e  que receberemanexo  confirmação da organização do evento. 

 

6.6 – As equipes que tiverem suas inscrições confirmadas deverão se 
apresentar ao menos 30 (trinta minutos) antes do início do torneio para  



                            
realização do check in (confirmação da equipe e atletas), momento que 

receberão os uniformes (caso seja disponibilizado), entregará o Termo de 

Responsabilidade (Anexo I) e fornecerão seus documentos de identificação. 
Caso a equipe não chegue até 5 minutos após o horário marcado do jogo, 

poderá ser decretado WO, de acordo com decisão da organização. 

 

6.6.1 – Em caso de WO, a equipe será suspensa automaticamente por 30 

dias, não podendo participar em outros torneios da FEAC e 

chancelados nesse período. Reincidência dobra o prazo da 

suspensão anterior. 
 

 

VII – FORMATO DE DISPUTA 

 

7.1 – PRIMEIRA FASE – GRUPOS 

 

7.1.1 – As equipes inscritas serão divididas em grupos de 3 (preferência 
para 12 equipes e máximo de 15 equipes) e/ou 4 times (quando houver 16 

equipes) na fase classificatória, com sorteio, passando o campeão de cada 
grupo, e segundo colocados se necessário, para a fase eliminatória. 

 

7.1.1.1 – A tabela dos jogos será definida e publicada pela organização da 

FEAC pelo site oficial www.feacfranca.sp.gov.br, no diário oficial do 

município e em suas redes sociais. 
  

7.1.1.2 – Excepcionalmente será realizado torneio no formato eliminatório, 

com grupos de apenas 2 equipes ou qualquer outra fórmula de disputa, de 

acordo com a necessidade e interesse dos organizadores. 

 

7.1.2 – Se houver empate entre equipes na fase de classificação serão 

utilizados os seguintes critérios de desempate: 
 

1. Número de vitórias (ou percentual de vitórias no caso de número 

diferente de jogos das equipes); 

 

2. Confronto Direto (somente levando em consideração vitória/derrota. 
Só se aplica dentro de um grupo); 

 

3. Maior média de pontuação (sem considerar placares de vitórias por 

desistência/desqualificação). 
 

7.1.3 - Se as equipes ainda estiverem empatadas após esses três 

critérios, será realizado sorteio para definição das vagas. 

http://www.feacfranca.sp.gov.br/


                            
 

 

 

VIII - DA PREMIAÇÃO 

 

8.1 – Troféu e medalhas para o 1º, 2º, 3º lugar Masculino e Feminino. 

 

IX - DA SOLENIDADE DE ABERTURA 

 

9.1 – Como solenidade de abertura dos torneios oficiais, será realizado antes 
do 1º jogo de cada torneio, com perfilação dos atletas em quadra, 

hasteamento da bandeira do Brasil ao som do Hino Nacional, a ser realizado 

de forma pública e gratuita. 
 

X – DO TRIBUNAL, DAS INFRAÇÕES, PENALIDADES E RECURSOS 

 

10.1 – Fica determinado que todos os atos desportivos dos torneios oficiais 

de Basquete 3x3 da FEAC, somente, serão resolvidos por Comissão 
Disciplinar Desportiva (CDD) que julgará os recursos interpostos em prazo 

hábil, bem como punir equipes, atletas e seus representantes por infração à 
legislação esportiva específica, de acordo com o Código Brasileiro de Justiça 
Desportiva. 

 

10.1.1 - Somente serão julgados os recursos protocolados junto à Comissão 
Organizadora do evento; 

 

10.1.2 - Caberá exclusivamente ao impetrante o fornecimento das provas de 
irregularidades denunciadas no prazo de até duas horas, após o qual o 

recurso será indeferido e arquivado; 

 

10.2 – As decisões proferidas nas reuniões da Comissão Disciplinar serão 
irrevogáveis e irrecorríveis, produzindo efeitos imediatos, não cabendo 

contra elas nenhuma contestação. 

 
10.2.1 – O presidente da FEAC poderá aplicar suspensão automática em 

casos relatados nas súmulas se a ocorrência for pública e inequívoca. 

 

10.3 – Quando a suspensão de uma partida for motivada pela indisciplina de 

uma equipe, a mesma poderá ser eliminada da competição, independente do 

placar numérico no momento do fato, e sofrerá as demais sanções que 

poderão ser impostas pela Comissão Disciplinar. 
 

10.3.1 – O mesmo dispositivo poderá ser aplicado quando identificado a 



                            
torcida exclusiva de uma equipe como causadora da suspensão indisciplinar. 

 

10.4 - O atleta que vir a ser expulso ficará automaticamente suspenso do 

jogo seguinte, independente das demais sanções que poderão ser impostas 

pela Comissão Disciplinar. 

 
10.5 – Será de inteira responsabilidade das equipes e atletas os excessos 

cometidos por sua torcida, como uso de objetos sonoros e outros, podendo a 

equipe ser eliminada da competição, independente das demais sanções que 

poderão ser impostas pela Comissão Disciplinar, bem como será 
responsabilizada também pelos prejuízos materiais ocorridos antes, durante 

e após as partidas nas quadras e demais dependências do local de disputa. 
 

10.6 – O mau comportamento esportivo de atletas, técnicos, dirigentes ou 

pessoas vinculadas às equipes, bem como o desrespeito ou desacato para 

com membros da Comissão Organizadora, seus representantes ou 
arbitragem, implicará na suspensão automática do infrator, sendo necessária a 

simples representação por escrito na súmula, ou em relatório anexo. 

 

10.7 – Toda equipe que ganhar na moeda terá o mando de jogo; em caso de 

coincidência na cor dos uniformes, o perdedor no sorteio terá o prazo de 
quinze minutos para efetuar a troca e, não o fazendo nesse prazo, será 

caracterizada a ausência da equipe (WO). 
 

10.8 – O representante da equipe que for punido não poderá ter participação 

no evento, tanto na direção de sua equipe, quanto em reuniões da Comissão 

Organizadora, enquanto perdurar a pena imposta. 
 

XI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

11.1 - Tabela, horários e locais dos jogos serão estabelecidos pelos 
organizadores dos Torneios Oficiais da FEAC, sendo publicado no site 

www.feacfranca.sp.gov.br, no diário oficial do município e em suas redes 

sociais. 

 
11.2- Para participar o atleta deverá apresentar obrigatoriamente em todos 

os jogos, 1 (um) dos seguintes documentos originais (com foto): 
 

a) Carteira de Identidade (RG expedido pela Secretaria de Segurança 

Pública) 

b) Passaporte. 
c) Carteira de Estrangeiro 
d) Carteira de Motorista; 

http://www.feacfranca.sp.gov.br/


                            
e) Carteira de estudante com foto e válida. 

 

11.3 - Os casos omissos deste regulamento serão resolvidos pela Comissão 
Organizadora, não cabendo contra suas decisões recursos aos superiores 

cargos de direção. 

 

 

Franca, 04 de maio de 2.018. 

 

Marlon Danilo Centeno 
Presidente da FEAC 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            
 

 

ANEXO I 

TERMO DE RESPONSABILIDADE E AUTORIZAÇÃO DE USO 

DE IMAGEM 

Evento:    

Para participação em eventos esportivos da FEAC, todos os 

indivíduos se declaram estar fisicamente aptos a participar dos 

eventos mencionados, responsabilizando-se por sua integridade 

física e isentando os organizadores, entidades patrocinadoras e 

demais membros dos eventos de toda e qualquer 

responsabilidade por acidentes que venham a ocorrer causados 

por doenças crônicas dentro das atividades do próprio. 

Além disso, os mesmos declaram estar cientes de que: a 

modalidade esportiva em disputa impõe contato físico e que por 

isso há risco de acidentes; das regras FIBA3x3 e regulamento do 

Circuito FEAC FRANCA de Basquete 3x3; e de que, havendo 

algum impedimento médico ou físico para a participação da 

competição, deverei levar tal fato ao conhecimento dos 

organizadores, se abstendo da participação nos eventos em 

questão. 

Igualmente, todos os atletas da equipe outorgam os 

direitos de uso da imagem para divulgação nos meios de 

comunicação concernentes aos eventos do Circuito FEAC Franca 

de Basquete 3x3, sem nenhuma compensação financeira, sendo 

desnecessária qualquer outra permissão verbal ou escrita. 

Franca,  de  de 20  . 

 
 

Nome da equipe: 

 

Categoria: 

 

Responsável: 

 

RG/CPF: 

 

E-mail: 

 

Fone: ( ) 



                            
 

ANEXO II 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

 

NOME DO ATLETA   

 
DATA DE NASCIMENTO:  /  /  R.G.N°  C.P.F.   

                                                                                        (pai ou responsável quando menor) 

E-MAIL:____________________________________________Fone:___________________ 
 

NOME EQUIPE:    

 

 
CATEGORIA: 

SUB-13 (  ) SUB-15 (  ) SUB-18 (  ) + 18 (  ) + 35 (   ) 


