Coordenador Técnico: Prof. Luís Teles

REGULAMENTO GERAL
“I STREET BASKET 3X3 DE FAFE”

Tipo do Torneio: Street Basket 3x3;

Destinatários: Equipas de 3 jogadores, masculinos e femininos, federados e não federados:

Sistema de Competição:
a) O sistema de competição será por eliminação directa até se apurar o vencedor do
Torneio para cada escalão;
b) O sistema de competição será distribuído por grupos jogando “todos contra todos” onde
os primeiros classificados dos diferentes grupos dos escalões disputarão uma final para
apurar o vencedor do Torneio.

Nota: A opção B só será colocada em prática se se verificarem poucas inscrições por escalão;

Data:05 de Outubro de 2011

Hora: 09:30 às 12:30 e das 14:00h às 18:30h

Local: Parque da Cidade de Fafe – Largo do Relógio
(ou Pav. Alternativo em caso de chuva)
Inscrição: 10 € por Equipa, inclui oferta de 3 T’Sirts;

Troféus: Para o 1º classificado dos 3 escalões, masc e fem.

Escalão 1

Escalão 2

Escalão 3

10-11-12

13-14-15

16-17-18

anos

anos

anos

REGULAMENTO ESPECIFICO
INCRIÇÕES POR EMAIL: luis_aguiarpt@sapo.pt
ATÉ 01 OUTUBRO


Cada equipa é constituída por três jogadores.



Joga-se apenas em uma tabela.



O jogo tem a duração de 10 minutos.



Em caso de empate, o desempate será feito por lances livres (uma tentativa por jogador).



Todas as reposições após falta serão efectuadas na linha lateral.



A partir da 6 falta a equipa adversária beneficia de 1 lançamento livre e posse de bola.



Todas as faltas cometidas em acto de lançamento serão punidas com 2 lançamentos
livres.



A falta técnica dá direito a 2 lances livres.



A substituição só pode efectuar-se quando o jogo estiver parado.



A bola é reposta em jogo no local por onde sai.



Qualquer conduta antidesportiva levará à desclassificação da respectiva equipa.



Nenhum jogador poderá jogar em mais que uma equipa.



A organização do Street Basket 3 x 3 reserva-se o direito de reduzir ou aumentar a
duração dos jogos.



A idade do jogador mais velho define o escalão onde joga a equipa.



A inscrição no Street Basket 3x3 pressupõe a total aceitação destas normas.



Qualquer situação não contemplada será da competência dos responsáveis da
organização.



É obrigatória a apresentação do Bilhete de Identidade aquando da comparência no
Torneio. Não serão aceites fotocópias dos mesmos.
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