TORNEIO DE STREET-BASKET 3X3
Normas de Participação
1. O Torneio de Street Basket 3x3, realizar-se-á no dia 2 de junho, a partir das 8h30 no
Polidesportivo do Feijó
2. As inscrições são efetivas através do preenchimento do formulário, que pode ser encontrado
em

http://www.jflaranjeirofeijo.pt/

e

no

Facebook

da

junta

https://www.facebook.com/jflaranjeirofeijo/. Nota: Relembramos todos os elementos da
equipa deverão apresentar no dia do torneio a respetiva declaração devidamente assinada
pelo

encarregado

de

educação,

e

entregues

até

28

de

maio

via

torneiobasket3x3jflf@gmail.com.
3. A organização reserva-se ao direito de suspender as inscrições, quando considerar que foi
atingido o número ideal para o quadro competitivo previsto.
4. O sorteio dos jogos será realizado pela organização sendo resultado divulgado na plataforma
Facebook na pagina oficial da junta de Freguesia do Laranjeiro e Feijó
5. Os participantes com idade dos 12 anos aos 16 anos de idade, inclusive.
6. Cada equipa é constituída por três jogadores de campo, sendo um eles, o capitão, mais
7.

dois jogadores suplentes (facultativa).

8. O jogo realiza-se em ½ campo de basquetebol.
9. Os jogos terminam ao fim de 10 minutos ou quando uma das equipas atingir os trinta
pontos.
10. Cada cesto vale dois pontos, inclusive os lances livres. Não há linha dos três pontos.
11. Cada equipa tem 15 segundos de tempo de ataque, e serão castigados com perda de bola
se não atacarem o cesto (regra da passividade).
12. Todas as faltas são punidas com um lançamento livre.
13. As faltas técnicas e antidesportivas são punidas com 2 lances livres, e a posse de bola será
entregue à equipa que não cometeu a falta.
14. A bola sempre posta em jogo no local por onde sai.

TORNEIO DE STREET-BASKET 3X3
15. A substituição só pode efetuar-se quando o jogo está parado.
16. O desempate será feito por lances livres com séries de três (1 tentativa por jogador).
17. Nenhum jogador poderá jogar em mais do que uma equipa.
18. A organização não se responsabiliza por quaisquer danos provenientes de acidentes
ocorridos durante a prova, que não estejam cobertos pelo seguro de acidentes pessoais
contratado.
19. A organização deste torneio reserva-se ao direito de reduzir ou aumentar a duração dos
jogos, assim como o limite estipulado de 30 pontos. Se isso acontecer, as equipas serão
avisadas com a necessária antecedência.
12. Todos os participantes terão direito a uma medalha de participação e taça para os quatros
primeiros classificados.
13. A entrega dos prémios realizar-se-á no final da iniciativa.
14. Quaisquer dúvidas ou omissões às presentes normas regulamentares serão resolvidas pela
organização, não havendo lugar a recurso.
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Ficha de Inscrição
Nome da equipa/escola:

Treinador (caso exista): _______________
Data
Nº

Nome dos atletas

Nº c.c.

* Assinalar com um X o capitão.
Nome:

Telefone:

* Elemento para mesa (Não pode ser um elemento da equipa)
Nome:

Nascim.

Obs*
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DECLARAÇÃO
De acordo com a Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto (Lei nº 5/2007) eu,
____________________________________________________________________________
___, declaro que me assegurei previamente que não tenho quaisquer contraindicações para
participar no “Torneio de Street Basket 3x3” e para a prática de basquetebol, podendo participar
nesta iniciativa. Mais acrescento que tomei conhecimento que não é obrigatória a apresentação
de exame médico.

Tomei conhecimento e aceito as normas regulamentares da prova.
Data: __ / __ / _____
Assinatura:
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DECLARAÇÃO

De acordo com a Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto (Lei nº 5/2007) eu,
____________________________________________________________________________,
Encarregado

de

Educação

_________________________________________________________, declaro que me
assegurei previamente que o meu educando e participante na iniciativa “Torneio de StreetBasket 3x3” não tenho quaisquer contraindicações para a prática de basquetebol, podendo
participar nesta iniciativa. Mais acrescento que tomei conhecimento que não é obrigatória a
apresentação de exame médico.

Tomei conhecimento e aceito as normas regulamentares da prova.
Data: __ / __ / _____
Assinatura:

de

