
   

  
 

Regulamento da Liga Escolar de Basquete 3x3 2019 
 

Do Campeonato: incentivar e divulgar a prática do Basquete 3x3, orientando para um trabalho de base e motivando 

maior participação entre as instituições inscritas na LE2. O Regulamento Específico da Liga Escolar de Basquete 3x3 é 

complementar ao Regulamento Geral da Liga.  

§ ÚNICO - Os itens do Regulamento Geral da Liga são válidos para todas as situações não mencionadas neste 

Regulamento Específico da Liga Escolar de Basquete 3x3.  

I– Campeonato 

Art. 1º: A Liga Escolar de Basquete 3x3 é um torneio da modalidade basquete 3x3 para alunos e escolas inscritas na 

Liga Escolar de Esportes (LE2), sendo realização da própria, respeitando as regras da modalidade conforme 

estabelecido pela Federação Internacional de Basquete para o 3x3(FIBA). 

II – Categorias: 

Art. 2º: O torneio será disputado nas seguintes categorias, sendo: 

              FEMININO 

▪ A12F - nascidas em 2007 ou mais; 

▪ A13F - nascidas em 2006 ou mais; 

▪ A14F - nascidas em 2005 ou mais; 

▪ A16F - nascidas em 2003 ou mais; 

▪ A18F - nascidas em 2001 ou mais; 

 

MASCULINO 

 

▪ A12M - nascidos em 2007 ou mais; 

▪ A13M - nascidos em 2006 ou mais; 

▪ A14M - nascidos em 2005 ou mais;  

▪ A15M - nascidos em 2004 ou mais;  

▪ A16M - nascidos em 2003 ou mais; 

▪ A17M - nascidos em 2002 ou mais; 

▪ A18M - nascidos em 2001 ou mais;  

 

III – Inscrições 

Art. 3º: Todos os procedimentos administrativos de inscrição das escolas, professores e alunos deverão ser feitos em 

formulários específicos da LE2, e enviadas para o e-mail: 3x3@le2.com.br  

Art. 4º: A inscrição de equipes se dará exclusivamente por meio de deposito identificado ou transferência bancária – 

Banco Bradesco - Ag 7796 CC4260-9 Esdras Tosta Santos – CPF 274995978-06 – valor R$ 80,00 

mailto:3x3@le2.com.br


Art. 5º: A efetivação da inscrição se dará após o envio dos documentos que seguem abaixo, em data estipulada no 

Cronograma 2019: 

▪ Envio da ficha de inscrição preenchida por um maior responsável; 

▪ Envio do comprovante de pagamento da inscrição. 

▪ O envio dos dois documentos ficha de inscrição e comprovante de pagamento poderá ser feito até 8 dias 

antes da realização da Etapa, não serão aceitas inscrições após essa data. 

 

Art. 6º: A taxa de inscrição para o torneio será de R$ 80,00 POR EQUIPE. 

Art. 7º: Uma vez efetivada a inscrição, a taxa não será devolvida em hipótese alguma. 

 

IV – Equipes 

Art. 8º: As equipes serão formadas por no mínimo 3 e no máximo 4 jogadores.  

Art. 9º: FEDERADOS: serão aceitos apenas alunos federados do Projeto do Instituto Superação, parceiro da LBE, 

sendo um por equipe e na categoria de cima.  

Ex: o aluno federado nascido em 2005 (14 anos), jogará na categoria A15 (nascidos em 2004). 

V – Do Campeonato (Forma de disputa) 

Art. 10º  TORNEIO DE HABILIDADES 

Durante o período da realização dos jogos da fase inicial até o jogo final estará aberto para a categoria o teste de 

habilidades. Os alunos terão apenas uma chance de realizar o teste e marcar seu tempo e pontuação. O aluno com 

melhor desempenho receberá uma premiação específica por categoria. 

Art. 11º: FASE DE CLASSIFICAÇÃO 

As equipes serão distribuídas através de sorteio em grupos de 3 equipes, e disputarão entre si um triangular, se 

classificando para a segunda fase o primeiro colocado de cada grupo. Nessa fase os jogos terão tempo de 8 minutos 

e limite de 17 pontos para acabar.  

Art. 12º - FASE FINAL 

Se inicia logo após a fase de classificação, jogarão apenas os primeiros colocados de cada grupo, no sistema de 

eliminatória simples. No formato pré-determinado grupo AxB, CxD, e assim sucessivamente, as chaves finais sempre 

entrarão no “chapéu” em cada fase.   

Na fase semi-final e final os jogos terão duração de 10 minutos ou 20 pontos. 

VI – Premiação 

Art. 13º: Serão entregues medalhas de ouro, prata e bronze para os 3 primeiros colocados, e um Troféu de Campeão 

Geral para a escola melhor colocada em todas as categorias.  

VIII – Local e data 

Art. 16º: Colégio Etapa Vergueiro dia 25/05/2019. 



Os horários dos jogos serão enviados a todos os participantes 5 dias antes da realização da Etapa, apresentando o 

horário do primeiro jogo da equipe e o horário do torneio de habilidades. 

Art. 17º Qualquer dúvida relacionada a competição que não conste no regulamento será decidido pela Comissão 

Disciplinas da Liga de Esportes Escolares – LE2 de forma soberana.  

Art. 18º Da Classificação Geral da LE2: o resultado final da etapa atribuirá pontos na disputa de Campeão Geral da 

LE2, seguindo o seguinte modelo:  

Classificação Pontuação 1º 250 2º 200 3º 150 4º 100 5º 80 6º 70 7º 60 8º a 15º 50 Demais equipes 30 


