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 São Paulo, 28 de Outubro de 2021 

O boletim informativo é parte integrante e complementar do Regulamento Geral 

do Basquete 3x3 realizado pela Federação Paulista de Basquete – FPB, e 

dessa forma, deverá ser juntado para cumprimentos das regras das 

competições de basquete 3x3. 

ARTIGO 12°  Do atleta em mais de uma categoria. 

Está previsto no parágrafo 3° do  inciso IV  (Da participação das esquipes) 

artigo 4°  do Regulamento Geral  que uma atleta poderá subir para categoria de 

cima, somente na posterior a sua categoria (Ex: sub18 para a sub23. Sub 23 

para adulta) e para seguir o regulamento da CBB, este artigo será reescrito 

assim: será permitido que 1 (uma) atleta possa jogar em categorias diferentes 

mesmo que seja no mesmo dia 

Parágrafo primeiro: Ficará a cargo e responsabilidade da equipe caso uma 

atleta jogue mais de uma categoria e o horário dos jogos coincidem.  

Parágrafo Segundo: A organização não irá alterar tabela em hipótese alguma. 

 

ARTIGO 13°  Do atleta em mais de uma categoria 

No site da Federação Paulista de Basquete - FPB consta os resultados dos 

jogos e a relação das equipes já classificadas na primeira etapa; 

 

ARTIGO 14°  DA FILIAÇÃO 

Conforme filiação previsto no inciso III  (Filiação) do Regulamento Geral a 

filiação 3x3 junto a FPB é obrigatória para todos os atletas, conforme 

orientações no site www.fpb.com.br/departamento-de-basquete-3x3-abre-

filiacoes-para-os-jogadores/;  
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Parágrafo único: caso uma equipe classifique através da primeira colocação 

nas etapas e não tenha seus atletas filiados perderá a vaga e essa será a 

critério da organização repassada para outra equipe; 

 

ARTIGO 15°  Do Uniforme 

Conforme parágrafo 12° do inciso IV ( Da participação das equipes)  do 

regulamento geral é obrigatoriedade do uso de uniforme com logotipo da FPB 

3x3 disponível no site. 

 

ARTIGO 16°  Da Arena do Jogo 

Para controle e organização será permitido apenas os oficiais e atletas na área 

dos jogos durante e intervalos deles.  

 

ARTIGO 17°  Das Bebidas Alcoólicas 

Nas áreas externas aos jogos ou em qualquer espaço próximos onde os jogos 

são realizados, fica proibido o uso de bebidas alcoólicas; 

 

ARTIGO 18°  Das vagas para classificação 

O preenchimento das vagas para classificação da etapa regional será de 

critério da organização, considerando um critério técnico. 

 

ARTIGO 19°  Da divulgação 

O site da FPB é o mecanismo oficial para divulgação de tabelas, resultados e 

reportagens sobre basquete 3x3. 


