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CAPÍTULO PRIMEIRO 

DA APRESENTAÇÃO 

Art. 1º – O FESTIVAL ESCOLAR DA FDE-PR  de BASQUETE 3X3, é uma competição 

que visa o fomento da prática desportiva no ambiente escolar. No intuito de 
promover o congraçamento e a troca de experiências entre os participantes. 

 

DA COMPETIÇÃO 

Art. 2º – As equipes poderão ser formadas por alunos/atletas com no mínimo 3 e 
no máximo 4 integrantes por gênero, de diferentes Instituições de Ensino, nascidos 
entre os anos de 2005, 2006 e 2007, devidamente matriculados e frequentando o 
ensino regular dentro do estado do Paraná. 

 
Art. 3º – Poderão participar do FESTIVAL ESCOLAR DA FDE-PR na modalidade de 

BASQUETE 3X3, os alunos matriculados nas Instituições  de ensino público ou 
privado, préviamente autorizadas pela FDE-PR. 

 
Art. 4º – A Comissão técnica de cada equipe deve ser formada por 1 (um) 

Profissional de Educação Física devidamente registrado no Conselho de Educação 
Física do Paraná  - CREF/PR. 

 
Art. 5º  – A competição obedecerá às Regras Oficiais da Confederação Brasileira de 

Basquete – CBB,  observando-se as adaptações deste Regulamento. 
 
 

DA INSCRIÇÃO 
 
Art. 6° – Para participar do  evento os interessados devem seguir os seguintes 

procedimentos. 
 
Parágrafo Primeiro: A inscrição do participante significa total concordância com as 

regras deste regulamento. 
Parágrafo Segundo: Ao inscrever-se para participar da FESTIVAL ESCOLAR DA FDE-

PR na modalidade de BASQUETE 3X3, fica automaticamente autorizando de modo 
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expresso o uso gratuito e livre de qualquer ônus ou encargo ao seu nome e imagem, 
para a avaliação e divulgação do evento. 

Parágrafo Terceiro: O responsável Técnico pela equipe, deverá acessar o site 
www.fdepr.com e clicar no ícone da Festival Escolar- FDE-PR. Na Pagina seguinte 
deverá escolher a modalidade desejada para a inscrição e preencher todos os dados 
contidos no formulário. As informações contidas no mesmo, serão de inteira 
responsabilidade do mesmo. Após o envio do formulário, será enviado um email de 
confirmação, no qual deverá ser respondido com o envio da cópia do RG, CPF e 
Declaração de Matrícula de todos os inscritos, bem como a Cópia do CREF do 
Responsável Técnico. No dia da Competição deverá ser levada a ficha de inscrição 
devidamente assinada pelo Pai/Responsável do atleta menor de 18 anos. 

 
Parágrafo Quarto: A não apresentação de qualquer um dos documentos 

assinalados impedirá a participação da Equipe. 
Parágrafo Quinto: O telefone celular indicado na inscrição será adicionado num 

canal de comunicação (WhatsApp) para receber os links da competição. 
 
Art. 7º – Não haverá cobrança de Taxa de Inscrição. 
 
Art. 8º – O prazo de inscrição para a competição se inicia às 08:00 horas do dia 

26/09/2022 e se encerra às 18:00 horas do dia 17/10/2022. Serão abertas vagas 
somente para 40 alunos/atletas por gênero 

 
DA COMPETIÇÃO 
 
Art. 9º – A competição acontecerá no dia 22/10/2022 no Parque Olímpico do Cajuru, 

Rua Rivadávia Fonseca de Macedo, 510 - Cajuru, Curitiba - PR, 82980-220. 

 
Parágrafo Pirmeiro: Os horários dos jogos serão divulgados no Boletim Informativo 

da competição. 
Parágrafo Segundo: Os jogos terão início à hora fixada, sendo considerada 

perdedora por ausência W.O., a equipe que não se apresentar em condições de jogo 
no horário estipulado. Será concedida a tolerância de 15 (quinze) minutos, para a 
primeira partida da manhã e a primeira partida da tarde  somente. 

Parágrafo Terceiro: Os perdedores por W.O. não serão desclassificados da 
competição e os resultados da  equipe na fase serão descartados. 

 

Art. 10 – Até 30 (trinta) minutos antes da hora marcada para início das partidas, as 
equipes deverão comparecer uniformizadas ao local de competição, para 
credenciamento. O responsável por cada equipe deverá identificar- se à equipe de 

http://www.fdepr.com/
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arbitragem, munido da relação nominal dos membros de sua equipe com as 
respectivas credenciais ou documentos. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DAS NORMAS TÉCNICAS 

Art. 11 – As equipes deverão apresentar-se para as competições devidamente 
uniformizadas, de acordo com as regras oficiais da CBB. 

 
Art. 12 – Durante as partidas serão obedecidas as Regras Oficiais vigentes, 

ressalvando-se o disposto  nos demais artigos deste Regulamento Geral e decisões do 
Comitê Organizador. 

 
Art. 13 – Os técnicos das equipes deverão entregar ao oficial de mesa, a 

documentação dos atletas, juntamente com a pré-súmula, até 30 (trinta) minutos 
antes do horário previsto na tabela para o início da partida. 

 
Art. 14 – O treinador e reservas poderão se posicionar no banco dos atletas, desde 

que, permaneçam em silencio, não sendo autorizado nenhuma instrução ou 
comentário durante a partida, somente no time out. 

 
Art. 15 – O intervalo de tempo programado entre 2 jogos da mesma equipe não 

poderá ser inferior a  30 minutos. 

 
Art. 16 – Não será fornecido pelo Comitê Organizador bolas para o aquecimento. 
 

CAPÍTULO TERCEIRO 

DO SISTEMA DE DISPUTA 

Art. 17 – As equipes serão divididas em 4 chaves de acordo com o sorteio a ser 
realizado pela  Equipe Técnica da FDE-PR, as equipes jogarão entre si dentro de suas 
chaves em sistema de rodízio simples; 

Parágrafo único: Após a fase de classificação, os dois primeiros colocados de cada 
chave disputarão a série ouro. Os que se classificarem em terceiros e quartos 
colocados de cada chave, disputarão a série prata. 

 
CAPÍTULO QUARTO 

DA PONTUAÇÃO 
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Páragrafo Primeiro: Todas as partidas serão disputadas em um único período de 
10 (dez) minutos, terminando  antes desse tempo se uma equipe fizer 21 pontos. 

 
Páragrafo Segundo: Em caso de empate após o término de 10 (dez) minutos será 

vencedora a equipe que marcar os primeiros dois pontos. 
 

CAPÍTULO QUINTO 

DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
 
Art. 18 – O sistema de pontuação para determinar a classificação será: 
 

Vitória – 02 (dois) pontos; • Derrota – 01 (um) ponto; • W.O. – 00 (zero) ponto. 

 

Art. 19 – Em caso de empate entre duas equipes (na fase de grupos), será 
observado o seguinte critério de desempate: 

 

Entre duas equipes Entre três ou mais equipes 
 
 
 

• Confronto direto 

• Maior número de vitórias na fase; 

• Maior coeficiente de pontos average nos jogos     disputados 

entre as equipes empatadas(número de pontos prós 

divididos pelos pontos contra); 

• Maior coeficiente de pontos average em todos os jogos 

disputados na fase (número de pontos prós divididos pelos 

pontos contra); 

• Maior saldo de pontos entre as equipes empatadas; 

• Sorteio. 

 
Páragrafo Primeiro: Quando, para cálculo de pontos average, uma equipe não 

perder nenhum ponto, é ela a classificada, pois é impossível a divisão por zero, 
assegurando a equipe sem pontos sofridos a classificação pelo critério de pontos 
average. 

CAPÍTULO SEXTO 

DA ARBITRAGEM 

Art. 20 – Compete à FDE-PR, a escalação e designação dos árbitros para a Copa 
Escolar FDE-PR de Basquete 3x3. 
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CAPÍTULO SÉTIMO 

DAS PREMIAÇÕES 

Art. 21 – Serão premiados com troféus os 1º, 2º e 3º lugares por Equipe nas Séries 

Ouro e Prata. 

E com medalhas de 1º, 2º, 3º lugares cada estudante/atleta em suas respectivas 

categorias e  com seus respectivos tecnicos em  cada série (Ouro e Prata). 

EQUIPE 

SÉRIES OURO SÉRIES PRATA 

1° Serie 1° Serie 

2° Serie 2° Serie 

3° Serie 3° Serie 

 

FEMINO E TÉCNICO 

SÉRIES OURO SÉRIES PRATA 

1° Serie 1° Serie 

2° Serie 2° Serie 

3° Serie 3° Serie 

 

MASCULINO E TÉCNICO 

SÉRIES OURO SÉRIES PRATA 

1° Serie 1° Serie 

2° Serie 2° Serie 

3° Serie 3° Serie 
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CAPÍTULO OITAVO 

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Art. 22 – Deverão ser consideradas válidas somente as informações contidas neste 
Regulamento Geral e as que forem publicadas no site da FDE-PR ou em Notas Oficiais 
divulgadas pela FDE-PR. 

 
Parágrafo único: O site da FDE-PR será considerado normativo e será parte 

integrante do Regulamento Geral. 
 
Art. 23 – Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelo Comitê 

Organizador da Copa Escolar,   juntamente com o Departamento Técnico da FDE-PR. 
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Presidente FDE-PR 
 


