
Escola Secundária da Trofa

                                               

Regulamento Basquetebol 3x3 (Compal Air)

1-Organização
Os responsáveis pela organização do Compal Air 3x3 da Escola Secundária da Trofa do 
ano lectivo de 2010/2011, serão a turma 9 do 11º ano do Curso Tecnológico de 
Desporto, restantes turmas do mesmo curso e grupo de Educação Física.
          2- Designação da Actividade
2.1 - O campeonato Escolar Compal Air é o momento por excelência de competição.
2.2 - Procura dinamizar a prática da modalidade, sensibilizar e captar por esse meio 
mais jovens para esse efeito.
2.3 – Designa-se por um evento aberto a cada turma, sendo seleccionada uma equipa de 
cada escalão/sexo.

          3- Informações
3.1 A prova do Compal Air fase escola decorrerá no dia 11 de Fevereiro de 2011, 

com início previsto às 09:00.
3.2 O tempo de jogo varia conforme os escalões e o número de equipas inscritas 

(apresentados no ponto 6 do regulamento), e a “tempo corrido”, só parando o 
cronómetro em situações graves de acidente ou lesões.

3.3 A actividade decorrerá todo o dia, de manhã para dois escalões e de tarde 
para os outros dois.

          4- Participantes
4.1 A participação das escolas no campeonato escolar Compal Air faz-se de acordo com 
os critérios definidos:

• Cada turma pode inscrever uma equipa por escalão/sexo.
• As equipas da prova de 3x3 deverão ser formadas por quatro alunos, sendo um 

deles o capitão de equipa.
• Na ausência de dois jogadores a equipa será incapacitada de jogar.

5- Fases do campeonato

5.1- O campeonato escolar Compal Air, com organização e coordenação da Federação 
Portuguesa de Basquetebol em cooperação e articulação com o Desporto Escolar, desenrola-se 
em quatro fases - Fase Local, Fase Regional, Fase Nacional e Fase Ibérica.

5.2-Em cada fase terão lugar Encontros/ Torneios 3x3 de um dia. Na Fase Nacional poderão 
realizar-se Encontros/ Torneios 3x3 durante dois dias.

5.3- A Fase Local corresponde pelo menos a um Encontro 3x3 dirigido às escolas de cada E.A.E 
– Equipa de Apoio às Escolas, aderentes ao Projecto.
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5.3.1- Em função da sua dinâmica e dimensão, quanto ao número de escolas inscritas, 
admite-se que se possam realizar, ao nível das CAE’S Encontros por concelho 
envolvendo o apoio das Autarquias, os quais poderão culminar num Encontro final de 
E.A.E, ou mesmo de D.R.E (direcção regional da educação).
5.3.2- A sua organização será da responsabilidade do Coordenador Local do Projecto, da 
Associação Distrital da Modalidade e do seu Director Técnico Regional, do 
Coordenador do Desporto Escolar da respectiva E.A.E e das Autarquias que se 
envolvam.
5.4- A Fase Regional corresponde à realização de pelo menos 5 encontros 3x3 no 
Continente sendo um em cada uma das Direcções Regionais da Educação – DREN; 
DREC; DREL; DREAL; DREALG e dois nas Regiões Autónomas – Açores e Madeira.
5.4.1- A cooperação e o apoio das Autarquias para estes Encontros Regionais é um 
aspecto fundamental na sua organização, pelo que as escolhas dos locais de realização 
devem ter este aspecto em consideração.
5.4.2- A sua organização será da responsabilidade da Federação Portuguesa de 
Basquetebol, dos Coordenadores Locais do Projecto, das Associações Distritais da 
Modalidade e respectivos Directores Técnicos, do Gabinete Coordenador do Desporto 
Escolar, Autarquia Local e as equipas de colaboradores organizadas para o efeito.

       

   6- Escalões Etários

Escalão /
Épocas Ano de nascimento Tempo de Jogo

(Previsão)
Infantis B 1997/ 1998 8 Minutos

Iniciados 1995/1996 8 Minutos

Juvenis 1993/1994 10 Minutos

Juniores
1991/1992

10 Minutos
Só Fase Escola

Nota: No caso de haver equipas com elementos de diferentes Escalões Etários, a equipa 
será classificada de acordo com o escalão do atleta mais velho.

             7- Local da prova
• A Prova será realizada no pavilhão Gimnodesportivo da Escola 

Secundário da Trofa.

  8- Programa / Horário
• A prova Compal Air 3x3 inicia-se pelas 08:30 com as equipas do escalão Infantis 

B, prolongando-se pelo dia todo. O programa varia conforme o número de 
equipas inscritas na actividade. A entrega de prémios será realizada no fim da 
actividade.

   9- Normas de Funcionamento
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Só podem entrar no balneáreo os alunos que fazem parte da equipa.
9.1.1- Os alunos deverão deslocar-se para o Local da prova já devidamente equipados.
9.1.2- Objectos de valor devem ser colocados no saco dos valores e ser entregues ao 
funcionário evitando perdas ou furtos.
            9.2- Equipamentos:
9.2.1- Os alunos devem ser portadores de equipamento desportivo adequado às provas.
Pavilhão:
Só podem entrar no pavilhão (nos campos de jogo) os alunos devidamente identificados.

                  

             10- Regras Gerais 

As regras são as do Basquetebol, adequadas ao tipo de jogo 3x3, que se propõe, pelo 
que são definidas as seguintes alterações:

• O jogo tem lugar em ½ campo, sendo o seu início realizado com “bola ao ar” no círculo da Área Restritiva desse ½ campo.
• A duração do tempo de cada jogo poderá ser alterada em virtude do número de 

inscrições e do número de campos disponíveis. Contudo ele não pode ser 
inferior ao tempo mínimo que está definido no ponto 3 do Regulamento dos 
Torneios.

• O tempo jogado é o “tempo corrido”, não há descontos de tempo.

• A equipa que defende:

- Se sofre um cesto, repõe a bola pela linha final só podendo atacar depois de 
passar o prolongamento da linha de lance livre.
- Quando ganha o ressalto ou intercepta a bola dentro do prolongamento da linha 
de lance livre tem de fazer sair a bola dessa zona antes de poder atacar ao cesto.

• Quando existe linha de 3 pontos, os cestos marcados atrás dessa linha 
devem ser consideradas de 3 pontos.
• As reposições da bola, por faltas ou violações, são feitas na linha que as 
Regras de Basquetebol determinam.
• A partir do momento que uma equipa atinge a 5ª falta, a equipa 
adversária beneficia de lances livres, caso esteja de posse da bola.
• O jogo deve ser desempatado por lances livres (morte súbita).
• Um jogador que atinja as 5 faltas deve ser substituído.
• Um jogo acaba imediatamente, se por motivo das faltas a equipa fica 
reduzida a um jogador.

          11- Apuramentos
A equipa vencedora de cada escalão/sexo e os alunos seleccionados através dos 
professores/alunos serão apurados para um treino em conjunto tendo em vista a equipa 
que irá representar a escola. O quadro competitivo será combinado (fase 
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grupos/eliminação de equipas) caso o número de equipas sejam elevadas será utilizado o 
sistema de eliminação directa.
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