
TORNEIOS ESPORTIVOS – DEZEMBRO - STREETBALL 

REGULAMENTO 
 

 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 REALIZAÇÃO 

 O último ciclo de Torneios Esportivos Infantojuvenis será realizado no dia 05 de 

dezembro de 2015 no Centro de Práticas Esportivas da Universidade de São Paulo. 

 LANCHE 

 Fornecido pela organização. 

 INSCRIÇÕES 

 Pessoalmente, no CEPEUSP, ou através do e-mail prodhe@usp.br. 

 

mailto:prodhe@usp.br
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Festival de Streetball (Basquete 3 x 3) 

2006 a 2003 

 Para quem 

 36 a 48 participantes / 12 equipes 

 Crianças nascidas entre 2006 e 2003 e familiares, amigos ou educadores dessas 

crianças. 

 As equipes (trios ou quartetos - podem se inscrever 4 participantes por equipe, mas 

jogam 3 e revezam em quadra) podem ser formadas só por crianças da faixa de idade 

ou por duas crianças da faixa de idade e familiar, amigo ou educador fora da faixa de 

idade. 

 Quando: 05/12, sábado, das 8h30 às 11 horas. 

 Aonde: Quadra externa 1 ou Módulo 1 do Centro de Práticas Esportivas da Universidade 

de São Paulo. 

 Nosso dia 

 1º Festival: 

o 08h30: abertura e explicação da dinâmica do torneio. 

o 09h às 10h45:Jogos. 

o 10h50: encerramento e celebração – foto oficial de todos os participantes. 

 O que: Festival de Badminton. 

 Inscrições: de 18 de novembro a 01 de dezembro ou até preenchimento das vagas, 

pessoalmente no PET Prodhe / CEPEUSP ou através de formulário eletrônico. 

 Se uma criança quiser participar e não tiver trio, poderá se inscrever individualmente e 

formar a equipe no dia com outros participantes. 

 Como: a proposta pedagógica 

 A formação dos grupos: serão formados 2 grupos com 06 equipes e, em cada grupo as 

equipes se convidam para jogar. O resultado de cada jogo será anotado em um painel 

pelos próprios jogadores. 

 A dinâmica dos jogos: 

 Cada jogo durará 5 minutos. 

 A arbitragem e contagem dos pontos: será feita pelas próprias equipes que estiverem 

jogando (auto gestão) com apoio de mediadores esportivos. 
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Torneio de Streetball (Basquete 3 x 3) 

2002 a 1999 

 Para quem 

 36 a 48 participantes / 12 duplas. 

 Adolescentes nascidos entre 2002 e 1999 e familiares, amigos ou educadores desses 

adolescentes. As equipes (trios ou quartetos - podem se inscrever 4 participantes por equipe, 

mas jogam 3 e revezam em quadra) podem ser formadas só por adolescentes da faixa de idade 

ou por dois adolescentes da faixa de idade e familiar, amigo ou educador fora da faixa de idade. 

 Quando: 05/12, sábado, das 8h30 às 11h30. 

 Aonde: Quadra externa 2 ou Módulo 2 do Centro de Práticas Esportivas da Universidade de São 

Paulo. 

 Nosso dia 

 8h30: abertura e explicação da dinâmica do torneio. 

 9h às 10h45: 1ª fase 

 10h45 às 10h50: formação dos jogos da 2ª fase 

 10h55 às 11h20: 2ª fase 

 11h25: encerramento e celebração – foto oficial de todos os participantes. 

 O que: Torneio de Streetball. 

 Inscrições: de 18 de novembro a 01 de dezembro ou até preenchimento das vagas, pessoalmente 

no PET Prodhe / CEPEUSP ou através de formulário eletrônico. Se um adolescente quiser participar 

e não tiver equipe, poderá se inscrever individualmente e formar a equipe no dia com outros 

participantes. 

 Como: a proposta pedagógica 

 A formação dos grupos: serão formadas 2 grupos com 6 equipes, jogando todos contra todos no 

grupo. 

 1ª fase: os grupos serão formados por sorteio prévio. 

 2ª fase: jogam entre si os classificados na mesma posição em cada grupo, ou seja, 6º com 

6º, 5º com 5º e assim por diante. 

 A dinâmica dos jogos: 

 Os jogos terão duração de 5 minutos. 

 A equipe vencedora ganhará 3 pontos e a perdedora 1 ponto. 

 Os pontos deverão ser anotados na Tabela de Jogos de cada grupo. 

 Ao encerramento dos jogos, a tabela deverá ser entregue à organização do evento. 

 A arbitragem e contagem dos pontos: será feita pelas próprias equipes que estiverem jogando 

(auto gestão) com apoio de mediadores esportivos. 
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REGRAS BÁSICAS - STREETBALL 

 Empate: não haverá prorrogação em caso de empate. 

 Número de participantes no jogo: 3 jogadores. 

 Bola: cedida pela organização. 

 Substituições: livres, podendo retornar à partida aquele que sair. A substituição é de 

responsabilidade das equipes e será feita pela lateral da quadra, não podendo haver 

interferência no jogo do jogador que entrar antes da saída do substituído. 

 Faltas: até a 5ª falta coletiva será lateral para o time adversário. A partir da 6ª falta será 

concedido 1 lance livre, que serão acumulativos e cobrados – por qualquer jogador - ao 

final da partida caso interfira no resultado da mesma. 

 Rebote: Quando ocorrer rebote defensivo, obrigatória a saída do garrafão. 

 

REGRAS BÁSICAS DO BASQUETEBOL 

 

O que se pode (deve) fazer: 

 Substituições ilimitadas. 

 Deslocar-se driblando a bola, ou seja, quicando-a no chão. 

 Arremessar a bola na cesta com uma ou duas mãos. 

 Dar até dois passos com a bola na mão. 

 Quando saltar com a bola na mão para arremessar ou passar, deve-se soltá-la antes 

dos pés tocarem o chão novamente. 

 Usar somente uma das mãos para driblar a bola. 

 Quando dois adversários prenderem a bola em disputa legal, utilizar a “regra de posse 

alternada” (alternar a reposição de bola, cada vez de uma equipe, começando pela que 

não iniciou o jogo) e não mais com bola-ao-alto. 

 

O que não se pode fazer: 

 Não existe “chapéu”, isto é considerado condução. 

 Após o drible, o jogador executar mais do que os dois passos permitidos com a posse de 

bola. 

 Movimentar o pé-de-pivô sem executar o drible. 

 Saltar com a posse da bola e retornar ao contato com o solo ainda com a bola. 

 Parar de driblar e sem passar a bola executar novo drible (duas saídas). 

 Driblar a bola tocando a mão no fundo da bola (condução). 

 As linhas laterais e de fundo não podem ser “pisadas” ou driblar sobre elas (externas). A 

bola também não pode “tocar” as linhas. 

 Empurrar, golpear ou segurar o jogador em posse da bola. 

 Fazer uma carga em um jogador parado. 


