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NOTA OFICIAL N° 107/2018
Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2018.
ATOS DA PRESIDÊNCIA

CIRCUITO NACIONAL PRÓ DE BASQUETE 3X3 – TEMPORADA 2018 REGULAMENTO – ETAPA FINAL
A Confederação Brasileira de Basketball, tendo em vista a impossibilidade da realização de 3
(três) das 5 (cinco) etapas classificatórias previstas para a atual temporada do CNPB 3x3, e a
necessidade de se manter adequada as normas estabelecidas pela FIBA – Federação
Internacional de Basketball, resolve alterar o formato da competição, os critérios de
classificação e premiação das equipes, de credenciamento de atletas, e de preenchimento das
vagas para a Etapa final, como se segue:
1 – Estarão classificadas para Etapa Final as 8 (oito) equipes com maior somatório de pontos
nas etapas classificatórias do CNPB 3x3 – 2018, para cada uma das categorias; além de 4
(quatro) equipes convidadas.
2 – Fica prorrogado o prazo de credenciamento dos atletas para etapa Final da referida
competição, passando o item 5, do Capítulo “Equipes” do Regulamento a vigorar com a
seguinte redação:
“5 - O credenciamento de todos os atletas deverá ser feito até antes
do início da Etapa Final. A equipe que não o fizer dentro deste prazo
perderá o direito as vagas remanescentes do seu plantel.”
3 – Os uniformes deverão ser providenciados pela própria equipe, padronizados em
modelagem e cor, ratificando, todavia, que:
“Não será permitida publicidade de produtos que sejam prejudiciais à
saúde, que sejam concorrentes diretos dos produtos usados na
publicidade do CNPB 3x3 ou, ainda, que tenham caráter
discriminatório, político ou religioso.”
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4 – Não haverá premiação em dinheiro diretamente pela colocação na competição, porém a
CBB indicará os três primeiros classificados de cada categoria (Sub-18
(Sub 18 masculino e feminino;
Adulto masculino e feminino) para inclusão no Programa Bolsa Atleta do Ministério do Esporte
para o ano de 2019.
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