Termos e Condições
As seguintes regras são designadas para garantir o fair play para todos os participantes. Ao ler
e compreender estas regras antes da participação, estás a concordar que estas regras devem
direcionar a sua participação no torneio. Quaisquer dúvidas sobre estas regras, deves dirigir ao
organizador(a) do torneio.

Espírito Desportivo
O espírito desportivo e a cooperação são antecipados e esperados. O capitão da equipa
deverá ajudar no controlo da conduta dos companheiros da equipa bem como os seguidores da
equipa, e representará a sua equipa como porta-voz em todos os momentos durante o torneio.
A falta de desportivismo, incluindo atos de briga, provocação, intimidação ou ataque verbal de
um oficial, jogador(a) ou espectadores do torneio, pode levar a perda do jogo e/ou retirada
desse jogador(a), equipa e/ou espectadores do torneio.

Elegibilidade
Cada equipa deve ter no mínimo três (3) e no máximo quatro (4) jogadores na sua lista que
foram inscritos pelo prazo predeterminado, e um dos quais é designado como capitão da
equipa. A informação disponibilizada ao organizador(a) do torneio durante a fase da inscrição é
a base para a divisão/agendamento, porém, qualquer informação falsa é fundamento para
desqualificação.
Adições e/ou mudanças em qualquer lista devem ser comunicadas ao organizador(a) do
torneio por escrito ou no painel do capitão da equipa no 3x3planet.com, e devem ser feitas
antes do início do primeiro jogo da equipa no torneio. Um jogador(a) pode participar de uma
única equipa dentro da mesma categoria para a duração do torneio.
Somente os jogadores incluídos na lista são elegíveis para jogar. O organizador(a) do torneio
reserva-se o direito de solicitar a identificação dos jogadores em qualquer momento durante o
torneio. Portanto, todos os participantes são encorajados de trazer documentos de identificação
válidos para o torneio.

Horário dos Jogos
Todos os horários impressos e entregues pelo organizador(a) do torneio são efetivos apenas
pelo primeiro jogo do torneio. Caso contrário de comunicação feita pelo organizador(a) do
torneio, após o primeiro jogo, cada equipa deve verificar o Marcador Principal para todos os
programas oficiais, horários, campo de jogo, revisões e informações gerais do jogo.
As equipas devem estar prontas para começar a jogar na hora prevista. As equipas são
encorajadas de manter em contato com o campo onde vão jogar para observar os efeitos das
mudanças de agendamento que podem ocorrer principalmente devido ao clima ou outros

atrasos inesperados. O clima e as situações não-jogáveis podem resultar na modificação ou
cancelamento do torneio. Sob essas circunstâncias improváveis, as taxas de inscrição das
equipas não serão reembolsadas.

Equipamento e Vestuário Autorizados
Como jogador(a), não é permitido usar um protetor, gesso, armadura dura, ou outro
equipamento potencialmente perigoso no cotovelo, na mão, no pulso, dedo ou antebraço,
incluindo equipamentos feitos de couro duro, plástico, gesso ou metal - mesmo se o
equipamento é coberto com estofamento suave. Aparelhos macios, sleeves e wraps podem ser
utilizados, a menos que representem perigo para outros jogadores. Além disso, jóias,
bandoletes, e clipes de cabelos não serão permitidos. O organizador(a) do torneio reserva o
direito de desautorizar qualquer equipamento ou vestuário que julgue ser perigoso ou
inapropriado.

Regras do Jogo / Arbitragem
Todos os jogos são jogados de acordo com as Regras Oficiais do Jogo 3x3 (disponível para
download http://www.fiba.com/3x3/downloads). Cópias dessas regras também estarão
disponíveis no local do torneio.
Como uma alteração às Regras Oficiais do Jogo 3x3, um jogo é perdido (cova) após 10
minutos.
As decisões tomadas pelos árbitros são finais e não estão sujeitas a revisão por vídeo ou
outras gravações ou outras fontes. Os árbitros devem ter o poder de tomar decisões sobre
quaisquer pontos que não estejam especificamente identificadas nas Regras Oficiais do Jogo
do 3x3 e para interpretar a intenção e o propósito do mesmo.

Depois do jogo
Salvo comunicação contrária feita pelo organizador do torneio, o capitão da equipa vencedora
deve obter a folha de pontuação do árbitro ou monitor do campo e entregar esta folha de
pontuação para o Marcador Mestre. O Marcador Mestre contém o cronograma oficial para o
torneio. Após cada jogo, cada equipa deve verificar o Marcador Mestre para agendamento e
informações adicionais.

Gestão da Competição
Qualquer dúvida ou disputa será discutida apenas com o capitão da equipa. Todas as disputas
que não se enquadram na autoridade dos árbitros devem ser levadas à atenção do
organizador(a) do torneio assim que acontecer o incidente em questão. As disputas não serão
ouvidas após o torneio ter sido concluído.

Aviso Legal da Organização
A sua participação no torneio é por conta própria e risco próprio e tomará todas as medidas
razoáveis para se proteger dos riscos de participação. És responsável por todas os bens que
trouxeres para o torneio.
O organizador(a) do torneio (e seus respectivos membros, diretores, funcionários, voluntários,
contratados ou agentes) está isento de quaisquer responsabilidade na medida permitida por lei
para qualquer perda, ferimento ou dano que possas sofrer em relação à sua participação no
torneio.

Anti-Dopagem
Concordas em cumprir as regras de antidopagem da Fédération Internationale de Basketball,
Route Suisse, 5, PO Box 29, 1295 Mies, Suíça (doravante denominada "FIBA") atualmente em
vigor (Livro 4 do Regulamento Interno da FIBA, disponível para download em
http://www.fiba.com/) e aceitas a jurisdição dos órgãos a que se refere. Estas de acordo em
submeter-se aos testes de controle de dopagem (incluindo testes fora da competição pela
FIBA, WADA ou qualquer organização encomendada pela FIBA), para aceitar os resultados de
tais testes e respeitar os respectivos regulamentos, conforme aplicável, de tempo em tempo.
Concordas que a Federação pode encaminhar seus dados pessoais para a FIBA para uso em
conexão com testes de controle de doping, gestão dos resultados e procedimentos
disciplinares. Leste e compreendeste o aviso de informações dos jogadores sobre dados
relacionados ao controle de doping (disponível para download em http://www.fiba.com) e, por
meio deste, concordas com o processamento dos seus dados pessoais de acordo com os
regulamentos antidopagem aplicáveis.

Sanções da FIBA por falta de conduta
Concordas em não se envolver em atos ou omissões contrários ao espírito de fair play, jogo
limpo e não-violento e/ou infringimento do Código de Ética da FIBA (Livro 1, Capítulo III do
Regulamento Interno da FIBA, disponível para download em http://www.fiba.com) e/ou o
Código de Conduta FIBA e Fair Play (Livro 2, Capítulo VIII do Regulamento Interno da FIBA
disponível para download em http://www.fiba.com). Concorda que tais atos ou omissões serão
comunicados à FIBA. Também concordas que a FIBA pode, em consequência, sancioná-lo de
acordo com o Livro 1, Capítulos III, VI e VII do Regulamento Interno da FIBA (disponível para
download em http://www.fiba.com), incluindo suspender a sua participação em Competições
3x3 e/ou outras disciplinas FIBA, e/ou subtraindo parte ou a totalidade dos seus pontos de
Ranking. Como alternativa ou além disso, podes ser excluído provisoriamente ou
permanentemente do 3x3 Planet e/ou sujeito a sanções previstas em qualquer outro
documento que concordas-te ou possa ter concordado em ligação com Competições 3x3,
dependendo da seriedade do infringimento.

Para que não haja dúvidas, os infregimentos acima mencionadas podem levar a sanções
contra toda a equipa dependendo da contribuição dos outros membros das equipas (também
por não-ação) para o infringimento.

Direitos e aviso legal da FIBA
Se estas a inscrever no torneio via 3x3planet.com e o torneio está sujeito a uma taxa de
inscrição, poderás ser oferecido ou obrigado a pagar a taxa de inscrição para o organizador do
torneio via PayPal como parte do processo de inscrição. Reconheces e concordas que a FIBA
não está envolvida e não tem controle sobre o processo de pagamento. FIBA, portanto, não
pode ser responsabilizado por quaisquer problemas ou danos que possam surgir em conexão
com o pagamento ou o processo de pagamento.
Concordas que a FIBA pode contactar-te via e-mail para convidar-te a inscrever-se no 3x3
Planet e/ou para informar sobre questões relacionadas com FIBA 3x3 que possam ser de seu
interesse. Podes retirar o seu consentimento a qualquer momento e deve fazê-lo via e-mail
para 3x3@fiba.com.
Reconheces e concordas que a FIBA (e seus respectivos membros, diretores, diretores,
funcionários, voluntários, patrocinadores, contratados ou agentes) não está envolvido na
organização do torneio e está isento de quaisquer responsabilidade na medida permitida por lei
para qualquer perda, lesões ou danos que possas sofrer em relação a sua participação no
torneio.

