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PRINCÍPIO - ÉTICA NA COMPETIÇÃO 

A busca pela vitória, o desafio, a disputa, o confronto, são características inerentes ao esporte, 

podendo adquirir aspectos positivos ou negativos no seu processo de desenvolvimento. A fim 

de fortalecer as características positivas, sem tornar a competição um fim em si mesma, o Sesc 

Goiás oportunizará o desenvolvimento de valores esportivos como o companheirismo, a 

cooperação, a autossuperação e o autocontrole, no sentido do respeito ao adversário, no 

senso de limites e na compreensão crítica da conduta esportiva frente à observância das 

regras. 

 

PRINCÍPIO - PARA ALÉM DO ESPORTE 

A prática esportiva num contexto competitivo pode assumir um importante papel humano e 

social. O esporte é um instrumento pedagógico que ao ser bem utilizado pode assumir junto à 

qualquer pessoa que o acesso, um importante papel na formação e na educação de valores 

humanos: lealdade, igualdade, dignidade, justiça e fraternidade. 

 

CAPÍTULO I - DOS OBJETIVOS 

Art. 1º – O Sesc Goiás realizará um evento esportivo competitivo regional que reúne esportes 

individuais e coletivos, permeados por valores morais e educacionais que contribuam para o 

desenvolvimento humano e social dos participantes. 

Parágrafo Único - Proporcionar aos praticantes de basquete a oportunidade de vivenciar um 

evento esportivo de integração e lazer, promovendo a modalidade ao estimular a prática 

esportiva na perspectiva do esporte e de lazer-participação. 

 

CAPÍTULO II - DA ORGANIZAÇÃO 

Art. 2º - O desenvolvimento do evento esportivo 39ª Copa Sesc 2022 é de total 

responsabilidade do Sesc Goiás através de suas Unidades e respectivas equipes técnicas 

(coordenação do evento): 



 

 

Parágrafo Único - Atribuições da coordenação do evento:  

a) Dirigir e controlar as competições, bem como, toda programação prevista; 

b) Elaborar o regulamento esportivo para cada competição; 

c) Publicar as tabelas de jogos/provas, classificações e emitir boletins técnicos; 

d) Realizar os congressos técnicos com os representantes das equipes inscritas; 

e) Gerir os sistemas de disputa das diversas modalidades esportivas; 

f) Coordenar toda a equipe profissional Sesc e de prestadores de serviço envolvidos; 

g) Aplicar as penalidades disciplinares e julgar, quando necessário, os recursos 

interpostos pelas equipes participantes. 

Art. 3º – Datas e locais de competição: 

SESC JATAÍ 

A competição da modalidade de basquete 3x3 na 39ª Copa Sesc 2022 será realizada nos dias 

21 e 22 de maio no Sesc Jataí, situado na rua Deputado Costa Lima, nº 2034 Bairro Santa 

Maria. Telefones: (64) 3605-0134/3605-0137.  

SESC UNIVERSITÁRIO 

A competição da modalidade de basquete 3x3 na 39ª Copa Sesc 2022 será realizada nos dias 

18 e 19 de junho na unidade Sesc Universitário, situado na Avenida Universitária, nº 1749 

Setor Leste Universitário. Telefones: (62) 3522-6100/ 3522-6120. 

 

CAPÍTULO III - DAS INSCRIÇÕES 

Art. 4º - Em Goiânia as inscrições serão realizadas através do formulário: 

https://forms.gle/WicuvgbRs5xHyvrY9 até o dia 13/06.  

a) O pagamento deverá ser efetuado até o dia 13/06 através de pix ou depósito bancário 

na seguinte conta:  

Chris Roger Pires da Silva / Agência: 2281 / Operação: 1288 / Conta Poupança: 

000754788377-0 

Ou Pix: 84271795100 (CPF) 

https://forms.gle/WicuvgbRs5xHyvrY9


 

 

b) O comprovante de depósito bancário ou PIX deverá ser enviado para: 

viniciusvalentin@hotmail.com e/ou whatsapp (62)98254-1599 – Vinícius Valentin, 

somente após o envio do comprovante, a inscrição será efetivada. 

c) Para atletas com cartão Sesc, enviar junto ao comprovante de depósito bancário ou 

pix, a foto do Cartão Sesc.  

d) Sobre os atletas, pedimos que preferencialmente estejam cadastrados no site da FIBA 

(https://play.fiba3x3.com/), qualquer dúvida no cadastro, favor entrar em contato com 

comissão organizadora. 

Nota: Não é um requisito obrigatório. Ou seja, caso o atleta não possua este 

cadastro/perfil também poderá se inscrever normalmente. 

 

Art. 5º - Em Jataí as inscrições serão realizadas pelo site do Sesc Goiás (www.sescgo.com.br) 

até o dia 16/05.  

a) Após gerar o boleto, o pagamento deverá ser efetuado, presencialmente, na unidade 

Sesc Jataí até o dia 16/05, na Rua Deputado Costa Lima, nº 2034 – Bairro Santa Maria 

– Jataí/GO. 

 

Art. 6º - Dos valores por equipe: 

Cidade  Equipes Valor 

 

Goiânia 

Aberto – todas as 

categorias 
R$120,00 

100% Trabalhadores do 

Comércio - todas as 

categorias 

ISENTO* 

Jataí Adulto - Aberto R$ 30,00 

www.sescgo.com.br


 

 

*Isento mediante a apresentação do Cartão/Credencial Sesc válido. 

 

CAPÍTULO IV - DAS CATEGORIAS 

Art. 7º - Serão disputadas as seguintes categorias: 

Sesc Jataí: 

 Adulto – 16 anos acima (Masculino e Feminino) 

 Sesc Universitário: 

 Sub 15 (Masculino)  

 Sub 17 (Masculino) 

 Sub 19 (Masculino) 

 Adulto Masculino (20 anos acima) 

 Adulto Feminino (20 anos acima) 

 Master Masculino (35 anos acima) 

 Atlética Masculino – livre  

 Atlética Feminino – livre 

 

CAPÍTULO V - DA IDENTIFICAÇÃO DOS JOGADORES E DOS RESPONSÁVEIS 

PELA EQUIPE 

Art. 8º - Serão aceitos como documentos de identificação: Cartão/Credencial Sesc atualizada, 

RG, CNH, CTPS (carteira de trabalho), passaporte, reservista ou identidade profissional, 

reconhecida por Lei Federal – todos documentos originais. 

Parágrafo Primeiro: Não serão aceitos outros tipos de documentos que não estejam de 

acordo com o presente Regulamento da competição, assim como FOTOCÓPIA de documentos 

mesmo que estejam autenticados, certidão de nascimento (original ou xérox) e documentos em 

dados gráficos (scanner ou celular), exceto aqueles documentos digitais emitidos por 

aplicativos oficiais (e-título eleitoral, CNH digital via aplicativo detran) e expedidos na presença 

de um representante do sesc. 



 

 

Parágrafo Segundo: Para os atletas das equipes 100% Trabalhadores do Comércio, todos 

deverão apresentar EXCLUSIVAMENTE CREDENCIAL SESC ATUALIZADA 

Parágrafo Terceiro - Cada equipe será responsável pela uniformização de seus atletas, 

devendo conter no mínimo camisas idênticas e numeradas. Caso a equipe não possua 

uniformes a organização cederá coletes esportivos numerados. Caberá às equipes trajar 

demais roupas e calçados adequados para a prática esportiva 

 

CAPÍTULO VI – DO CRONOGRAMA DE COMPETIÇÃO 

Art. 9º – Os horários de início para cada competição: 

Sesc Jataí: 

 Congresso Técnico para todas as categorias 

o Sábado (21/05) às 8h. 

 Adulto Masculino 

o Sábado (21/05): Início dos jogos às 8h30. 

 Adulto Feminino 

o Domingo (22/05): Início dos jogos às 8h30. 

Sesc Universitário:  

 Congresso Técnico para todas as categorias 

o Sábado (15/06) às 8h. 

 Sábado (15 e 16/06): Início dos jogos 08h30  

 

Parágrafo Único - Recomendamos que todas as equipes cheguem com meia hora de 

antecedência do início das partidas para quaisquer ajustes que vierem a ser necessários. A 

quantidade de partidas por rodada será definida após o fechamento das inscrições na 

competição.  

 

CAPÍTULO VII - DO SISTEMA DE DISPUTA / CRITÉRIO TÉCNICO 



 

 

Art. 10° - Na competição Sesc Jataí o sistema de disputa será definido após o término das 

inscrições, no dia do Congresso Técnico, com base na quantidade de equipes inscritas. 

Art. 11 – Na competição Sesc Universitário as disputas serão divididas em grupos de no 

máximo 4 equipes, ficando da seguinte forma: 

 2 equipes – melhor de 3 em turno e returno; 

 3 equipes – melhor de 3 em turno e returno; 

 4 equipes – todos contra todos – turno único; 

 5 equipes – todos contra todos – turno único; 

 6 equipes – 2 grupos de 3, classificando as 2 melhores de cada grupo para semifinais; 

 7 equipes – 1 grupo de 3 e 1 grupo de 4, classificando as 2 melhores de cada grupo 

para semifinais; 

 8 equipes – 2 grupos de 4, classificando as 2 melhores de cada grupo para semifinais; 

 9 equipes – 3 grupos de 3, classificando o melhor de cada grupo e o melhor 2º colocado 

geral para semifinais; 

 10 equipes – 2 grupos de 3 e 1 grupo de 4, classificando o melhor de cada grupo e o 

melhor 2º colocado geral para semifinais; 

 11 equipes – 1 grupo de 3 e 2 grupos de 4, classificando o melhor de cada grupo e o 

melhor 2º colocado geral para semifinais; 

 12 equipes – 4 grupos de 3, classificando as 2 melhores de cada grupo para quartas, 

semifinal e final (sem disputa de 3ª – critério FIBA); 

 16 equipes - 4 grupos de 4, classificando as 2 melhores de cada grupo para quartas, 

semifinal e final (sem disputa de 3ª – critério FIBA). 

Parágrafo Único – Os jogos acontecerão em 1 (um) tempo de 10 (dez) minutos 

cronometrados. 

Art. 12 – Para os casos de empate no resultado classificatório serão obedecidos os seguintes 

critérios de desempate: 

1. Entre duas equipes: confronto direto; 

2. Entre três ou mais equipes: 



 

 

 1º critério: maior saldo de pontos nos jogos realizados entre as equipes empatadas; 

 2º critério: maior saldo de pontos nos jogos realizados em toda a competição, inclusive 

WO;  

 3º  critério: melhor average (média de pontos) em todos os jogos da competição; 

 4º  critério: Sorteio 

Art. 13 - As competições serão regidas pelas Regras e Interpretações Oficiais de Basquete 

3x3 FIBA: 

http://cbb.esumula.com.br/Arquivos/site/documento/2B94C6D99FE68619AA4698F8AC6037325

FCEE25647587A74814A8AFE42897ECD.pdf, exceto para as condições dispostas de forma 

diferente neste regulamento. 

Parágrafo Único - A idade considerada nas categorias descritas neste regulamento é aquela 

completada NO ANO em exercício. 

 

CAPÍTULO IX - DAS PENALIDADES E RECURSOS 

Art. 14 - As equipes inscritas no Basquete 3x3 – 39ª Copa Sesc 2022 deverão respeitar a 

todos os princípios que regem este REGULAMENTO e outras orientações do evento. 

Art. 15 - Serão aplicadas penas disciplinares, aos jogadores, bem como, as pessoas de 

responsabilidade definidas e pertencentes às equipes inscritas, que tenham cometido as 

seguintes infrações: 

a) Prejudicar o bom andamento da competição; 

b) Promover desordens, antes, durante e após os jogos; 

c) Incentivar os jogadores à prática da violência; 

d) Proferir palavrões no local da realização dos jogos; 

e) Invadir os locais dos jogos; 

f) Agressão mútua entre dirigentes e jogadores das equipes; 

g) Tentar agredir ou agredir árbitros, demais autoridades ou adversários. 

http://cbb.esumula.com.br/Arquivos/site/documento/2B94C6D99FE68619AA4698F8AC6037325FCEE25647587A74814A8AFE42897ECD.pdf
http://cbb.esumula.com.br/Arquivos/site/documento/2B94C6D99FE68619AA4698F8AC6037325FCEE25647587A74814A8AFE42897ECD.pdf
http://cbb.esumula.com.br/Arquivos/site/documento/2B94C6D99FE68619AA4698F8AC6037325FCEE25647587A74814A8AFE42897ECD.pdf


 

 

Parágrafo Primeiro: Todos os responsáveis por equipes serão considerados conhecedores 

dos Princípios, da Ética na competição, do Regulamento e as Regras, que regem o evento. 

Parágrafo Segundo: Caso haja conduta inadequada dos torcedores durante a realização dos 

jogos, considerando os princípios e objetivos desse evento, a coordenação do evento/equipe 

de arbitragem deverá interromper o jogo e o árbitro pedirá ao capitão ou responsável pela 

equipe ajuda no sentido que acalme a(s) pessoa(s) pertencente(s) a sua torcida. Se esse 

pedido não for atendido à partida poderá ser suspensa, sendo relatados todos os fatos a 

Comissão Organizadora que definirá as medidas cabíveis para cada caso. A equipe infratora 

estará passiva de punição, inclusive com a sua exclusão dos jogos. 

Parágrafo Terceiro: Não será permitida dentro dos locais dos jogos a utilização de 

instrumentos musicais, cornetas, apitos, buzinas, fogos de artifício de todo ou qualquer 

espécie, por parte da torcida, familiares, jogadores e acompanhantes. 

Art. 16 – O(s) jogador(es) expulso(s) pelo árbitro da partida, estará automaticamente suspenso 

da partida seguinte, independente da fase em disputa, ou seja, terá que cumprir (um) jogo. O 

W x O, será considerado como cumprimento desta suspensão. 

Parágrafo Primeiro: Dependendo do relatório do árbitro da partida, o infrator poderá receber 

uma punição maior ou até ser excluído da competição. 

Parágrafo Segundo: O(s) jogador es) e dirigente(s) da(s) equipe(s) que tentarem agredir ou 

agredir árbitros, adversários ou autoridades presentes serão excluídos da competição e 

também dos futuros eventos promovidos pelo Sesc por até 2 anos. 

Art. 17 - Será excluído da competição de Basquete 3x3 - 39ª Copa Sesc 2022 a equipe que 

incluir no(s) jogo(s) jogador(es) que não está(ão) regularmente inscrito(s). 

Art. 18 - Caberá recurso contra irregularidades observadas durante o evento, sempre que uma 

equipe comprovar o não cumprimento de quaisquer das exigências deste Regulamento. 

Parágrafo Primeiro: O recurso deverá ser entregue por escrito para Comissão Organizadora 

da Copa Sesc 2022, datado e assinado pelo responsável da equipe, no mesmo dia do evento 

até antes do início das fases finais. 



 

 

Parágrafo Segundo: Uma vez dado o parecer pela Comissão Organizadora da Copa Sesc 

2022, as equipes litigiosas não poderão recorrer desta decisão. 

Art. 19 - Será excluído da Copa Sesc 2022 o(s) jogador(es) e a(s) equipe(s) que falsificar 

qualquer documento de identificação. 

 

CAPÍTULO X – DA PREMIAÇÃO 

Art. 20 - Serão premiadas as equipes que ficarem em 1º, 2º e 3º lugar na competição com 1 

(uma) medalha por membro da equipe. Haverá premiação de medalhão para jogador 

(masculino e feminino em todas as categorias) destaque da competição. 

 

CAPÍTULO XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 21 - O Sesc não se responsabiliza por acidentes, de qualquer natureza, que venham 

ocorrer antes, durante e depois das realizações dos jogos, bem como qualquer material de 

valor deixado em suas dependências. 

Art. 22 – Toda e qualquer comunicação da Comissão Organizadora, será feita através de 

Boletim Técnico. Estes boletins serão considerados normativos e farão parte integrante deste 

Regulamento. 

Art. 23 - A equipe de arbitragem será escalada pela Comissão Organizadora, e em hipótese 

alguma poderá ser vetada. 

Art. 24 - Todos os casos omissos a este regulamento serão analisados e decididos pela 

Comissão Organizadora da Copa Sesc e, às suas decisões, não caberão recursos. 

 

Sesc Goiás, 2022. 

COMISSÃO ORGANIZADORA COPA SESC 


