
 

Comunicado nº 039 – 2022/2023 – CAMPEONATO DA MADEIRA 3x3 – FASE 1 
Data: 27.10.2022 

 

Para conhecimento geral, a seguir se informa: 

CAMPEONATO DA MADEIRA 3x3 – Fase 1 

 Vimos por este meio informar V. Exa. que já se encontram abertas as inscrições para o 

Campeonato da Madeira 3x3 – Fase 1, agendada para o dia 5 de Novembro, das 9h00 às 14h00, no 

pavilhão dos Salesianos (a confirmar). As inscrições das equipas para esta fase deverão ser feitas até 

ao dia 1 de Novembro (3ª feira), através do seguinte link: 

https://play.fiba3x3.com/events/88ad0c31-ad9b-4b28-985d-d4752ca39281 

 Esta é uma competição destinada aos escalões: 

 U11 Masculinos (9 e 10 anos)  

 U11 Femininos (9 e 10 anos) 

 U13 Masculinos (11 e 12 anos) 

 U13 Femininos (11 e 12 anos) 

 U15 Masculinos (13 e 14 anos) 

 U15 Femininos (13 e 14 anos) 

 U17 Masculinos (15 e 16 anos) 

 U17 Femininos (15 e 16 anos) 

 Seniores Masculinos (+ 17 anos, inclusive) 

 Seniores Femininos (+ 17 anos, inclusive) 

NOTA: em todos os escalões deverá ser considerada a idade à data de inscrição da equipa na prova) 

 A competição será feita por clube, sendo que cada clube poderá apresentar 1 ou mais 

equipas por escalão/género. O nome das equipas, obrigatoriamente, tem de conter no início as 

iniciais do Clube, ficando a restante designação ao critério (Ex.: ADRAP – Lakers). 

As equipas poderão ser constituídas por um mínimo de 3 e um máximo de 6 atletas, no 

entanto, em cada uma das Fases só poderão utilizar um máximo de 4 atletas dos 6 atletas da 

equipa. 



 

 Os clubes deverão enviar para a ABM, através de email (geral@abmadeira.pt), a constituição 

das suas equipas (mínimo 3 e máximo 6 jogadores) até à 3ª feira anterior à primeira fase em que 

cada equipa participe. 

Para além do envio da constituição das equipas, os clubes deverão efetuar o registo das 

mesmas, Fase a Fase, na Plataforma FIBA (https://play.fiba3x3.com/events). Previamente ao registo 

das equipas os jogadores têm de criar o seu perfil em http://play.fiba3x3.com/signup. 

 

Funchal, 27 de Outubro de 2022 

A Direção 

 


