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EDITAL NO 01/2019 - PREXC/ PRAEC DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FISICA 

EDITAL DE ABERTURA DE INCRICOES PARA OS JOGOS UNIVERSITARIOS 

(JUFPI 2019) E ANEXOS I / ll/lll/IV
A Pro-Reitoria de Extensao e Cultura (PREXC), Pro-Reitoria de Assuntos 

Estudantis e Comunitarios (PRAEC),e o Departamento de Educa^ao Fisica da 

Universidade Federal do Piaui (DEF/UFPI), estabelecem neste Edital o cronograma 

dos JUFPI 2019, com a data de abertura, e publica o regulamento geral dos jogos.
1 DO CALENDARIO DAS INCRICOES.

OS JOGOS UNIVERSITARIOS (JUFPI 2019) serao realizados nos dias 17 de outubro a 

3 de novembro de 2019, no Setor de Esportes da Universidade Federal do Piaui.

DATAS - HorariosETAPAS
30/09/2019 a 05/10/2019 - via email
Jufpil9(q>gmail. com

entrega daInscri^ao 

documenta^ao
e

Analise documental 07/10/2019
Homologagao das inscri^oes 08/10/2019

14/10/2019-17:00hCongresso tecnico

Abertura dos Jogos 17/10/2019 - 17 boras
2. Do regulamento dos jogos

3.1 O regulamento geral dos jogos, anexo I, e os regulamentos tecnicos Anexo II,III,IV 

deste edital, devera ser lido e cumprido por todos.
2 DAS DISPOSICOES FINAIS

2.1. Os casos omissos e as situagoes nao contempladas neste edital serao resolvidos 

pelo Comite Organizador do JUFPI 2019;
2.2. Esse edital entrara em vigor na data de sua publica^ao.

Teresina,27 d embroyde 2019.

ade Sales Silva 
Pro-Reitora de Extensao e Cultura - PREXC/UFPI

*U. A, —
Prof5 Adriana de Azevedo Paiva 

Pro-Reifora de, Assisjencia Estudantil - PRAEC/UFPI

Praia. Dtfk

e Pascoa Rogcigtfes 
Chefe $6 Departamento de Educagio Fisica - DEF/UFPI
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DAS CONSIDERACOES INICIAIS

Art. 1- A Universidade Federal do Piaui (UFPI), por meio da Pro-Reitoria de Extensao 

e Cultura (PREXC) e da Pro-Reitoria de Assuntos Estudantis e Comunitarios (PRAEC), 
tem o prazer de apresentar a Comunidade Universitaria a 5- Edigao dos Jogos da UFPI 
- JUFPI / 2019.

Art. 29 0 evento sera organizado pela UFPI, atraves da a?ao conjunta da PREXC e da 

PRAEC,PLOPLAN E DEF com colabora^ao das diregdes dos Centres e dos Campi fora 

de sede da UFPI, do Departamento de Educagao Fisica da UFPI, do Diretorio Central 
dos Estudantes (DCE) e dos Centres e Diretorios Academicos.

Art. 32 A UFPI reafirma seu compromisso com o estimulo ao esporte universitario, 
considerando-o como uma das dimensoes que contribuem para a forma^ao plena do 

estudante, capacitando-o para o trabalho em equipe, para a competigao saudavel, 
para a melhoria dos seus habitos de saude e como ferramenta de inclusao social.

DA FINALIDADE DO EVENTO

Art. 42 0 JUFPI / 2019 tem por finalidade:

Promover ampla mobilizagao dos estudantes, docentes e funcionarios em 
torno do esporte estudantil, por meio da participagao em diversas 
modalidades esportivas;
Propiciar a integragao socio esportiva e cultural entre os estudantes, 
estreitando os lagos de amizade e congregando-os em um evento esportivo 
de qualidade;
Contribuir para a elevagao da qualidade de vida e para o processo de 
formagao integral dos estudantes, professores e funcionarios, socializando o 
conhecimento sobre a importancia da atividade fisica, da cultura e do lazer 
na vida do ser humano.
Valorizar a organizagao estudantil voluntaria atraves das Atleticas, e 
reconhecer seu papel fundamental na formagao dos estudantes como ser 
responsavel e cidadao.

I.

III.

IV.

Art. 52 0 JUFPI / 2019 tem como objetivos:

Estimular o interesse dos estudantes em auto organizagao e 
responsabilidade organizacional;
Despertar e revigorar 0 interesse dos estudantes em competigoes esportivas;

I.
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Promover a integra^ao socio esportiva entre os estudantes da UFPI, dos 
diversos cursos e Campi;
Compensar os efeitos nocivos da vida moderna, contribuindo para a 
preservagao e promogao da saude humana;
Estimular o desenvolvimento tecnico esportivo dos estudantes;
Facilitar a aproximagao e confratemiza^ao de academicos dos varies cursos 
da UFPI, por meio de uma competigao levada avante com o respeito 
adversario, vencedor ou vencido;
Oportunizar a participa^ao de universitarios em competi^oes com nivel 
tecnico mais elevado de forma a estimular o desenvolvimento tecnico 
esportivo de atletas e dirigentes;

IV.

V.
VI.

VII.

DAS RESPONSABIUDADES

Art. 69 0 JUFPI / 2019 e organizado, dirigido e supervisionado pelo Comite 

Organizador do JUFPI, que tern atribuigoes de elaborar e executar o piano de 
organiza^ao dos Jogos, bem como gerenciar as atividades durante a realizagao do 
JUFPI.

DA REALIZACAO E CRONOGRAMA DO EVENTO

Art. 79 0 JUFPI / 2019 tera as seguintes etapas:

a) Etapa Local: sera realizada em cada Campus, sob responsabilidade de do proprio 
Campus, e tern por finalidade selecionar as equipes e atletas vencedores em cada 
modalidade e genero para a etapa final;

b) Etapa Final: sera realizada sob a responsabilidade do Campus Ministro Petronio 
Portela, sendo realizada no Setor de Esportes da UFPI.

IArt. 89 Somente as modalidades coletivas terao sua realizagao em duas etapas.

Art. 92 0 cronograma do evento sera conforme quadro abaixo, podendo o mesmo 
sofrer alteragoes para melhor andamento da competigao:

Pen'odo Procedimento Local

Inscrigao das equipes 

para Etapa Local
De 30/9 a 7/10 Em cada Campus

17/10 Abertura Em cada Campus

Realizagao da Etapa 
Local

De 18/10 a 28/10 Em cada Campus
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Realizagao da Etapa 
Final

Campus Ministro 

Petronio Portela
De 31/10 a 3/11

DAS MODALIDADES ESPORTIVAS

Art. 10- Serao ofertadas 7 (sete) modalidades esportivas, a saber:
a) Atletismo;
b) Basquete 3x3;
c) Futsal;
d) Handebol;
e) Nata^ao;
f) Volei de Quadra;
g) Volei de Praia;

Art. II9 As modalidades estao divididas em individuals e coletivas:

Atletismo

Natagao
Modalidades Individuais

Basquete 3x3 

Futsal 

Handebol 

Volei de Quadra 

Volei de Praia

Modalidades Coletivas

Art. 129 Todas as modalidades esportivas serao ofertadas para os generos masculine 

e feminine, em todos os Campi da UFPI (a qual fica a realiza^ao condicionada a 

capacidade de realizagao do Campus, bem como de numero suficiente e inscritos na 
modalidade).

DA CONDICAO DE PARTICIPACAO

Art. 139 Tera direito a participagao no JUFPI / 2019, na qualidade de atleta, em ambas 
as etapas, o aluno que estiver:

a) Regularmente matriculado no periodo de realiza<;ao do JUFPI / 2019 de qualquer 
Campus da UFPI;

b) Inscrito como atleta individual ou como membro de equipe dentro do prazo de 
inscrigao e de acordo com as normas deste Regulamento;

c) Ser vinculado a alguma Atletica desta IBS, para o genero masculine;
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Art. 142 As equipes em cada modalidade deverao organizar-se por Atletica, a qual 
devera ter todos os atletas inscritos provenientes do mesmo curso, limitados a 1 

(uma) equipe por modalidade coletiva

§1~ Qualquer equipe Atletica tera sua participa^ao em modalidades coletivas 

condicionada a inscrigao obrigatoria nas modalidades Atletismo e Natagao, em todas 

as provas e em ambos os generos, masculine e feminine, com minirno 2 atletas por 
prova.

§25 Dentre as modalidades coletivas exclusivamente na modalidade Basquete 3 

x3 sera permitida a inscri^ao de ate 2 (duas) equipes por Atletica.

Art. 155 As equipes poderao adotar denominagoes, desde que nao fa$am alusao a 

propaganda de conteudo politico ou filosofico, bebidas alcoolicas, cigarros e 
produtos que induzam ao vicio ou ainda que causem qualquer tipo de 

constrangimento a pessoas ou grupos sociais ou atentem contra a UFPI ou outras 
Institui^oes.

Art. 165 Qualquer atleta podera ser inscrito em mais de uma modalidade coletiva ou 

individual, porem, a organizagao nao se responsabilizara por possivel coincidencia de 
horario de partidas.

Art. 175 Nenhum atleta podera participar do JUFPI / 2019 sem que seu nome conste 

na relagao nominal da modalidade.

Art. IS9 Para inicio de qualquer partida, o atleta devera apresentar documento 

original com foto ou carteira de estudante.

Art. 195 Para a Etapa Final sera permitida a participa^ao somente do atleta que tenha 
participado da Etapa Local.

Art. 205 cada atleta somente podera participar por uma unica equipe em cada 
modalidade coletiva.

Art. 215 Cada equipe devera indicar urn responsavel, que ficara encarregado de 

organizar a equipe, indicar os participantes, assinar a ficha de inscri$ao e fazer as 

solicita^oes que se fizerem necessarias ao Comite Organizador, alem de se 
responsabilizar por:

a) Representar oficialmente sua equipe perante o Comite Organizador do JUFPI / 
2019;

b) Realizar as seletivas dos atletas sempre que o numero de interessados 
ultrapassar o numero maximo de atletas por equipe;

c) Supervisionar e responsabilizar-se pela conduta dos integrantes de sua equipe 
dentro dos locals de competigao e demais ambientes onde comparecerem;

d) Preservar, junto com sua equipe, os locais de competigao, apresentando a 
Coordenagao Geral, em 24 boras, o membro de sua delegagao que cause danos 
a terceiros ou aos locais de competigao;
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e) Cumprir e fazer cumprir por todos os integrantes de sua delegagao as normas 
reguladoras do JUFPI / 2019.

f) DA COMPOSigAO DAS EQUIPES

Art. 225 0 numero de atletas inscritos por equipe nas modalidades coletivas sera 

conforme a tabela abaixo:

Numero de Atletas

Modalidade MasculinoFeminino

Minimo Maximo Minimo Maximo

03 (tres) 06 (seis) 03 (tres) 06 (seis)Basquete 3 x
3

Futsal 05 (cinco) 05 (cinco) 14 (quatorze)14

(quatorze)

Flandebol 07 (sete) 07 (sete)16 16

(dezesseis) (dezesseis)

Volei de 

Quadra
06 (seis) 12(doze) 06 (seis) 12(doze)

Volei de Praia 02 (dois) 02 (dois) 02 (dois) 02 (dois)

Art. 235 para as modalidades individuais a quantidade de atletas inscritos por atletica 

sera conforme a tabela abaixo:

Modalidade Masculino FemininoProva

2 (dois) 
Atletica

2 (dois) 
Atletica

porpor
100 metros rasos

Corrida de 5 km LivreLivre
Atletismo 1 (uma) equipe 

por Atletica
1 (uma) equipe 

por Atletica
Revezamento 4 x 100

2 (dois) por 
Atletica

2 (dois) 
Atletica

por
Salto em Distancia

50 metros livre Livre Livre

50 metros costa Livre Livre
Natagao

Revezamento 4 x 50 

livre
1 (uma) equipe 

por Atletica
1 (uma) equipe 

por Atletica
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DOS PROCEDIMENTOS DE INSCRICAO

Art. 245 Cabera a cada atleta ou equipe a responsabilidade de realizar sua inscrigao 

perante o Comite Organizador do seu respective Campus.
Art. 259 A inscri^ao da Etapa Local devera ser preenchida em formulario especifico 

(Anexos I e II), sem que nenhuma informagao solicitada seja deixada em branco, 
anexando-se 0 comprovante de matncula a ficha de inscri^ao de cada aluno inscrito.

§19 No Campus sede, o formulario de inscrigao devera ser enviado digitalizado 
para o e-mail esporte@ufpi.edu.br.

§29 A homologagao da inscrigao dos integrantes de cada equipe no JUFPI / 2019 

so sera confirmada apos verificagao das exigencias deste Regulamento.

DO SISTEMA DE COMPETigAO

Art. 269 Somente as modalidades coletivas serao realizadas em duas etapas.
§19 As modalidades individuais terao suas realizagoes condicionadas a 

capacidade de cada Campus em realiza-las.
Art. 279 A Etapa por Campus sera realizada em cada um dos cinco Campi da 
Universidade Federal do Piaui, com equipes que pertengam aos respectivos Campi. 
Art. 289 Cada Campus somente classificara 01 (uma) equipe de cada modalidade e 
genero para a Etapa Final no Campus de Teresina.
Art. 299 A Etapa Final sera realizada no Setor de Esportes Alcides Lebre do Campus 

Ministro Petronio Portela da UFPI, municipio de Teresina, conforme cronograma. 
Art. 309 Na Etapa Local no Campus de Teresina havera tambem a competigao entre 

as Atleticas com pontuagao de ranking para as mesmas.
Art. 319 Na Etapa Local no Campus de Teresina havera a competigao de torcida.

DAS FORMAS DE DISPUTA

Art. 329 A forma de disputa de cada uma das modalidades na Etapa Local ficara a 

criterio do Comite Organizador Local, observando os Regulamentos Especificos de 

cada modalidade.
Art. 339 Na Etapa Local para 0 Campus de Teresina em cada modalidade e genero 
havera pontuagao para as colocagoes para que possa ser realizado o ranqueamento 
para colocagao geral de cada Atletica.
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§15 Para pontua^ao no ranking das Atleticas cada modalidade tera pontuagao 
conforme segue quadro abaixo, para as modalidades individuals, em ambos os 
generos:

Modalidade Coloca^aoProva Pontuagao
1° 10 pontos
2° 8 pontos

35 6 pontos
49 5 pontos

100 m. rasos 55 4 pontos
65 3 pontos
75 2 pontos

A partir do 1 ponto
85

15 10 pontos

25 8 pontos
35 6 pontos
45 5 pontos

Revezamento 4 x 100 m. 55 4 pontos

65 3 pontos

75 2 pontos
Atletismo

A partir do 1 ponto
85

15 10 pontos
25 8 pontos

35 6 pontos
45 5 pontos

Salto em Distancia 55 4 pontos

65 3 pontos

75 2 pontos

A partir do 1 ponto
85

15 10 pontos

25 8 pontos

Corrida de 5 km 35 6 pontos

45 5 pontos

55 4 pontos
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6^ 3 pontos
75 2 pontos

A partir do 1 ponto
85

15 10 pontos
25 8 pontos

35 6 pontos
45 5 pontos

50 m. livre 55 4 pontos

65 3 pontos
75 2 pontos

A partir do 1 ponto
85

15 10 pontos

25 8 pontos

35 6 pontos
45 5 pontos

Nata^ao 50 m. costas 55 4 pontos

65 3 pontos

75 2 pontos

A partir do 1 ponto
85

15 10 pontos

25 8 pontos

35 6 pontos
45 5 pontos

Revezamento 4 x 50 m. livre 55 4 pontos

65 3 pontos

75 2 pontos

A partir do 1 ponto
85

§29 Para pontuagao no ranking das Atleticas cada modalidade tera pontuagao 

conforme segue quadro abaixo, para as modalidades coletivas, em ambos os generos:

Modalidade Colocagao Pontuagao
15 20 (vinte) pontos

Basquete 3 x3
10 (dez) pontos25
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35 5 (cinco) pontos

20 (vinte) pontos19

Futsal 2° 10 (dez) pontos
35 5 (cinco) pontos 

20 (vinte) pontos19

Handebol 2° 10 (dez) pontos
35 5 (cinco) pontos
19 20 (vinte) pontos

Volei de Quadra 10(dez) pontos2°

5 (cinco) pontos35

20 (vinte) pontos19

Volei de Praia 10 (dez) pontos2°

5 (cinco) pontos35

Art. 345 Na Etapa Local para o Campus de Teresina para premia^ao da Melhor Torcida 

sera levado em considera^ao toda a a^ao da torcida durante os jogos, bem como sua 
atua^ao em redes sociais.

DAS SANCOES OU PENALIDADES

Art. 359 As sangoes disciplinares serao aplicadas a criterio exclusive da Coordenagao 

Tecnica, nos termos do Regulamento e da Legislagao Desportiva, e sua vigencia sera 

de acordo com o Codigo Brasileiro de Justi<;a Desportiva e as delibera^oes da 
Comissao Disciplinar.

Art. 362 No caso de algum responsavel por equipe ou atleta individual desejar 
impetrar recurso contra outra equipe ou contra a arbitragem, em fungao de possivel 
transgressao a este Regulamento, este recurso devera ser assinado e enviado para o 

e-mail Jufpil9(5)gmail.com. ate 06 (seis) boras apos o termino da partida, para 

posterior encaminhamento a Comissao Disciplinar, ao responsavel pelo recurso 
cabera o onus da prova.

Art. 372 A inscrigao de atletas de forma irregular acarretara a imediata elimina^ao da 

equipe na modalidade.

Art. 382 Em razao de agressao, o atleta, o membro da delegate ou o torcedor sera 
automaticamente eliminado da competi^ao.
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DO BOLETIM OFICIAL

Art. 395 Todas as informagoes e deliberagoes do Comite Organizador sobre os jogos 

serao postados na forma de Boletim Oficial.

PREMIACAO

Art. 409 Sera concedido medalhas aos 3 (tres) primeiros colocados das modalidades 

individuals, em cada modalidade e genero de cada Campus.

Art. 419 Sera concedido trofeu as 3 (tres) equipes primeiras colocadas em cada urn 

dos Campus de cada modalidade e genero e trofeu e medalhas aos 3 (tres) primeiros 

colocados nas modalidades coletivas na realizagao da Etapa Final.

Art. 429 Sera concedido na Etapa Local do Campus de Teresina trofeu a Atletica com 
maior pontuagao ao final desta Etapa.

Art. 439 Sera concedido trofeu na Etapa Local do Campus de Teresina trofeu a Atletica 
com melhor torcida eleita.

DA CESSAO DE DIREITOS E RESPONSABILIDADE

Art. 449 Os integrantes das equipes e atletas individuals, assim como quaisquer 
outros participantes do JUFPI / 2019, por meio da adesao a este Regulamento, que 

se comprova por meio do preenchimento do termo de inscrigao ou da efetiva 

participagao, autorizam aos orgaos de divulgagao oficiais da UFPI, a PREXC, PRAEC e 

ao Departamento de Educagao Fisica / CCS, em carater universal, gratuito e de forma 

irrevogavel e irretratavel, no Brasil e/ou no exterior, o direito de usar nome, voz, 
imagem, material biografico, declaragoes, gravagoes, entrevistas e endossos, bem 

como de usar sons e/ou imagens do evento, seja durante as competigoes, seja 
durante os aquecimentos, os treinamentos ou em qualquer suporte existente ou que 

venha a ser criado, a serem captados pela TV, exibigao e reexibigao, no todo, em 
extratos, trechos ou partes, ao vivo ou nao, sem limitagao de tempo ou numero de 
vezes.
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ANEXO II

FICHA DE INSCRICAO - MODALIDADE COLETIVA JUFPI / 2019
Modalidade Esportiva:_____________

Genero: ( ) Masculino ( ) Feminino

Nome da Atletica: ____ Curso:_______

complete, e-mailResponsavel (informar telefone):nome e

N- NOME MATRICULA

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

Teresina,
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ANEXO III

FICHA DE INSCRICAO - MODALIDADE INDIVIDUAL JUFPI / 2019

Obs.: Em caso de inscri^ao para revezamento do Atletismo ou Nata?ao preencher o 

nome da equipe em uma unica ficha.

Nome: Matricula:

Nome: Matricula:

Nome: Matricula:

Nome: Matricula:

Genero: ( ) Masculine ( ) Feminine

Atletica: Curso:

Modalidade e Provas a participar:

MARQUE A PROVA A 

SER ESCOLHIDA
MODALIDADE PROVA

100 M. RASOS

CORRIDA DE 5 KM
ATLETISMO

REVEZAMENTO 4 X 100 M.

SALTO EM DISTANCIA

SOM. LIVRE

NATA^AO SOM. COSTAS

REVEZAMENTO 4 X SOM.

/2019Teresina,
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ANEXO IV
REGULAMENTO ESPECIFICO DAS MODALIDADES
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REGULAMENTO ESPECIFICO DO ATLETISMO

1. A competigao de Atletismo sera realizada de acordo com este Regulamento.
2. Cada Atletica obrigatoriamente devera ter atletas inscritos em todas as provas, 

tanto no genero masculino quanto feminine.
3. As provas serao as seguintes:

PROVAS DO ATLETISMO
PROVAS FEMININAS MASCULINAS

Corridas Rasas 100 metros

Revezamentos 4 x 100 metros

Saltos Distancia

Corridas de fundo 5.000 metros

4. Cabera a organizagao da competigao a confecgao de series, grupos de 
classificagao, sorteio de raias, ordem de largada e ordem de tentativas para 
diversas provas, dentro do disposto nas regras da IAAF.

5. A quantidade de inscritos por modalidade e genero estara limitada por atletica 
obedecendo o quadro a seguir:

PROVAS DO ATLETISMO
PROVAS FEMININAS MASCULINAS

100 metros 02 por atletica

4 x 100 metros 04 por atletica

Distancia 02 por atletica

5.000 metros Livre

6. Nas provas de pista, quando nao houver o numero de atletas para compor as 
series eliminatorias, as provas serao realizadas como semifinais e finais.

7. Nas provas de campo, quando nao houver numero de atletas para compor os 
grupos de classificagao, as provas serao realizadas como final.

8. Para efeito de pontuagao para o ranking das atleticas as colocagoes receberao as 
seguintes pontuagoes:

PONTUACAO
1- lugar- 10 pontos 59 lugar- 4 pontos

2? lugar - 8 pontos 69 lugar- 3 pontos

39 lugar - 6 pontos 1- lugar - 2 pontos

49 lugar - 5 pontos A partir do 89 lugar - 1 ponto

Pagina 17 de 27



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 
PRO-REITORIA DE EXTENSA© E CULTURA - PREXC 

PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E COMUNITARIOS -PRAEC 
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FISICA 

Campus Universitario Ministro Petronio Portella, Bairro Ininga,
Teresina, Piaui, Brasil; Telefone: (86) 3215-5860

REGULAMENTO ESPECIFICO DO BASQUETE 3x3

1. A competigao de Basquete 3x3 sera realizada de acordo com este regulamento.
2. Os jogos serao disputados segundo as normas a seguir;

2.1 0 tempo regular de jogo sera de 1 (urn) tempo de 10 (dez) minutos, onde o 
relogio sera interrompido somente em situates de lance livre, ou caso 
demore a bola volte a estar em jogo.

2.2 A primeira equipe que marcar 21 (vinte e um) pontos ou mais vencera o jogo, 
caso tal evento ocorra antes do final do tempo regulamentar de jogo. Esta 
regra nao se aplica para prorroga^ao.

2.3 Se o placar estiver empatado ao final do tempo de jogo, uma prorrogagao 
sera jogada. Havera um minuto de intervale antes da prorrogagao. A primeira 
equipe a marcar 2 (dois) pontos na prorrogagao vencera o jogo.

3. Para a classifica^ao das equipes, sera observada a seguinte pontuagao:
PONTUAgAO

Vitoria 2 (dois) pontos
Derrota 1 (um) ponto

0 (zero) pontoDerrota por W x 0

4. 0 uniforme de cada atleta constara:
a) Camisa numerada na frente e nas costas;
b) Calgao;
c) Meias;
d) Tenis;
4.1 Os alunos(as)-atletas que apresentarem-se fora dos padroes de uniformes 

estabelecidos no Regulamento Geral nao serao impedidos de competir no 
seu l9 dia de participagao, e terao relatorio encaminhado a Comissao 
Disciplinar. A partir do seu 29 dia de participagao, os alunos(as)-atletas que 
nao adequarem seus uniformes ao exigido por este Regulamento serao 
impedidos de participar.

5. Em caso de W x 0 o placar da partida sera considerado de 21 x 0 em favor da 
equipe que compareceu a partida.

6. Na Fase Classificatoria, quando no mesmo grupo 02 (duas) ou mais equipes 
terminarem empatadas em numero de pontos, o desempate far-se-a da seguinte 
maneira, e em ordem sucessiva de elimina^ao:
a) Confronto direto no jogo realizado entre as equipes empatadas na fase 

(utilizado somente no caso de empate entre 02 (duas) equipes);
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b) Saldo de pontos (pontos pros -pontos contra) apurado nos jogos disputados 
entre as equipes empatadas;

c) Maior coeficiente de pontos average apurado nos jogos disputados entre as 

equipes empatadas;
d) Maior coeficiente de pontos average apurado em todos os jogos disputados 
pelas equipes na fase;
e) Menor numero de pontos contra, apurado em todos os jogos disputados pelas 

equipes na fase;
f) Sorteio.
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REGULAMENTO ESPECIFICO DO FUTSAL

1. A competigao de futsal sera realizada de acordo com as regras oficiais, salvo o 
estabelecido neste Regulamento.

2. Os jogos serao disputados em 02 (dois) tempos de 20 (vinte) minutes com 
cronometro corrido quando a bola estiver fora de jogo, para o genero masculine, 
e 02 (dois) tempos de 15 (quinze) minutos para o genero feminine, salvo uma 
longa demora para reinicio da partida e com intervalo de 05 (cinco) minutos 
entre ambos.

3. Para classificagao das equipes, sera observada a seguinte pontuagao:
a) Vitoria-03 pontos
b) Empate-01 ponto
c) Derrota ou Derrota por W x O - 00 ponto

4. Quanto aos uniformes:
4.1 O uniforme de cada atleta constara:
a) Camisas numeradas na frente e nas costas;
b) Calgao;
c) Meias de cano longo;
d) Caneleiras;
e) Tenis sem trava;

4.2 Os goleiros deverao ter uniformes de cores diferentes da sua equipe e da 
equipe adversaria, inclusive dos goleiros adversaries.

4.3 Os atletas que apesentarem-se fora dos padroes de uniformes estabelecidos 
no Regulamento Geral, nao serao impedidos no seu 1- dia de participagao, e 
terao relatorio encaminhado a Comissao Disciplinar. A partir do 2Q dia de 
participagao, os atletas que nao adequarem seus uniformes ao exigido por 
este regulamento serao impedidos de participar.

5. Nao sera permitido jogar de piercing, brinco, colar, presilha ou qualquer outro 
objeto que ponha em risco a integridade fisica dos atletas.

6. A equipe devera comparecer ao local de jogo com antecedencia e devidamente 
uniformizada. Para ter condigao de participagao, antes do inicio do jogo, todos 
os componentes deverao apresentar suas credenciais a equipe de arbitragem.

7. No banco de reservas so poderao ficar os (as) atletas e comissao tecnica cujos 
nomes deverao constar na relagao de inscrigao.

8. Em fases eliminatorias os jogos deverao ter urn vencedor, portanto nao poderao 
terminar empatados. No caso de empate no tempo regulamentar serao 
adotados os seguintes procedimentos:
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8.1 Serao realizadas cobran^as de 03 (tres) tiros livres diretos ao gol, executados 
na marca penal, alternadamente, a serem cobrados por todos os (as) atletas 
relacionados em sumula, exceto os expulsos;

8.2 Ainda persistindo o empate, serao cobrados tantos tiros livres diretos a gol 
quanto necessaries, executado da marca penal, alternadamente, por 
diferentes atletas em condi^ao de jogo, ate que haja urn vencedor.

9. Na fase classificatoria, quando no mesmo grupo 02 (duas) ou mais equipes 
terminarem empatadas, o desempate far-se-a da seguinte maneira e em ordem 
sucessiva de eliminagao:
a) confronto direto no jogo realizado entre as equipes empatadas (utilizado 

apenas em caso de empate de duas equipes);
b) maior coeficiente de gols average apurado em todos os jogos na fase de 

grupo;
c) maior numero de gols pro - apurado em todos os jogos na fase de grupo;
d) menor numero de gols sofridos - apurado em todos os jogos na fase de 

grupo;
e) sorteio

10. Estara automaticamente suspense do jogo seguinte na mesma modalidade / 
genero, o (a) atleta que for expulso ou receber dois cartoes amarelos, 
consecutivos ou nao.
10.1 A contagem de cartoes, para fins de suspensao automatica e feita 
separadamente e por tipologia de cartao, nao havendo a possibilidade de o 
cartao vermelho apagar o amarelo ja recebido no mesmo jogo.
10.2 Quando o jogo nao realizado por nao comparecimento de uma das 
equipes, a equipe com atleta a cumprir suspensao nao tera sua suspensao 
considerada cumprida.
10.3 A contagem de cartoes, para fins de suspensao, sera feita de forma 
cumulativa.

11. A participagao de atleta suspense automaticamente implicara nos 
procedimentos adotados abaixo:
11.1 Em caso de derrota da equipe infratora, o resultado do jogo sera mantido;
11.2 Em caso de vitoria da equipe infratora, o resultado do jogo sera revertido 

em favor da equipe adversario, considerando o placar de W x O.
12. Em caso de W x O o placar da partida sera considerado de 10 x 0 em favor da 

equipe que compareceu a partida.
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REGULAMENTO ESPECIFICO DO HANDEBOL

1. A competigao de Handebol sera realizada de acordo com as regras oficiais, salvo 
o estabelecido neste Regulamento.

2. 0 tempo de duragao de cada jogo sera de 40 (quarenta) minutos, divididos em 
dois tempos de 20 (vinte) minutos cada, para o genero masculine e de 30 (trinta) 
minutos, divididos em dois tempos de 15 (quinze) minutos para o genero 
feminine, com 10 (dez) minutos de intervale.

3. Para a classifica^ao das equipes, sera observada a seguinte pontuagao:
a) Vitoria - 2 pontos
b) Empate - 1 ponto
c) Derrota e Derrota por W x O

4. Quanto ao uniforme das equipes:
a) Camisas numeradas nas frente e nas costas, de acordo com as regras oficiais;
b) Callao;
c) Meias;
d) Tenis;

4.1 Os goleiros deverao ter uniformes de cores diferentes da sua equipe e da 
equipe adversaria, inclusive dos goleiros adversaries.

4.2 Os goleiros deverao ter uniformes de cores diferentes da sua equipe e da 
equipe adversaria, inclusive dos goleiros adversaries.

4.3 Os atletas que apesentarem-se fora dos padroes de uniformes estabelecidos 
no Regulamento Geral, nao serao impedidos no seu l9 dia de participagao, e 
terao relatorio encaminhado a Comissao Disciplinar. A partir do 29 dia de 
participagao, os atletas que nao adequarem seus uniformes ao exigido por 
este regulamento serao impedidos de participar.

5. Em caso de W x O o placar da partida sera considerado de 15 x 0 em favor da 
equipe que compareceu a partida.

6. Nao sera permitido jogar de piercing, brinco, colar, presilha ou qualquer outro 
objeto que ponha em risco a integridade fisica dos atletas.

7. A equipe devera comparecer ao local de jogo com antecedencia e devidamente 
uniformizada. Para ter condi^ao de participa^ao, antes do im'cio do jogo, todos 
os componentes deverao apresentar suas credenciais a equipe de arbitragem.

8. No banco de reservas so poderao ficar os (as) atletas e comissao tecnica cujos 
nomes deverao constar na rela^ao de inscrigao.

9. Em fases eliminatorias os jogos deverao ter urn vencedor, portanto nao poderao 
terminar empatados. No caso de empate no tempo regulamentar serao 
adotados os seguintes procedimentos:
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8.1 Sera realizada uma primeira rodada de 03 (tres) cobran^as de 7 (sete) metros 
para cada equipe com atletas diferentes e cobran^as alternadas.

8.2 Persistindo o empate, cada equipe deve, novamente, nomear novos 3 (tres) 
cobradores, nao podendo ser indicados os cobradores da primeira rodada. 
Nesta segunda rodada, o vencedor sera decidido logo que houver um gol de 
diferenga, apos cada equipe ter realizado o mesmo numero de arremessos.

8.3 Persistindo o empate serao adotadas cobrangas alternadas ate que se haja 
um vencedor.

9. Na fase classificatoria, quando no mesmo grupo 02 (duas) ou mais equipes
terminarem empatadas, o desempate far-se-a da seguinte maneira e em ordem
sucessiva de elimina^ao:
a) confronto direto no jogo realizado entre as equipes empatadas (utilizado 

apenas em caso de empate de duas equipes);
b) maior numero de vitorias;
c) maior coeficiente de gols average apurado em todos os jogos na fase de 

grupo;
d) maior numero de gols pro - apurado em todos os jogos na fase de grupo;
e) menor numero de gols sofridos - apurado em todos os jogos na fase de 

grupo;
f) sorteio
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REGULAMENTO ESPECIFICO DO NATA^AO

1. A competigao de Atletismo sera realizada de acordo com este Regulamento.
2. Cada Atletica obrigatoriamente devera ter atletas inscritos em todas as provas, 

tanto no genero masculine quanto feminine.
3. As provas serao as seguintes:

PROVAS DO ATLETISMO

FEMININAS MASCULINAS

50 m. livre

PROVAS 50 m. costas

Revezamento 4 x 50 m. livre

4. Cabera a organizagao da competigao a confecgao de series, grupos de 
classificagao, sorteio de raias, ordem de largada e ordem de tentativas para 
diversas provas, dentro do disposto nas regras da IAAF.

5. A quantidade de inscritos por modalidade e genero estara limitada por atletica 
obedecendo o quadro a seguir:

PROVAS DO ATLETISMO

PROVAS MASCULINASFEMININAS
50 m. livre InscriQoes Livre

50 m. costas Inscrigoes Livre

Revezamento 4 x 50 m. livre 01 equipe por atletica

6. Para efeito de pontua^ao para o ranking das atleticas as coloca^oes receberao as 
seguintes pontuagoes:

PONTUAgAO
l5 lugar- 10 pontos 59 lugar-4 pontos

29lugar- 8 pontos 69 lugar - 3 pontos

39lugar- 6 pontos 79lugar- 2 pontos

49 lugar - 5 pontos A partir do 89 lugar - 1 ponto
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REGULAMENTO ESPECIFICO DO VOLEIBOL

1. A competigao de Voleibol sera realizada de acordo com as regras oficiais, salvo o 
estabelecido neste Regulamento.

2. Nao serao concedidos os 2 (dois) tempos tecnicos no 8? e 16 5 pontos.
3. As alturas da rede serao: FEMININA - 2,24 m.

MASCULINA - 2,43 m.
4. Na etapa inicial a realizagao de disputa da partida sera disputada em 3 (tres)

sets. Somente a final de cada etapa sera realizada em 5 (cinco) sets.
5. Para a classificagao das equipes, sera observada a seguinte pontuagao:

a) Resultado de 2 x 0 = 3 (tres) pontos para equipe vencedora e 0 (zero) ponto 
para a equipe derrotada;

b) Resultado de 2 x 1 = 2 (dois) pontos para equipe vencedora e 1 (urn) ponto 
para a equipe derrotada;

c) Ausencia (W x O) = 3 (tres) pontos para a equipe vencedora e 0 (zero) ponto 
para equipe ausente.

6. 0 uniforme de cada atleta constara de:
a) Camisas numeradas na frente e nas costas, conforme regras oficiais;
b) Callao;
c) Meias;
d) Tenis;
6.1 Nenhum atleta podera participar de jogos fora do uniforme descrito acima;
6.2 Os atletas que apesentarem-se fora dos padroes de uniformes estabelecidos 

no Regulamento Geral, nao serao impedidos no seu 1- dia de participagao, e 
terao relatorio encaminhado a Comissao Disciplinar. A partir do 2^ dia de 
participagao, os atletas que nao adequarem seus uniformes ao exigido por 
este regulamento serao impedidos de participar.

7. No banco de reservas so poderao ficar os (as) atletas e comissao tecnica cujos 
nomes deverao constar na rela^ao de inscri^ao.

8. Sera permitido urn tempo mmimo de 5 (cinco) minutos para as equipes 
aquecerem.

9. Na fase classificatoria, quando no mesmo grupo 2 (duas) ou mais equipes 
terminarem com o mesmo numero de pontos, o desempate far-se-a da seguinte 

maneira e em ordem sucessiva de eliminagao:
a) Confronto direto entre as equipes empatadas na fase (utilizado somente em 

caso de empate apenas entre duas equipes);
b) Maior coeficiente de sets overage em todos os jogos disputados pelas 

equipes nas fases;
c) Maior coeficiente de pontos average em todos os jogos disputados pelas 

equipes nas fases;
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d) Sorteio;
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REGULAMENTO ESPECIFICO DO VOLEI DE PRAIA

A competigao de Volei de Praia sera realizada de acordo com as regras oficiais, salvo o 
estabelecido neste Regulamento.

1. Cada atleta tera direito a 1 (um) tempo medico por jogo de, ate 05 (cinco) 
minutos de dura?ao para sua propria assistencia. Caso a assistencia medica seja 
recusada, a equipe sera sancionada com retardamento de jogo.

2. Para a classifica^ao das equipes, sera observada a seguinte pontuagao:
a) Vitoria - 2 (dois) pontos;
b) Derrota - 1 (um) ponto;
c) Derrota por W x 0-0 (zero) ponto;

3. Para cada jogo, a equipe e responsavel por se apresentar devidamente 
uniformizada.
3.1 Entenda-se como uniforme:

a) MASCULINO: bermudas ou canoes com cores e modelos iguais e 
camisetas com modelos iguais, cores iguais, com numeragao, de acordo 
com o regulamento geral;

b) FEMININO: Sukinis / Maios ou bermuda ciclista com modelos e cores 
iguais e top com modelo e cor igual, com numeragao, de acordo com o 
regulamento geral.

4. A participa^ao de tecnico sera permitida.
5. Sera garantido um tempo mmimo de 5 (cinco) minutos para as equipes 

aquecerem na quadra de jogo.
6. Na fase classificatdria, quando no mesmo grupo 2 (duas) ou mais equipes 

terminarem com o mesmo numero de pontos, o desempate far-se-a da seguinte 
maneira e em ordem sucessiva de eliminagao:
e) Confront© direto entre as equipes empatadas na fase (utilizado somente em 

caso de empate apenas entre duas equipes);
f) Maior coeficiente de sets average em todos os jogos disputados pelas 

equipes nas fases;
g) Maior coeficiente de pontos average em todos os jogos disputados pelas 

equipes nas fases;
h) Sorteio;
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