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II JOGOS INTERCURSOS UNIUV-2015

CAPÍTULO 1 – DAS INSCRIÇÕES
Artigo 1° - Só poderão participar dos jogos, as equipes que estiverem
com a ficha de inscrição corretamente preenchidas e com os alimentos
devidamente entregues na data conforme estabelecido no regulamento, sendo
1 kg de alimento não perecível por atleta inscrito, os alimentos deverão ser
entregues no dia 30/07.
Parágrafo único: Caso os atletas não entreguem os alimentos, a equipe será
suspensa.
Artigo 2° - São condições fundamentais para que o acadêmico participe
dos Jogos:
a) Estar devidamente matriculado na Instituição - UNIUV;
b) Apresentar documento de identificação (RG) e carteirinha de estudante no
dia da competição e em todos os jogos da equipe.
c) Os acadêmicos poderão apenas se inscrever em uma modalidade.
d) Os atletas só poderão ser substituídos até o dia 30/07, para todas as
modalidades.
Parágrafo único: a comprovação da matricula dar-se-á mediante apresentação
da declaração de matrícula, sendo retirada na secretaria da UNIUV. Deverá ser
entregue dia 30/07.

Artigo 3º - Cada curso deverá ter um professor responsável que deverá
ser identificado antes da seletiva. As fichas de inscrição serão entregues
apenas para o professor responsável.
Parágrafo primeiro: em hipótese alguma um aluno de curso diferente poderá
ingressar em uma equipe que não seja a de seu curso atual.
Parágrafo segundo: acadêmicos com dependência só poderão ser inscritos
pelo curso que estão matriculados.
Parágrafo terceiro: times com garoto e garota UNIUV inscritos ganharam 5
pontos.
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Parágrafo quarto: os cursos que não fecharem time, por falta de acadêmicos,
poderão juntar-se com outro curso que também não possuam time completo.
Mediante a avaliação da comissão organizadora.

CAPÍTULO 2- DAS PREMIAÇÕES
Artigo 3° - Serão premiadas as equipes classificadas em primeiro, segundo e
terceiro lugares, da modalidade de futsal masculino, feminino e cabo de guerra.

1º lugar - Troféu e Medalhas;
2º lugar - Troféu e Medalhas;
3º lugar - Troféu e Medalhas;

Artigo 4º- Haverá premiação para o curso que atingir maior pontuação na
contagem geral (Modalidade, organização, torcida, cabo de guerra e garoto e
garota UNIUV).
1º lugar – Troféu rotativo.

CAPÍTULO 3- SISTEMA DE DISPUTA

Artigo 5° - Para a modalidade de Futsal masculino serão quatro grupos com
três equipes, haverá rodízio dentro do grupo, classificando apenas o primeiro
colocado de cada um deles. Na seqüência os jogos são eliminatórios
disputados em semifinais e finais.
Na modalidade de Futsal Feminino prevalecerá o rodízio dentro do
grupo, classificando-se primeiro e segundo colocado de cada um. Na
seqüência os jogos são eliminatórios disputados em semifinais e finais.
Na modalidade de cabo de guerra será utilizado o sistema de
eliminatória simples.
OBS: Para classificação geral das modalidades será utilizado o critério
em que o primeiro colocado puxa o terceiro, seguindo esta ordem até o
último colocado.
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Artigo 6° - Cabe aos componentes da equipe, o conhecimento das
regras oficiais da modalidade de Futsal do ano de 2015 (exceto o tempo de
duração da partida) e das normas estabelecidas nos regulamentos que regem
esta competição, entregues pela comissão organizadora, BACHARELADO EM
EDUCAÇÃO FÍSICA (8º SEMESTRE), aos representantes das equipes. Na
modalidade de futsal masculino e feminino a duração das partidas na fase
classificatória, contará com dois tempos de 10 minutos com um intervalo de 5
minutos. As finais terão o tempo normal tanto quanto as regras oficiais da
modalidade citada acima, sendo dois tempos de 20 minutos com intervalo de
10 minutos. As finais terão o tempo normal tanto quanto as regras oficiais da
modalidade citada acima, sendo dois tempos de 15 minutos com intervalo de
10 minutos.
Na modalidade de cabo de guerra será realizado no intervalo dos jogos.

CRITÉRIO DE DESEMPATE

Artigo 7° - Nas competições realizadas no sistema de rodízio, em caso
de empate na classificação das modalidade de futsal, para se conhecer os
mais bem classificados, os desempates deverão obedecer aos seguintes
critérios:

a) ENTRE DUAS EQUIPES:
1. confronto direto na fase;
2. saldo de gols na fase;
3. saldo de gols em todos os jogos realizados na competição;
4. menor média de cartões vermelhos;
5. menor média de cartões amarelos;
6. sorteio para as fases subseqüentes.

b) ENTRE TRÊS OU MAIS EQUIPES:
1. maior número de vitórias entre as equipes empatadas na fase;
2. saldo de gols nos jogos entre as equipes empatadas na fase;
3. saldo de gols nos jogos realizados na fase;
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4. saldo de gols marcados por jogo em toda a competição;
5. menor média de cartões vermelhos;
6. menor média de cartões amarelos;
7. sorteio

FORMA DE DISPUTA CABO DE GUERRA

Cada equipe deve ser composta de no mínimo seis integrantes e no
máximo oito integrantes, onde metade dos mesmos devem ser metade do sexo
feminino e metade do sexo masculino.
Os competidores ficam dispostos em linha reta, seguidos ao longo da
corda, entre os dois grupos existe uma linha central, a corda é marcada em seu
ponto central. A disputa é iniciada pelos dois times com a marca central da
corda coincidindo com a linha central da quadra. Fica a critério de cada equipe
o alinhamento dos atletas, porem deve ser misto.

A disputa será realizada por meio de eliminatória simples (mata-mata),
as equipes a serem confrontadas serão definidas por meio de sorteio.

CAPÍTULO 4- DA ORGANIZAÇÃO ESPORTIVA PARA CAMPEÃO GERAL

Não serão atribuídas horas complementares aos acadêmicos que se
fizerem presentes na torcida no momento dos jogos de seu devido curso e nem
para os atletas que estiverem em jogo.

Artigo 8º - Na abertura, é obrigatório desfile de no mínimo 5 (cinco) atletas
caracterizando seu respectivo curso, com moletom, camiseta ou jaqueta. Será
atribuída ainda a pontuação para a equipe que no ato da apresentação
compareça um banner ou bandeira que represente seu respectivo curso.
Artigo 9º- Será atribuída a pontuação para o curso que estiver com torcida
presente no seu respectivo jogo, sendo:

a) A Pontuação será de 0, 100, 200, ou 300 pontos
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b) 0 pontos a quem não apresentar nenhum critério avaliado, 100 pontos a
quem apresentar de 1 a 3 critérios avaliados, 200 pontos a quem
apresentar de 4 a 6 critérios avaliados e 300 pontos a quem apresentar
de 7 a 9 critérios avaliados
c) Número de pessoas (menos de 10 pessoas não pontua);
d) Criatividade (grito de guerra, mascote, faixas, cartazes, instrumentos
musicais, animação)
e) Uniforme equipe: meião, caneleira, calção e camiseta;
f) Pontuação para o curso que apresentar melhor disciplina durante os
jogos.
g) A inscrição do garoto(a) acarretará em 200 pontos;

Artigo 10º- Será DESCLASSIFICADO o curso que entrar ou ingerir algum tipo
de bebida alcoólica no ambiente do ginásio.

V -DAS PENALIDADES:
Artigo 11° – São passíveis de punição todos aqueles que direta ou
indiretamente estejam participando da competição e que:
a) Não apresentarem professor na condição de técnico para a disputa;
b) Provocarem distúrbios e conflitos antes, durante e depois do evento;
c) Não apresentar-se devidamente uniformizado para a disputa de suas
partidas;
d) Apresentarem protestos descabidos, críticas, calúnias e difamações á
organização do evento, a equipe adversária e arbitragem;
Parágrafo Primeiro – As punições podem progressivamente serem impostas
usando o seguinte critério:
a) Uma advertência verbal;
c) Suspensão por um jogo do atleta + multa de 1 kg de alimento não perecível.
d) Eliminação do atleta da competição + multa de 5 kg de alimento não
perecível.
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e) Eliminação da equipe da competição + multa de 20 kg de alimento não
perecível.
f) Suspensão do atleta por 365 dias de toda e qualquer competição realizada
ou organizada pelo Curso de Bacharelado em Educação Física e da próxima
edição dos jogos intercursos.

Artigo 12° - O Técnico e membro da comissão técnica penalizada em hipótese
alguma poderão participar de outra partida até que cumpra a punição imposta
conforme parágrafo primeiro do artigo 15°.

Parágrafo Primeiro - Em caso de irregularidade comprovada na inscrição do
atleta após a realização do jogo, a seguinte punição será aplicada:
a) Eliminação do atleta irregular;
b) Perda e reversão dos pontos da partida para a equipe adversária.
Parágrafo Segundo - A reincidência no caso acima eliminará a equipe
automaticamente da competição e seus resultados serão zerados.

Parágrafo terceiro: serão suspensos os atletas que atingirem a contagem de
dois cartões amarelos na fase classificatória, bem como, por um cartão
vermelho. Os cartões são cumulativos e serão zerados para a próxima fase.
Parágrafo quarto – Caso a expulsão seja determinada por um ato
antidesportivo, em qualquer instância e considerada de cunho gravíssimo pela
arbitragem e comissão disciplinar será aplicada as seguintes penalidades:
a) Eliminação do (s) atleta (s) da competição;
b) Eliminação da equipe da competição (caso todos os atletas estejam
envolvidos);

Artigo 13° - As equipes que desistirem a qualquer momento da disputa serão
consideradas

afastadas

da

competição

caracterizando

abandono

da

competição.

Parágrafo Primeiro - Configuram-se também abandono, as seguintes situações:
a) Deixar de comparecer para a disputa de uma partida (W. O.);
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b) Não estar presentes no horário ou data estabelecido para seu jogo,
conforme tabela.
Parágrafo segundo - Configurado o abandono, serão considerados nulos os
resultados das partidas realizadas pela equipe na fase.
Parágrafo terceiro – A Equipe perdedora por W.O. Estará automaticamente
eliminada da competição, tendo como multa o pagamento de 20 kg de
alimentos não perecíveis.
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PROGRAMAÇÃO
Segunda-feira 03/08/2015
LOCAL: COMPLEXO ESPORTIVO DA UNIUV

19:15h: ABERTURA - CONFORME PROGRAMAÇÃO
 M= masculino
 F= feminino
 CG= cabo de guerra
1
2
3

20:30
21:00
21:30

EDUCAÇÃO FÍSICA
EDUCAÇÃO FÍSICA
ADMINISTRAÇÃO SMS

X
X
X

ODONTOLOGIA
ADMINISTRAÇÃO SMS
PUBLICIDADE

MD
FA
MB

Haverá tolerância de 15 minutos somente para o primeiro jogo de cada período .

PROGRAMAÇÃO
Terça-feira 04/08/2015
LOCAL: COMPLEXO ESPORTIVO DA UNIUV
4
5
6
7
8
9

19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30

ENG. CIVIL NOITE
PUBLICIDADE
ENG. AMBIENTAL
ODONTOLOGIA
ENG. CIVIL. MANHÃ
ADMINISTRAÇÃO UVA

X
X
X
X
X
X

ARQUITETURA
ENG. CIVIL
CIENCIAS CONTÁBEIS
ENG. DE PRODUÇÃO
SIST. INFORMAÇÃO
ARQUITETURA E URB.

MA
FA
FB
MA
MC
FB

Haverá tolerância de 15 minutos somente para o primeiro jogo de cada período .

PROGRAMAÇÃO
Quarta-feira 05/08/2015
LOCAL: COMPLEXO ESPORTIVO DA UNIUV
10
11
12
13
14
15

19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30

EDUCAÇÃO FÍSICA
ENG. AMBIENTAL
ARQUITETURA E URB.
ADMINISTRAÇÃO SMS
ENG. CIVIL
CIENCIAS CONTÁBEIS

x
x
x
x
x
x

PUBLICIDADE
ARQUITETURA E URB.
CIENCIAS CONTÁBEIS
SECRETARIADO EXEC.
ADMINISTRAÇÃO SMS
ADMINISTRAÇÃO UVA
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FA
FB
MA
MB
FA
FB

PROGRAMAÇÃO
Quinta-feira 06/08/2015
LOCAL: COMPLEXO ESPORTIVO DA UNIUV
16
17
18
19
20
21

19:00
SIST. INFORMAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO UVA
MC
19:30
EDUCAÇÃO FÍSICA
x
ENG. CIVIL
FA
20:00
EDUCAÇÃO FÍSICA
x
ENG. PRODUÇÃO
MD
20:30
PUBLICIDADE
x
SECRETARIADO
MB
21:00
ENG. AMBIENTAL
x
ADMINISTRAÇÃO UVA
FB
21:30
CIENCIAS CONTÁBEIS
x
ARQUITETURA E URB.
FB
Haverá tolerância de 15 minutos somente para o primeiro jogo de cada período .

PROGRAMAÇÃO
Sexta-feira 07/08/2015
LOCAL: COMPLEXO ESPORTIVO DA UNIUV
22

19:00

23

19:30

24

20:00

ENG. CIVIL MANHÃ
SISTEMAS DE INF.
CIÊNCIAS CONTABEIS
ENG. CIVIL
ADMINISTRAÇÃO SMS
ED. FÍSICA

x
x
x
x
x
x
x

ADMINISTRAÇÃO UVA
ARQUITETURA E URB.
ENG. CIVIL NOITE
PUPLICIDADE
PUBLICIDADE
CONTÁBEIS

VENC. JOGO 1

MC
CG
MA
CG
FA
CG

ADM SMS

CG

VENC. JOGO 3

CG

x
VENC. JOGO 2

Haverá tolerância de 15 minutos somente para o primeiro jogo de cada período .

PROGRAMAÇÃO
Segunda-feira 10/08/2015
LOCAL: COMPLEXO ESPORTIVO DA UNIUV
25

19:00
1º GRUPO A

26

19:30

27

20:00

28

20:30

F

x
2º GRUPO B

M
1º GRUPO A

1º GRUPO D
F

x
1º GRUPO B

2º GRUPO A
M

x
1º GRUPO B
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1º GRUPO C

PROGRAMAÇÃO
Terça-feira 11/08/2015
LOCAL: COMPLEXO ESPORTIVO DA UNIUV

FINAL
29

19:30

X
VENC. JOGO 25

30

F
VENC. JOGO 27

20:30

X
VENC. JOGO 26

M
VENC. JOGO 28

X

CG

FUTSAL MASCULINO
GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

ENG. CIVIL NOITE

ADM SMS

ENG. CIVIL MANHÃ

EDUCAÇÃO FÍSICA

ARQUITETURA

PUBLICIDADE

SISTEMA DE INF.

ODONTOLOGIA

CONTÁBEIS

SECRETARIADO

ADM UVA

ENG. PRODUÇÃO

FUTSAL FEMININO
GRUPO A

GRUPO B

ED. FÍSICA

ENG. AMBIENTAL

ADM SMS

C. CONTÁBEIS

PUBLICIDADE

ARQUITETURA

ENG. CIVIL

ADM UVA

GRUPO
ÚNICO
ADM SMS
4
SISTEMAS INF.
1

6

ARQUITETURA
ENG. CIVIL MANHÃ
2
PUBLICIDADE

5

ED. FÍSICA
3
CONTÁBEIS

CABO DE GUERRA
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