REGULAMENTO GERAL DOS JOGOS INTERNOS DA UFRR
25 ANOS
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TÍTULO I

CAPÍTULO I – DA FINALIDADE DO EVENTO

Art. 1. Os Jogos Internos da UFRR 2014 tem por objetivos difundir a prática esportiva
entre a comunidade universitária, promover a integração através do esporte além de
integrar a programação de comemoração aos 25 anos de nossa universidade.

TÍTULO II

CAPÍTULO I – DA REALIZAÇÃO

Art. 2. Os Jogos Internos da UFRR 2014 serão realizados pela Divisão de Esporte e
Lazer – DEL e pela Coordenação de Atenção à Qualidade de Vida do Servidor – CDS.

CAPÍTULO II – DAS RESPONSABILIDADES

Art. 3. À organização do evento caberá:
I - Elaborar o Regulamento Geral e específico de cada modalidade dos Jogos Internos da
UFRR 2014;
II – Supervisionar os Jogos Internos da UFRR 2014 do ponto de vista técnico;
III - Responsabilizar-se com o pagamento das seguintes despesas:
a) Arbitragem;
b) Recursos materiais necessários para o evento;
c) Medalhas e troféus para todas as modalidades em disputa;
d) Outros serviços necessários à realização dos eventos.
IV - Responsabilizar-se em prestar contas e elaborar o relatório final do evento dentro do
prazo legal.
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Art. 4. Aos atletas e/ou representantes das equipes caberá:
I - Comparecer ao Congresso Técnico Geral;
II - Supervisionar e responsabilizarem-se pela conduta dos componentes de sua
Delegação, em todos os ambientes onde comparecerem durante os eventos;
III - Preservar, juntamente com sua equipe, os locais de competições, e demais ambientes
onde comparecerem.

TÍTULO III

CAPÍTULO I – DAS DATAS E LOCAL

Art. 5. Os Jogos Internos da UFRR 2014 serão realizados no período de 01/09/2014 a
12/09/2014 nos campi da UFRR.

CAPÍTULO II - DAS MODALIDADES ESPORTIVAS

Art. 6. Os Jogos Internos da UFRR 2014 serão disputados em 4 (quatro) modalidades
esportivas, a saber:
Parágrafo Primeiro – Modalidades Individuais: - Xadrez e Tênis de Mesa, todas nos
gêneros feminino e masculino.
Parágrafo Segundo – Modalidades Coletivas: - Futsal e Voleibol, todas nos gêneros
feminino e masculino.

TÍTULO IV

CAPÍTULO I – DA CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
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Art. 7. Poderão participar dos Jogos Internos da UFRR 2014 servidores efetivos,
substitutos e terceirizados e alunos regularmente matriculados.
Parágrafo primeiro: os atletas inscritos e/ou seus representantes deverão entregar cópia
da declaração de matrícula expedida pelo DERCA (no caso de alunos) ou cópia do crachá
funcional expedido pela Prefeitura Universitária (no caso de servidores) durante a
realização do Congresso Técnico Geral.
Parágrafo segundo: caso os documentos acima não sejam entregues o participante terá
sua inscrição cancelada.
Parágrafo terceiro: caso ocorra o previsto no parágrafo acima o representante da equipe
poderá incluir um novo atleta desde que apresente um dos documentos citados no
parágrafo primeiro deste artigo.
Art. 8. Cada atleta poderá participar de 1 (uma) modalidade coletiva e de 1 (uma)
modalidade individual.

CAPÍTULO II – DOS PRAZOS E PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÕES

Art. 9. A inscrição no evento será de responsabilidade do participante e deverá ser feita
no período de 13 a 26 de agosto, através do encaminhamento da Ficha de Inscrição
devidamente preenchida e assinada (Anexo I) para o e-mail da Divisão de Esporte e
Lazer – DEL: esporte@ufrr.br.
Art. 10. Não será cobrada taxa de inscrição;
Art. 11. Para efetivação das inscrições deverão ser apresentados no Congresso Técnico
os seguintes documentos:
I – Se servidor, cópia do crachá funcional expedido pela Prefeitura Universitária (deverá
ser entregue no congresso técnico geral);
II – Se aluno, cópia de Declaração de Matrícula fornecida pelo DERCA (deverá ser
entregue no congresso técnico geral).
Art. 13. Na modalidade de FUTSAL MASCULINO serão aceitas inscrições de no máximo
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32 equipes, obedecida a ordem cronológica de formalização das inscrições.
Art. 14. Nas modalidades de FUTSAL FEMININO, VÔLEI MASCULINO e VÔLEI
FEMININO serão aceitas inscrições de no máximo 16 equipes, obedecida a ordem
cronológica de formalização das inscrições.
Art. 15. Nas modalidades coletivas cada equipe poderá inscrever no máximo 12 (doze)
atletas por equipe.
Art. 16. Na modalidade de TÊNIS DE MESA serão aceitas inscrições de no máximo 16
atletas no gênero masculino e 16 atletas no gênero feminino, obedecida a ordem
cronológica de formalização das inscrições.
Art. 17. Na modalidade de XADREZ, não haverá limite de inscrições.
Art. 18. – A inscrição será formalizada apenas quando for entregue toda a documentação
solicitada.

CAPÍTULO III – DO CONGRESSO TÉCNICO GERAL

Art. 19. O Congresso Técnico Geral dos Jogos Internos da UFRR 2014 será realizado no
dia 28 de agosto de 2014, no Auditório Alexandre Borges às 9h e terá a seguinte pauta:
I – Entrega da documentação exigida no Artigo 11 deste regulamento;
II - Apresentação do sistema de competição das modalidades coletivas de acordo com a
quantidade de equipes inscritas;
III – Sorteio dos grupos e/ou confrontos relacionados às modalidades coletivas;
IV - Definição do sistema de competição das modalidades individuais de acordo com a
quantidade de atletas inscritos;
V - Sorteio dos grupos e/ou confrontos relacionados às modalidades individuais;
Art. 20. No Congresso Técnico poderão participar dos trabalhos, 2 (dois) representantes
da equipe no caso das modalidades coletivas e os atletas inscritos nas modalidades
individuais.
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Art. 21. O Congresso Técnico Geral será dirigido pela organização do evento.

CAPÍTULO IV – DO SISTEMA DE COMPETIÇÃO

SEÇÃO I – DAS MODALIDADES INDIVIDUAIS

Art. 22. O sistema de competição das modalidades individuais obedecerá ao estabelecido
nos Regulamentos Específicos de cada modalidade e será apresentado no Congresso
Técnico Geral de acordo com a quantidade de atletas inscritos em cada modalidade.

SEÇÃO II – DAS MODALIDADES COLETIVAS

Art. 23. O sistema de competição das modalidades coletivas obedecerá ao estabelecido
nos Regulamentos Específicos de cada modalidade e será apresentado no Congresso
Técnico Geral de acordo com a quantidade de atletas inscritos em cada modalidade.
Parágrafo único – Caso sejam inscritas o número máximo de equipes previstas neste
regulamento, o sistema de competição será exclusivamente de forma eliminatória simples.
Caso contrário será elaborado um outro sistema de competição em que não se ultrapasse
os 32 (trinta e dois) jogos na modalidade de FUTSAL MASCULINO e de 16 (dezesseis)
jogos nas demais modalidades coletivas.

CAPÍTULO V – DOS JOGOS

Art. 24. Os jogos da modalidade de FUTSAL serão realizados em 02 (dois) tempos de 10
(dez) minutos cada com um, com intervalo de 3 (três) minutos entre eles.
Parágrafo primeiro: será permitido a cada equipe a solicitação de 01 (um) tempo técnico
por jogo com duração de 01 (um) minuto.
Parágrafo segundo: caso o sistema de competição definido no congresso técnico
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necessite, a pontuação correspondente à vitória de uma partida valerá 03 (três) pontos,
ao empate 01 (um) ponto e a derrota 00 (zero) ponto.
Parágrafo terceiro: caso o sistema de competição definido no congresso técnico
necessite, serão adotados os seguintes critérios de desempate:
I - Número de gols marcados;
II - Saldo de gols;
III - Saldo de pontos;
IV - Confronto direto (somente entre dois atletas);
V - Sorteio.
Art. 25. Os jogos da modalidade de VOLEIBOL durante a fase eliminatória/classificatória
serão realizados em melhor de 03 (três) sets. Os jogos da fase semifinal e final serão
disputados em melhor de 05 (cinco) sets.
Parágrafo primeiro: será permitido a cada equipe a solicitação de 01 (um) tempo técnico
por set com duração de 01 (um) minuto.
Parágrafo segundo: caso o sistema de competição definido no congresso técnico
necessite, a pontuação correspondente à vitória de uma partida valerá 02 (dois) pontos e
a derrota 00 (zero) ponto.
Parágrafo segundo: caso o sistema de competição definido no congresso técnico
necessite, serão adotados os seguintes critérios de desempate:
I - Número de pontos marcados;
II - Saldo de sets;
III - Saldo de pontos;
IV - Confronto direto (somente entre dois atletas);
V - Sorteio.
Art. 26. Os jogos da modalidade de TÊNIS DE MESA serão disputados em melhor de 3
(três) sets de 11 (onze) pontos cada.
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Parágrafo primeiro: caso o sistema de competição definido no congresso técnico
necessite, a pontuação correspondente à vitória de uma partida valerá 02 (dois) pontos e
a derrota 00 (zero) ponto.
Parágrafo segundo: caso o sistema de competição definido no congresso técnico
necessite, serão adotados os seguintes critérios de desempate:
I - Número de pontos marcados;
II - Saldo de sets;
III - Saldo de pontos;
IV - Confronto direto (somente entre dois atletas);
V - Sorteio.
Art. 27. O sistema de jogo adotado na modalidade de XADREZ será o “SUIÇO”, sendo
que as partidas serão disputadas em ritmo de jogo com 10 (dez) minutos para cada
jogador ou nocaute.
Parágrafo primeiro: o sistema de emparceiramento, bem como número de rodadas
poderá ser alterado conforme o número de enxadristas inscritos.
Parágrafo segundo: os enxadristas serão responsáveis pelos seus kits de xadrez
utilizados nas partidas.
Art. 28. As partidas dos Jogos Internos da UFRR 2014 serão realizadas nos locais e
horários determinados pela organização, sendo considerado perdedor por ausência
(WxO), o atleta e/ou equipe que não estiver pronto no local do jogo ou prova, no máximo
até 10 (dez) minutos após o horário estabelecido.
Art. 29. Em caso de WxO, para efeito de placar, será conferido o seguinte resultado à
equipe vencedora:
I. Futsal: 03 X 00;
II. Voleibol: 02 X 00 (25 X 00 e 25 X 00) nas partidas eliminatórias e/ou classificatórias e
03 X 00 (25 X 00, 25 X 00 e 25 X 00) nas finais;
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III. Tênis de mesa: 02 X 00 (11 X 00 e 11 X 00).
Parágrafo único: se o W x O ocorrer nas fases eliminatórias (caso esta ocorra) não será
permitida a ascensão de atletas e/ou equipes eliminados(as) nas fases anteriores.
Art. 30. Toda equipe ou atleta participante deverá estar no local de competição antes do
horário previsto, uniformizado e em condições de jogo.
Art. 31. Qualquer competição que venha a ser suspensa ou transferida por motivo de
força maior será realizada conforme determinar a organização.
Parágrafo único – Nestes casos, a critério da Coordenação Técnica e em condição
excepcional, uma ou mais equipes poderão realizar até dois jogos num mesmo dia.
Art. 32. Só será permitida a presença dentro dos locais de competições e durante a
realização das mesmas, os atletas uniformizados e Comissão Técnica.
CAPÍTULO VI – DOS UNIFORMES
Art. 33. Cada equipe deverá se apresentar nos locais de competição, devidamente
padronizada com uniformes numerados, conforme especificações cada modalidade
esportiva.
Parágrafo Primeiro – No Congresso Técnico Geral, o representante de cada equipe
deverá informar as cores do uniforme nas modalidades coletivas.
Parágrafo Segundo – Todos os membros da Comissão Técnica deverão estar vestidos,
com bermuda ou calça, camisa e tênis ou sapato.
Parágrafo Terceiro – Não serão permitidas improvisações nos uniformes, tais como:
informações fixadas com fitas colantes, esparadrapos ou similares, presos com alfinete
e/ou clipes, ou escritas à caneta.
Art. 34. Nos uniformes é permitida a inserção de logomarca de patrocínio, e que não faça
alusão à propaganda de conteúdo político e filosófico, bebidas alcoólicas, cigarros e
produtos que induzam ao vício.
CAPÍTULO VII – DA PREMIAÇÃO
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Art. 35. Serão concedidos troféus e medalhas para as equipes e atletas classificados em
1º, 2º e 3º lugar;
Parágrafo Único – A cerimônia de premiação será organizada de acordo com a
programação estabelecida pela organização.

CAPÍTULO VIII – DA ARBITRAGEM

Art. 36. Os componentes da equipe de arbitragem dos Jogos Internos da UFRR 2014
serão designados pela empresa contratada para prestar o serviço de arbitragem nesta
competição.

TÍTULO V

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 37. Para todos os fins, os participantes dos Jogos Internos da UFRR 2014 serão
considerados conhecedores deste Regulamento, ficando submetidos a todas as suas
disposições e as penalidades que delas possam emanar.
Art. 38. Quaisquer consultas atinentes aos Jogos Internos da UFRR 2014, sobre matéria
não constante neste Regulamento, deverão ser formuladas pelo atleta e/ou representante
da equipe, que encaminhará à organização, que após o devido exame, apresentará sua
solução através de documento oficial.
Art. 39. Compete à organização, interpretar, zelar pela execução e resolver os casos
omissos neste Regulamento.
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ANEXO I
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FICHA DE INSCRIÇÃO MODALIDADE COLETIVA

MODALIDADE: (
GÊNERO: (

) FUTSAL

(

) MASCULINO

) VOLEIBOL
(

) FEMININO

NOME DA EQUIPE:_________________________________________

INTEGRANTES

Nº

NOME

MATRÍCULA OU SIAPE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

REPRESENTANTE DA EQUIPE:_______________________________________
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FICHA DE INSCRIÇÃO MODALIDADE INDIVIDUAL

MODALIDADE: (
GÊNERO: (

) TÊNIS DE MESA (

) MASCULINO

(

) XADREZ

) FEMININO

NOME:_________________________________________________________________
MATRÍCULA OU SIAPE:___________________________________________________
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