VII UNIBRGAMES - 2018
Os jogos acontecerão na quadra da faculdade entre os dias 30 de outubro e 23 de novembro.
As solicitações de inscrições deverão ser entregues no Atendimento ao Aluno de 29/09 a 25/10,
das 08h às 21h00. A ficha de inscrição está disponível para impressão no Portal.
As equipes deverão ser formadas por cursos, independente do ciclo. Para a inscrição deverão
constar na lista o nome completo e o nº de matrícula do aluno. Os alunos deverão estar devidamente
matriculados em 2018 (2) para estarem aptos a participar dos jogos.
Modalidades:
Futsal - até 10 participantes por equipe (masculino e feminino)
Handebol- até 07 participantes por equipe (masculino e feminino)
Basquete- até 04 participantes por equipe (masculino e feminino)
Vôlei- até 06 participantes por equipe (misto e sendo na modalidade 4x4)
Queimada – entre 8 e 10 participantes por equipe mista.
Atletismo - individual (masculino e feminino) 100m rasos e 1500m.
Tênis de mesa – individual (masculino e feminino)
Cerimônia de Abertura: dia 30/10 na quadra.

SISTEMA DE DISPUTA
SERÁ DEFINIDO NO CONGRESSO TÉCNICO, DIA 29 DE OUTUBRO, ÀS 20H40 NA SALA 24 B.
NO CONGRESSO TAMBÉM SERÁ REALIZADO O SORTEIO DOS JOGOS E A DEFINIÇÃO DO DIA QUE
CADA EQUIPE JOGARÁ, PORTANTO É INDISPENSÁVEL A PARTICIPAÇÃO DO RESPONSÁVEL DE CADA
EQUIPE.
OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES
• OS ALUNOS PODERÃO PARTICIPAR DE QUANTAS MODALIDADES QUISEREM.
• NÃO SERÁ PERMITIDA A PARTICIPAÇÃO DE UM MESMO ALUNO EM DUAS OU MAIS EQUIPES
DIFERENTES NA MESMA MODALIDADE.
• É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DA CARTEIRINHA DA FACULDADE NO MOMENTO DOS
JOGOS.
• POR SER UM EVENTO ACADÊMICO OFICIAL, TODOS OS PARTICIPANTES FICAM SUJEITOS ÀS
PENALIDADES DO NOSSO REGIMENTO INTERNO (BRIGAS, OFENSAS, AGRESSÕES DE TODOS
OS TIPOS, ENTRE OUTROS).
• OS JOGOS SERÃO REALIZADOS EM SISTEMA DE ELIMINATÓRIA SIMPLES, OU SEJA, OS
PERDEDORES DE CADA PARTIDA ESTARÃO AUTOMATICAMENTE ELIMINADOS, ENQUANTO OS
VENCEDORES AVANÇAM PARA AS FASES SEGUINTES DE CADA MODALIDADE.
• EM CASO DE EMPATE AO TÉRMINO DA PARTIDA, SERÁ EXECUTADA UMA COBRANÇA (PÊNALTI,
TIRO DE 7 METROS OU LANCE LIVRE) PARA CADA EQUIPE, ATÉ QUE HAJA VANTAGEM PARA
UMA DELAS.
• A INSCRIÇÃO DE EQUIPES E ATLETAS SE ENCERRA DIA 25/10, IMPRETERIVELMENTE.
• OS CASOS OMISSOS A ESSE DOCUMENTO SERÃO RESOLVIDOS PELA ORGANIZAÇÃO (PROFS
ADROALDO RICARDO, DANILO NUNES, ANDREA FRANGAKIS E MARCIO COLMENERO).

REGULAMENTO POR MODALIDADE
*FUTSAL
• Jogos de 24 (vinte e quatro) minutos, divididos em 2 tempos de 12 (doze) minutos cada,
com intervalo de 5 (cinco) minutos.
• Cartão amarelo serve apenas como advertência no jogo. Cartão vermelho expulsa o
jogador da partida, e o mesmo cumprirá suspensão automática no próximo jogo de sua
equipe.
• Se a partida terminar empatada será cobrado uma série de 1 (um) pênalti para cada
equipe. Se permanecer o empate, as séries serão repetidas até que alguma equipe
obtenha vantagem.

*VOLEI 4x4 MISTO
• Será disputado em melhor de 3 (sets), sendo os 2 primeiros de 15 (quinze) pontos e o
último (se necessário) de 11 (onze) pontos.
• Dentro da quadra, durante o jogo, é obrigatória a presença de atletas do sexo masculino e
feminino no jogo, totalizando até 4 (quatro) atletas.
• O rodízio de saque é obrigatório.

*BASQUETE 3x3
• Será disputado em 2 tempos de 10 (dez) minutos cada, com 5 (cinco) minutos de
intervalo.
• As equipes serão formadas por 3 (três) atletas em quadra, podendo ter 1 (um) reserva,
que poderá entrar a qualquer momento do jogo, com a bola fora de jogo.
• No caso de empate será cobrado uma série de 1 (um) lance livre para cada equipe. Se
permanecer o empate, as séries serão repetidas até que alguma equipe obtenha
vantagem.
*HANDEBOL 5x5
• Será disputado em 2 tempos de 10 (dez) minutos cada, com 5 (cinco) minutos de
intervalo.
• As equipes serão formadas por 5 (cinco) atletas em quadra (sendo obrigatoriamente um
goleiro) , podendo ter 2 (dois) reservas, que poderão entrar a qualquer momento do jogo.
• No caso de empate será cobrada uma série de 1 (um) tiro de 7 metros para cada equipe.
Se permanecer o empate, as séries serão repetidas até que alguma equipe obtenha
vantagem.
• A forma de disputa será “TODOS CONTRA TODOS” e será campeã a equipe que obtiver
mais pontos ao final dos jogos. Em caso de empate no número de pontos, os critérios de
desempate são, na ordem: a) saldo de gols, b) maior número de gols marcados, c) menor
número de gols sofridos, d) confronto direto, e e) sorteio.

*QUEIMADA MISTA
• Será disputada em melhor de 6 (seis) pontos ou 12 (doze) minutos (o que acontecer
primeiro).
• Serão 10 (dez) atletas em cada equipe.
• Cada atleta queimado gera 1 (um) ponto para a equipe que queimou. Atletas queimados
permanecem no jogo, porém como “coveiros”.
• Cada atleta que faltar para completar 10 (dez), no início da partida, gera 1 (um) ponto ao
adversário. Ex.: Equipe que se apresentar com apenas 8 (oito) atletas gerará 2 (dois)
pontos ao adversário.
• A área de jogo dos NÃO QUEIMADOS é a quadra de voleibol. Os COVEIROS atuam fora da
quadra de voleibol, na meia quadra adversária e com limite de atuação nas linhas laterais
da quadra de futsal.
• O PRIMEIRO COVEIRO não tem o poder de queimar. Ele entra no jogo assim que o
primeiro atleta da sua equipe for queimado.
• É considerado QUEIMADO o atleta que for tocado pela bola antes que ela toque o solo, em
qualquer parte do corpo, EXCLUINDO-SE APENAS AS MÃOS.
• Em cada bola arremessada será queimado apenas 1 (atleta).
• Casos omissos a esse documento serão resolvidos pela organização.

*TÊNIS DE MESA
• Será disputado em melhor de 3 (três) sets, sendo cada um de 11 (onze) pontos.
• Cada atleta terá direito a 2 (dois) saques por vez, passando para o adversário a vez do
saque em seguida.
• Não existe a necessidade de “cruzar o saque” no momento do mesmo, e a bolinha precisa
estar visível pelo adversário.

*ATLETISMO
• As provas serão 100m rasos e 1500m rasos, divididos em masculino e feminino.
• A prova de 100m será realizada no sistema “um contra um”, passando para a próxima
fase o vencedor de cada bateria, até a final.
• Os 1500m serão realizados em bateria única. Os dois primeiros colocados serão
declarados campeão e vice.
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