
 

 

 

 

REGULAMENTO 

III TORNEIO DE INTEGRAÇÃO 

ESPORTIVA DA FACULDADE DE 

VIÇOSA/2019 



CAPÍTULO I 

LOCAL E DATA  

Art. 1º- O III Torneio de Integração Esportiva da FDV/2019 será 

realizado no Ginásio de Esportes da Faculdade de Viçosa, localizado à Rua 

Gomes Barbosa, 870 - Centro, Viçosa/MG no dia 09/11/2019 (Sábado) a 

partir das 13:00h. 

 

CAPÍTULO II 

OBJETIVOS 

Art. 2- Incentivar, educacionalmente, a prática esportiva dos alunos, ex-

alunos e funcionários da Faculdade de Viçosa.  

Art. 3- Promover a integração entre os alunos, ex-alunos e funcionários da 

Faculdade de Viçosa.  

Art. 4- Integrar, socialmente, todos os envolvidos na competição.  

 

CAPÍTULO III 

DAS CATEGORIAS  

Art. 5- A competição será composta por categoria única, adulta, com 

integrante maiores de 18 anos, dividas segundo o sexo em categoria 

masculina e feminina para o Futsal e mista para o Voleibol.  

 

CAPÍTULO IV 

DA INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO  

Art. 6- Poderão participar do III Torneio de Integração Esportiva da 

FDV/2019 os alunos, ex-alunos, professores e funcionários da FDV de 

ambos os sexos com idade acima de 18 anos, completos até o dia da 

competição.  

Art. 7- As equipes deverão fazer inscrição em formulário próprio 

disponíveis no site da Faculdade de Viçosa (https://www.fdvmg.edu.br/) ou com 

alunos da organização.  

https://www.fdvmg.edu.br/


Art. 8- A ficha de inscrição deverá ser preenchida conforme instruções e 

apresentada inicialmente aos alunos da organização, e, posteriormente, a 

Tesouraria da Faculdade de Viçosa, onde será efetuado o pagamento da 

inscrição.  

Art. 9- O número de participantes por equipe para o Futsal será de no 

mínimo 07 e para o Voleibol deverá ser de 6 inscritos sendo 3 de cada sexo. 

O número máximo de participantes por equipe para ambas as modalidades 

será de 10 participantes e cada equipe deverá ter um responsável maior de 

18 anos.  

Art. 10- Para inscrição na competição será cobrada uma taxa de R$ 50,00 

(cinquenta reais) por Equipe no ato da inscrição, que será destinado para 

custos relacionados ao evento (premiação e arbitragem). 

Art. 11- As inscrições devem ser realizadas entre os dias 25/09/2019 e 

31/10/2019, impreterivelmente.  

Art. 12- O atleta que participar de ambas modalidades deverá se 

responsabilizar caso haja coincidência no horário dos jogos.  

 

CAPÍTULO V 

DA DISPUTA 

Art. 13- O sistema de disputa ficará condicionado ao número de equipes 

inscritas em cada categoria/modalidade e ficará a critério e necessidade 

técnica da organização. 

Art. 14- O número de equipes inscritas para a competição de Futsal será 

de no mínimo 06 equipes para a Categoria Masculina e 02 equipes para a 

Categoria Feminina. Para o Voleibol para que a competição ocorra deverá ter 

também o número mínimo duas equipes inscritas.  

Art. 15- A equipe que não comparecer ao jogo no horário marcado ou 

comparecer sem condições de jogo, será considerada perdedora, pelo placar 

de 2 x 0. Se o sistema de disputa definido for o de eliminatória simples, 

isto implicará na eliminação da equipe da competição.  



Art. 16- O tempo de tolerância para a equipe comparecer em quadra em 

condições de jogo (com mínimo de atletas e devidamente uniformizada) será 

de 5 minutos do início da partida, conforme o horário de início previsto na 

tabela que será previamente divulgada.  

Art. 17- A equipe que iniciar a partida sem o número completo de atletas, 

mas com o mínimo necessário em cada modalidade, poderá ser completada 

durante o decorrer do jogo, inclusive o banco de reservas, desde que o nome 

do jogador esteja na ficha de inscrição com a respectiva assinatura. 

Art. 18- Quando a equipe ficar reduzida ao número inferior permitido pela 

regra impossibilitando o prosseguimento da partida, o árbitro aguardará 05 

(cinco) minutos para a recuperação do contundido ou substituição de direito. 

Parágrafo Único - Decorrido o período de 05 (cinco) minutos, não 

se verificando a recuperação dos atletas ou substituições, a partida 

será encerrada e a equipe infratora perderá o jogo pelo placar de 2 

x 0, qualquer que seja o resultado, no momento da paralisação. 

Art. 19- Os jogos de Futsal serão disputados em tempo de 15 minutos 

corridos, com intervalo de 5 minutos entre cada tempo. Não será permitido 

o pedido de tempo durante o tempo regulamentar. Será vencedora a equipe 

que fizer mais gols nos jogos.  

Art. 20- Os jogos de voleibol serão disputados em três sets de 25 pontos, 

sendo considerado vencedor a equipe que obtiver a diferença mínima de 2 

pontos para o adversário.  

Art. 21- As partidas empatadas no tempo regulamentar, quando houver 

necessidade de um vencedor serão decididas pelos seguintes critérios:  

I - Cobrança de 03 (três) penalidades máximas alternadas, por 

atletas diferentes; 

II - Persistindo o empate, cobrança de 01 (uma) penalidade máxima, 

por qualquer atleta que não tenha cobrado, alternadamente, até que 

haja um vencedor. Só será permitido o retorno do mesmo atleta, para 

a cobrança de outra penalidade, depois que todos os seus 

companheiros de equipe já o tenham feito. 



Parágrafo Único - As penalidades máximas deverão ser cobradas por 

quaisquer atletas regularmente identificados na súmula de jogo. 

Exceto atletas expulsos e aqueles que não estavam em jogo em tempo 

regulamentar.  

 

CAPÍTULO VI 

DA DISCIPLINA 

Art. 22- Em caso de indisciplina de jogador em qualquer modalidade, o 

participante e/ou equipe serão automaticamente desclassificados. 

Art. 23- Em caso de protesto da equipe em relação aos árbitros, o chefe 

de comissão, constituído pelo coordenador do curso de Bacharel em 

Educação Física (Professor Marcelo Odilon Cabral de Andrade), bem como a 

professora responsável pela organização dos eventos (Professora Kátia 

Josiany Segheto) serão os responsáveis pela decisão final. 

 

CAPÍTULO VII 

PREMIAÇÃO 

Art. 24- Serão premiados os jogadores e equipes campeões (medalhas e 

troféu) e vice-campeões (medalhas) no final de cada torneio (Futsal e 

Voleibol). 

Art. 25- Durante a competição poderá haver sorteio de prêmios para os 

atletas e participantes, com exceção dos alunos envolvidos na organização 

do evento. Para concorrer, o participante/público deverá incluir seu nome 

em uma lista destinada para esse fim.  

 

CAPÍTULO VIII 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 26- Para a competição de Futsal, cada Equipe participante do III 

Torneio de Integração Esportiva da FDV/2019 será responsável pelo seu 

respectivo uniforme na competição;  



Art. 27- Nos casos de coincidência nas cores das camisas, caberá à equipe 

que figurar em segundo lugar, no enunciado da tabela, efetuar a troca. 

Art. 28- Só poderá permanecer nos bancos de reservas os atletas 

uniformizados ou membros da comissão técnica que estiverem devidamente 

inscritos e assinados na ficha da competição, constando na súmula de jogo. 

I - Os técnicos deverão respeitar a área técnica, ou seja, deverão 

ficar à frente do banco de reservas; 

II - Os membros da comissão técnica e jogadores reservas deverão 

permanecer sentados e comportados durante a realização da partida 

sem atrapalhar ou obstruir o trabalho do árbitro-assistente; 

III - A comissão técnica e os jogadores, durante a realização da 

partida só poderão deixar o banco de reservas e a área de jogo com 

autorização do delegado ou da arbitragem. 

IV - Todos que estão na área de jogo deverão permanecer em atitude 

respeitosa junto à arbitragem, adversários, coordenação e torcedores. 

A equipe de arbitragem, delegado do jogo ou qualquer membro da 

Coordenação poderá a qualquer momento solicitar a retirada, exclusão 

ou expulsão de campo de qualquer atleta ou membro de comissão 

técnica por mau comportamento, ofensas morais ou agressões. 

Art. 29- Para a competição de Futsal, o número de Equipes por curso pode 

ser limitado, a fim de que todos os cursos possam participar do torneio. 

Art. 30- Será obrigatório a utilização de materiais adequados para a 

prática esportiva no dia do Torneio. Para o futebol será exigido que as 

equipes utilizem meião, tênis e uniforme com camisas numeradas e shorts 

adequados para a prática esportiva. Caberá ao árbitro da partida fazer esta 

verificação.  

Art. 31- Cada equipe deverá doar 5kg de alimentos não perecível para 

doação.  

Art. 32- A ficha de Instrução para Inscrição também faz parte do 

Regulamento Geral do III Torneio Integração Esportiva da FDV/2019, 



assim como a ficha de inscrição e demais anexos e adendos que venham a 

ser publicados.  

Art. 33 - A Coordenação do III Torneio Integração Esportiva da 

FDV/2019 não se responsabiliza por acidentes ocorridos com atletas, 

colaboradores, assistentes e terceiros: antes, durante ou após as partidas. 

Parágrafo Único: Os responsáveis por cada equipe se 

responsabilizarão quanto a acidentes, contusões e sinistros com seus 

jogadores e se comprometem a cobrar exames clínicos e cardiológicos 

dos respectivos atletas que atestam que estão aptos para a prática 

esportiva. 

Art. 34 - Os casos omissos neste Regulamento serão analisados pela 

Coordenação Geral. 

Art. 35 - Alterações às normas deste regulamento serão comunicadas com 

antecedência aos responsáveis pelas equipes por e-mail.  

Art. 36 - É dever de todo participante conhecer e cumprir esse 

Regulamento Geral, concordando com todos os seus termos. 

 

Viçosa, 25 de setembro de 2019. 

 

Coordenação Geral do III Torneio Integração Esportiva da FDV/2019. 

 

 

 

 

 

 


