SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO
NORTE - IFRN
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DE PESSOAL E QUALIDADE DE VIDA

NATAL, MAIO DE 2013.

REGULAMENTO GERAL DOS JOGOS

Art. 1º - As disputas serão compostas de duas fases e das seguintes modalidades:

§1º - Primeira fase: Regionais realizadas por polos:
I – Polo I: Currais Novos; Caicó; Nova Cruz e Santa Cruz.
Período dos jogos: 06 e 07 de julho de 2013.
Local: Santa Cruz.
II – Polo II: Natal Central, Zona Norte, Cidade Alta; Educação à Distância;
Reitoria; São Gonçalo do Amarante; Parnamirim e João Câmara.
Período dos jogos: 13 e 14 de julho de 2013.
Local: Zona Norte.
III – Polo III: Mossoró; Pau dos Ferros; Ipanguaçu; Apodi; Macau.
Período dos jogos: 20 e 21 de julho de 2013.
Local: Mossoró.
§2º - Segunda fase – Finais.
Período dos jogos: 27 e 28 de Julho de 2012.
Local: Currais Novos.

a) As modalidades serão:
I – Voleibol;
II – Basquetebol;
III – Futsal masculino.

§ 1º - As equipes de voleibol e basquetebol poderão ser formadas por servidores
e/ou servidoras.
§ 2º – Da primeira fase serão classificados para participar da etapa final o
campeão e o vice-campeão em cada modalidade de cada polo. Assim, a final será
composta por seis times, advindos da primeira fase, em cada modalidade.

Art. 2º - As competições em cada Polo serão realizadas em forma de torneios, conforme
a tabela abaixo:
N0 de
EQUIPES
02
03
04
05
06

07

08

SISTEMA DE COMPETIÇÃO
Final em melhor de 02 partidas vencedoras
Rodízio simples entre os três participantes
Rodízio simples entre os quatro participantes
Rodízio simples entre os cinco participantes
Duas chaves com três equipes cada. Os dois
classificados em primeiro lugar de cada chave
enfrentarão os segundos colocados da chave oposta; os
vencedores resultantes do confronto anterior disputarão
o título de campeão do polo.
Uma chave com quatro outra com três. Os dois
classificados em primeiro lugar de cada chave
enfrentarão os segundos colocados da chave oposta; os
vencedores resultantes do confronto anterior disputarão
o título de campeão do polo.
Duas chaves de quatro participantes. Os dois
classificados em primeiro lugar de cada chave
enfrentarão os segundos colocados da chave oposta; os
vencedores resultantes do confronto anterior disputarão
o título de campeão do polo.

N0 de
JOGOS
03
03
06
10
09

12

15

Art. 3º - Os jogos não terão horários pré-fixados. A única exceção será o primeiro jogo
do turno, em que será obedecida uma tolerância de 10 minutos.

§1º - Tempo de jogo de cada modalidade conforme quadro abaixo:
Futsal

Basquete

Vôlei

2

4

3

Tempo/Pontuação

10 minutos

6 minutos

25 pts

Intervalo de Jogo

2 minutos

2 minutos

0 minutos

Período (s) / Máximo de
Set(s)

§2º - Dependendo do número de inscritos, poderá haver alteração no intervalo de
jogo, bem como no intervalo de um jogo para o outro. Definição esta que será efetivada
no congresso técnico.

Art. 4º - Nas modalidades coletivas, em caso de empate entre duas ou mais equipes para
efeito de classificação, os critérios para desempate serão os seguintes:
1. Confronto direto;
2. Saldo de gols, pontos e/ou sets a favor;
3. Maior número de gols, pontos e/ou sets a favor;
4. Menor número de gols, pontos e/ou pontos sofridos;
5. Sorteio.

Art. 5º - A EQUIPE que perder por W X O perde automaticamente a pontuação da
partida.

Art. 6º - O atleta expulso de qualquer modalidade por agressão física ou moral, estará
eliminado dos jogos. Além disso, ficará sujeito às punições disciplinares do IFRN.

Art. 7º - Em caso de protesto, a equipe que se sentir prejudicada terá o prazo de 15
minutos após o término da partida (ou competição) para entrar com recurso junto à
Coordenação do evento.

Art. 8º - Para classificação de campeão geral por modalidade, serão os seguintes
critérios para a pontuação:


1º lugar ........................................................................ 13 pontos



2º lugar ........................................................................ 08 pontos



3º lugar ........................................................................ 06 pontos



4º lugar ........................................................................ 05 pontos



5º lugar ........................................................................ 04 pontos



6º lugar ........................................................................ 03 pontos



7º lugar ........................................................................ 02 pontos



8º lugar ........................................................................ 01 ponto

Art. 9° - Das inscrições:

§1º - Todo/a servidor/a tem direito de participar de todas as modalidades,
excetuando-se as servidoras no futsal. O servidor será considerado pertencente ao
Câmpus no qual estiver a localização do seu exercício no ato da inscrição.

§2º - As inscrições deverão ser realizadas no período de: 20 de Maio a 14 de
Junho de 2013, de acordo com o formulário em anexo, com o representante do câmpus.

§3º - O representante do campus será responsável por realizar as inscrições do
campus e cada servidor poderá participar de todas as modalidades exceto as mulheres
no futsal. Cada campus terá direito a 30 vagas, ou seja, 30 servidores/as inscritos. Mas
em cada modalidade poderão se inscrever 12 servidores por partida.

Art. 10º - Do Uniforme:

§1º - A numeração do uniforme (camisa) será com no máximo dois algarismos,
para facilitar a sinalização do árbitro da partida.

§2º - Caso haja igualdade nas cores dos uniformes, a equipe que estiver à
esquerda da tabela de jogos:
I - Poderá utilizar os “coletes” disponibilizados pelo campus sede dos
jogos; ou

II - Poderá providenciar outro uniforme de cor diferente daquela do
adversário e, se decidir trocar de uniforme, terá um prazo de 5 minutos para
efetuá-la, a partir do horário estabelecido pelo árbitro.

Art. 11º - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela coordenação geral
dos jogos.

