INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP
CAMPUS PORTO GRANDE

REGULAMENTO GERAL DO 1º JOGOS INTERNOS
DO IFAP/CAMPUS PORTO GRANDE



11 e 18 de Novembro de 2017.

Art. 1º – Os Jogos Internos do IFAP/Campus Porto Grande e Centro de referência em
EAD de Pedra Branca do Amapari serão promovidos pelo Departamento de Pesquisa e
Extensão e Departamento de Ensino.
Art. 2º - Poderão participar dos Jogos Internos do IFAP/ Campus Porto Grande e Centro
de referência em EAD de Pedra Branca do Amapari, todos os alunos regularmente
matriculados na instituição (técnico integrado, técnico subsequente, PROEJA e EAD) e
alunos egressos da turma de Agronegócio 2015.2, desde que CUMPRAM as normas
estabelecidas neste regulamento geral.
Art. 3º – As competições serão realizadas em forma de torneio, conforme instruções
abaixo:
CATEGORIA A: TÉCNICO INTEGRADO disputa entre turmas, onde serão feitos
únicos jogos entre as equipes (mata-mata) até a definição de um campeão.
CATEGORIA B: PROEJA, TÉCNICO SUBSEQUENTE, EGRESSOS E EAD
disputam entre si, onde serão feitos únicos jogos entre as equipes (mata-mata) até a
definição de um campeão.
§ 1. A definição dos confrontos será mediante sorteio realizado pela comissão de
organização e divulgado em data anterior aos jogos.
§ 2. - O campeão da Categoria A enfrentará o campeão da categoria B para ser
considerado o campeão da modalidade.
Art. 4º - As equipes deverão se inscrever nas modalidades de interesse apresentando o
nome dos jogadores que comporão o time.
Art. 5º - As modalidades e número de atletas estão definidos conforme a tabela abaixo:
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#

Modalidade

Categoria

01
02
03
04
05

Futsal
Voleibol
Handebol
Tênis de Mesa
Xadrez

Mas e Fem
Mas e Fem
Mas e Fem
Mas e Fem
Mas e Fem

Número máximo de atletas
por modalidade.
Mínimo 7 Máximo 10
Mínimo 8 Máximo 12
Mínimo 8 Máximo 12
3 representantes
3 representantes

Art. 6° - Em comemoração ao dia da consciência negra (20 de novembro) os times
escolherão um país do Continente Africano para nomear a equipe e realizar o desfile
com 10 representantes no dia 10/11/17 a partir de 15h00.
Art.7°–Todos
os
participantes
dos
jogos,
alunos
submetidos às medidas disciplinares estabelecidas no IFAP.

(as)

estarão

Parágrafo único: O atleta expulso de qualquer competição por agressão física ou moral
estará eliminado dos jogos, ficando sujeito às medidas disciplinares do IFAP.
Art. 8° – Será designada pela comissão dos jogos uma equipe disciplinar de três
servidores para julgar os casos de indisciplina durante os jogos.
Art. 9° - Todas as equipes são responsáveis pela sua organização e outras necessidades
para participarem do evento.
Art.10° - Materiais como uniformes, chuteiras e outros equipamentos é de
responsabilidade de cada equipe. Porém, caso não tenham uniformes, haverá um sorteio
para um padrão de cor de camisetas das equipes.
Art.11º - Os jogos serão realizados de acordo com o seguinte calendário:
MODALIDADE
Futsal
Handebol
Tênis de Mesa
Xadrez
Voleibol
Final entre os campeões da
CATEGORIA
A
e
CATEGORIA B,
das
modalidades
coletivas
(Futsal,
Voleibol,
Handebol)

DATA

HORA

11 de novembro

08h – 12h

18 de novembro
08h – 12h

Art. 12° - Período de pré-inscrição dos jogos: 02 a 31 de outubro mediante ficha
disponibilizada pelo DEPEX.
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Art. 13° – Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela comissão dos
jogos.

______________________________________________________________________
REGULAMENTOS ESPECÍFICOS
______________________________________________________________________

REGULAMENTO ESPECÍFICO DA MODALIDADE DE FUTSAL
Art.1º - Os tempos dos jogos serão os seguintes:
Masculino - 2 tempos de 10’ corridos, com intervalo de 03 minutos.
Feminino - 2 tempos de 10’ corridos, com intervalo de 03 minutos.
Art.2º - Em caso de empate o vencedor será conhecido através da cobrança de uma
série de 03 pênaltis de forma alternada, com jogadores diferentes. Ainda persistindo o
empate, continuará a cobrança de 01 pênalti e, dessa feita, de 01 em 01, até surgir um
vencedor, com jogadores que ainda não executaram a cobrança.
Parágrafo único: nas cobranças de pênaltis o goleiro não pode ser substituído.
Art.3º - Cartão vermelho indica suspensão automática por um jogo.

REGULAMENTO DE VOLEIBOL
Art. 1º - Os jogos serão realizados em melhor de 3 sets de 25 pontos cada um.

REGULAMENTO DE XADREZ
Art 1º - Do sistema de disputa.


A competição será disputada no sistema Suíço, com o número de rodadas de
acordo com o número de participantes.

Art 2º - Do ritmo de jogo:


10 minutos a nocaute (competição relâmpago)

Art. 3º- Permanece vigente a regra que determina “peça tocada é peça jogada”.
Art. 4º- O jogador deve acionar o relógio com a mesma mão que move a peça.
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Art. 5º - Os casos omissos a esse regulamento serão resolvidos pela comissão
organizadora dos jogos.

REGULAMENTO MODALIDADE HANDEBOL
Art.1º - Cada partida terá duração de 14 minutos dividida em dois tempos de 7 minutos
(corridos) com intervalo de 3 minutos.
Art.2º - Em caso de empate nas partidas, serão disputadas penalidades máximas em
número de 5, caso o empate permaneça, as cobranças continuarão até que uma das
equipes fique com pelo menos um gol de diferença.
Art. 3º - Os casos omissos a esse regulamento serão resolvidos pela comissão
organizadora dos jogos.

REGULAMENTO MODALIDADE TÊNIS DE MESA
Art. 1º - Os atletas deverão comparecer ao local de competição com antecedência de
pelo menos 10 minutos do horário do seu jogo, estar de posse de sua raquete coberta de
borracha nos dois lados com cores distintas em cada lado.
Art. 2° - As partidas serão disputadas em melhor de 02 (dois) sets vencedores de
11(onze) pontos, com 02 (dois) serviços consecutivos para cada jogador.
Art. 3°- É obrigatória a troca de lado após cada set.
Parágrafo único: No caso de empates de set 1x1, os atletas deverão permanecer do
mesmo lado, até que um dos dois faça o quinto ponto, só então os atletas mudarão de
lado.
Art.4º Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela coordenação central
organizadora.

