
 
REGULAMENTO ESPECÍFICO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS COLETIVAS 

 

Biribol: 
Será disputada separadamente por atletas do sexo masculino e femininos. Cada delegação terá direito a 

inscrever apenas uma (01) equipe por gênero. 

As partidas serão disputadas em melhor de 03 (três) sets de 21 pontos, com diferença mínima de 2 (dois) 
pontos, em sistema de tie-break, exceto nas disputas dá final, que serão em melhor de 05 (cinco) sets. 

O critério para desempate na fase de classificação será o seguinte: 

a) Entre 02 (duas) equipes será decidido pelo confronto direto; 

b) Entre 03 (três) ou mais equipes, a decisão será pelo maior saldo de sets nas partidas realizadas entre si 

na fase; 

c) Persistindo ainda o empate entre algumas dessas equipes a decisão será pelo saldo de pontos nas partidas 

realizadas entre si na fase; 

d) Persistindo ainda o empate entre algumas dessas equipes a decisão será por sorteio. 

A piscina compreende um retângulo de 4,00 x 8,00 x 1,30 metros (profundidade), livre de obstáculos até a 

altura mínima de 4,00 metros, medidos a partir da superfície da água. A piscina não terá quebra ondas e 

será no nível do solo, com bordas arredondadas. 

 

Futsal: 

Será disputada separadamente por atletas do sexo masculino e femininos. Cada delegação terá direito a 

inscrever apenas uma (01) equipe por gênero. 

Fase classificatória: todas as partidas, para ambos os sexos, terão duração de 20 (vinte) minutos com 

cronômetro destravado mesmo quando a bola estiver fora de jogo, em 02 (dois) períodos de 10 (dez) 

minutos, sem intervalo, para empates no tempo normal será usado o sistema de pênaltis (cobrança alternada 

(famoso perdeu ta fora). 

Quartas de final. Todas as partidas, para ambos os sexos, terão duração de 30 (trinta) minutos com 

cronômetro destravado mesmo quando a bola estiver fora de jogo, em 02 (dois) períodos de 15 (quinze) 

minutos, com intervalo de 03 (TRES) minutos, para empates no tempo normal será usado o sistema de 

pênaltis (cobranças alternadas de pênaltis – famoso perdeu ta fora); 
Semifinal. Todas as partidas, para ambos os sexos, terão duração de 30 (trinta) minutos com cronômetro 

destravado mesmo quando a bola estiver fora de jogo, em 02 (dois) períodos de 15 (quinze) minutos, com 

intervalo de 03 (TRES) minutos, para empates no tempo normal será usado o sistema de pênaltis (cobranças 

alternadas de pênaltis – famoso perdeu ta fora); 
Final - 02 (dois) tempos de 20 (vinte) minutos com cronômetro destravado mesmo quando a bola estiver 

fora de jogo, intervalo de 5 minutos entre os tempos. Para empates no tempo normal será usado o sistema 

de cobrança de pênaltis alternados – famoso perdeu ta fora); 

A partida poderá ser iniciada com o número mínimo de 3 (TRES) atletas. SENDO UM DELES, O 

GOLEIRO. 
 

Futebol Society: 

Será disputada separadamente por atletas do sexo masculino e femininos. Cada delegação terá direito a 
inscrever apenas uma (01) equipe por gênero. 

Fase classificatória: todas as partidas, para ambos os sexos, terão duração de 30 (trinta) minutos com 

cronômetro destravado mesmo quando a bola estiver fora de jogo, em 02 (dois) períodos de 15 (quinze) 

minutos, com intervalo de 03 (tres) minutos, para empates no tempo normal será usado o sistema de pênaltis 

(Cobranças alternadas – famoso perdeu ta fora).  

Semifinal. Todas as partidas, para ambos os sexos, terão duração de 30 (trinta) minutos, divididos em 02 

(dois) períodos de 15 (quinze) minutos, com intervalo de 03 (três) minutos. Para empates no tempo normal 

será usado o sistema de pênaltis (cobranças alternadas de pênaltis – famoso perdeu tá fora); 
Final - 02 (dois) tempos de 20 (vinte) minutos com cronômetro destravado mesmo quando a bola estiver 

fora de jogo, intervalo de 5 minutos entre os tempos. Para empates no tempo normal será usado o sistema 

de cobrança de pênaltis; 
A partida poderá ser iniciada com o número mínimo de 7 (sete) atletas. 
 

Vôlei de Quadra: 

Será disputada separadamente por atletas do sexo masculino e femininos. Cada delegação terá direito a 

inscrever apenas uma (01) equipe por gênero. 

A modalidade de Vôlei de quadra será disputada por sextetos, em ambos os sexos. 
As regras serão oficiais do Vôlei, adotadas pela FIVB, com as exceções previstas neste regulamento. 



 
Na fase classificatória do vôlei masculino e feminino serão partidas com 1 set de 25 pontos cada 

(podendo ser alteradas de acordo com o número de equipes inscritas). Semifinais com 3 set de 15 

pontos e final com 3 sets de 25 pontos. 

A partida poderá ser iniciada com o número mínimo de 6 (seis) atletas. 

 

Natação: 

 

Será disputada separadamente por atletas do sexo masculino e femininos. As delegações terão limites do 

número de inscritos para a modalidade, sendo obrigatório a participação de 4 atletas do mesmo sexo e 

mesmo curso para o revezamento 4x50.. 
 

Handebol 

Todas as partidas da fase de classificação terão a duração de 20 minutos, divididos em 2 (dois) tempos de 

10 (dez) minutos, sem intervalo. O sistema de disputa é eliminatória simples e em caso de empate o 

vencedor será decidido por cobranças alternadas de 7 metros (famoso perdeu ta fora). As semifinais serão 

15 por 15 minutos com intervalo de 3 minutos. Caso haja empate, o sistema de cobranças de 7 metros será 

o mesmo da fase anterior. Na final o tempo será de 20 por 20 com intervalo de 5 minutos. Caso haja empate, 

serão cobrados tiros de 7 metros alternados, no mesmo sistema eu nas fases anteriores. As regras aplicadas 
serão as atuais da confederação brasileira e não serão revogadas e contestadas. 

A partida poderá ser iniciada com o número mínimo de 5 (cinco) atletas. Sendo um deles, o goleiro. 
 

Basquetebol 

Todas as partidas da fase de classificação terão a duração de 20 minutos, divididos em 2 (dois) tempos de 

10 (dez) minutos, com intervalo de 01 minuto. O sistema de disputa é eliminatória simples e em caso de 

empate o vencedor será decidido por tempo extra de jogo com duração de 2 minutos (caso continue 

empatado serão disputados tantos tempo extra forem necessários sempre com duração de 2 minutos. As 

semi finais serão de 32 minutos, divididos em 4 (quatro) tempos de 08 (oito) minutos, com intervalo de 3 

minutos. Os casos de empate serão resolvidos da mesma forma que utilizou-se na fase de classificação. 

Todo o tempo, de todos os jogos serão tempos corridos, não parando em hipótese alguma (somente em 
casos omissos e que forem decididos pela comissão organizadora e arbitragem). As finais serão de 40 

minutos, divididos em 4 (quatro) tempos de 10 (dez) minutos, com intervalo de 1 minuto. Os casos de 

empate serão resolvidos da mesma forma que utilizou-se nas fases de classificação e semifinais. A regras 

adotadas serão de acordo com a Confederação brasileira de basquetebol. O cronometro de 24 segundos, 

será manuseado pelo cronometrista que estará na mesa e narrará o tempo em alto e bom tom.  

A partida poderá ser iniciada com o número mínimo de 5 (cinco) atletas. 

 

 

 

 

 

REGULAMENTO ESPECÍFICO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS INDIVIDUAIS 

INTERNAS 

 

 

Tênis de mesa, xadrez, damas, capoeira, atletismo, jiu jitsu, natação individual, tênis de campo e judô 

serão regidos pelas regras de suas respectivas federações e coordenadas pelos respectivos árbitros e 

responsáveis pelas modalidades. 
 

Serão estabelecidos minutos antes de cada modalidade iniciar-se, o chaveamento, as regras e forma de 

sisputas. Devendo os atletas respeitar as decisões dos árbitros e organizadores das provas. 

 

Todas as modalidades terão como embasamento suas respectivas federações ou órgãos competentes que 
regem tais. À todas as modalidades que terão cronômetros destravados, só serão paralisados com 

determinações da comissão organizadora e da arbitragem. 
 

 

 

 

 

 



 
REGULAMENTO ESPECÍFICO DA MODALIDADE ESPORTIVA INDIVIDUAL ABERTA 

 

Corrida e Caminhada noturna solidária: 
 

Será disputada separadamente por atletas do sexo masculino e femininos. As delegações não terão limites 

do número de inscritos para a modalidade. 
Somente a Corrida será considerada pontuada para efeito de classificação individual e final. 

Todos da Corrida e Caminhada receberão medalhas de participação. 

Para confirmação e efetivação da inscrição, o participante deverá entregar o donativo no Campus 3 e 

imediatamente retirar o número de inscrição, que será colocado na camisa (na frente); assim como o chip 

que será colocado no tênis. 

Ao final da corrida, para receber a medalha de participação, o participante deverá voluntariamente devolver 

o chip de corrida. 

A classificação individual final e geral final está condicionada na entrega do chip. 

As equipes que não entregarem os chips perderão pontos na classificação. 

Parágrafo Único: Fica estabelecido que a corrida é de caráter competitivo e solidário, sendo a única aberta 

às pessoas que não se encontram na condição de Alunos, Funcionários ou Docentes. Portanto, serão 

disponibilizadas 500 inscrições para o evento, cabendo responsabilidade a cada Delegação e atletas pela 
efetivação da inscrição. 

Não serão aceitas inscrições fora do prazo, nem serão excedidas as 500 inscrições estabelecidas no 

regulamento geral. Contudo, será permitida a participação daqueles que fizerem a doação dos itens 

dispostos para efetivação das inscrições, mas não terão direito às medalhas de participação. 

Parágrafo único: Os participantes deverão comparecer ao local de partida 20 minutos antes do início da 

prova. 

 

PONTUAÇÃO 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIFAI, Adamantina, SP, 16 de abril de 2019 

Prof. Fernando Aparecido da Silva Monzani  

Gestor do Evento XII JUNIFAI 

PontuaçãoJUFAI 2019 

  

Posição Pontos 

1° Lugar 10 Pontos 

2° Lugar 8 Pontos 

3° Lugar 7 Pontos 

4° Lugar 5 Pontos 

5° Lugar 4 Pontos 

6° Lugar 3 Pontos 

7° Lugar 2 Pontos 

8° Lugar 1 Ponto 


