
 

 

REGULAMENTO GERAL 

INTERSÉRIES 2019 – FELIZ/RS 

 

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS  

Art. 1º. Este Regulamento é o conjunto das disposições que regem as disputas das interséries 2019                
– Feliz/RS, de acordo com as regras que serão adaptadas à necessidade de cada esporte. O evento será                  
realizado nos dias 18 e 19 de setembro de 2019, no Ginásio de Esportes do Parque Municipal de Feliz.  

Art. 2º. As equipes que participarem da competição deverão conhecer as regras atuais dos              
esportes e do presente regulamento, assim como, concordar expressamente submetendo-se, a todas as             
disposições e as consequências das adaptações de regras realizadas pela comissão organizadora. 

Art. 3º. A referida competição é promovida e realizada pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul -                  
Campus Feliz. 

 

CAPÍTULO II – PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÃO 

Art. 4º. Os alunos que participarão das interséries 2019 – Feliz/RS deverão, para fins de inscrição,                
preencher o formulário no link: 

https://forms.gle/BGPup7pV6rfDSanH6 

Art. 5º. As equipes deverão ser compostas de maneira que maioria dos integrantes sejam alunos da                
turma. . 

§6º. As outras modalidades individuais disputadas nas interséries 2019 – Feliz/RS, não tem             
nenhuma restrição. 

§7º. As turmas que ainda não atenderem aos requisitos obrigatórios, terão cada caso específico              
analisado separadamente após as inscrições individuais dos alunos. 

 

Parágrafo único.  

- Futsal: 5 jogadores em quadra. 
- Handebol: 7 jogadores em quadra. 
- Vôlei de Quadra: 6 jogadores em quadra. 
- Vôlei de Areia: 2 jogadores em campo. 
- Caçador: 15 jogadores em quadra. 
- Badminton: 5 jogadores em quadra. 
- Frescobol: 2 jogadores em quadra. 

https://forms.gle/BGPup7pV6rfDSanH6


 

CAPÍTULO III - DOS JOGOS 

Art. 8º. Os jogos serão realizados no Ginásio de Esportes do Parque Municipal de Feliz, nos dias 18 e 
19 de setembro de 2019, com início às 7h40min e horário previsto para o término às 18h00. 

Parágrafo único: O IFRS Campus Feliz solicita que os participantes e convidadostragam, na medida 
do possível, cadeiras de praia, pois o local não conta com arquibancadasarquibancadas. Ainda, é 
importante que sejam trazidas garrafinhas e quaisquer itens de alimentação que julgarem necessário.  

Art. 9º. Os jogos obedecerão a ordem a ser divulgada às equipes antes da disputa.  

Art. 10º. Cada time deverá estar vestido adequadamente para as partidas. 

Parágrafo único: O IFRS Campus Feliz irá disponibilizar uniformes e coletes, porém um responsável 
pelo time precisa comunicar, via formulário de inscrição, indicando a quantidade e o tipo (colete ou 
uniforme). Após isso, será anotado a quantidade e o tipo e separado para retirada na sala D2 até às 17h do 
dia 17/09.  O prazo para devolução é de até 15 dias após os jogos. Caso algum integrante perca ou não 
traga de volta o responsável será cobrado pelo referido item faltante. 

Art. 11º. A pontuação de cada partida obedecerá o seguinte critério:  

a) Vitória – 03 (três) pontos;  

b) Empate – 01 (um) ponto;  

c) Derrota – 00 (zero) ponto; 

 

CAPÍTULO IV - DA ARBITRAGEM 

Art. 12º. A arbitragem será fornecida pela entidade realizadora da competição, e aplicará as regras 
estabelecidas pela comissão para as modalidades disputadas. 

 Art. 13º. Todos os jogos dos interséries 2019 – Feliz/RS, contarão com a presença de voluntários 
para arbitragem (professores, ex-alunos ou aluno de graduação). 

 

CAPÍTULO V – DAS PENALIDADES E PROTESTOS 

Art. 14º. Os participantes serão obrigados a respeitar os princípios e normas disciplinares, sendo              
desclassificados aqueles que cometerem infrações previstas e enumeradas neste regulamento.  

Art. 15º. A equipe que jogar com atletas inscritos irregularmente, a menos que autorizado pela               
comissão, será punida com a eliminação, somente na modalidade com irregularidades. 

Art. 16º. Será aplicado WO a equipe que não se apresentar completa no local da disputa depois de                  
esgotados os 3 (três) minutos de tolerância. 

Art. 17º. Em caso de WO, será marcado vitória – 03 (três) pontos para a equipe adversária. 

Art. 18º. O comportamento antidesportivo, bem como animosidades, agressão verbal, tentativa de            
agressão física, arremesso de objetos e líquidos de qualquer espécie dentro da quadra, contra membros de                
equipes participantes (atletas), equipe de arbitragem, integrantes de outra equipe e/ou a pessoas             
presentes, será punido com a desclassificação do atleta infrator de todas as modalidades em que participar. 

Art. 19º. O atleta poderá ser penalizado durante os jogos com os devidos cartões nas regras das                 
modalidades participantes. 

Art. 20º. Para critérios de desempate, serão aplicados, nesta ordem: 



a) Confronto Direto; 

b) Número de Pontos (vitórias,derrotas); 

c) Pontos Average (divisão pontos marcados pelos sofridos, classificando-se o maior coeficiente); 

d) Sorteio. 

 

CAPÍTULO V – DA PREMIAÇÃO 

Art. 21º. Às equipes participantes das interséries 2019 – Feliz/RS será conferida a seguinte              
premiação:  

§1º. Futsal, Handebol, Vôlei de Quadra, Vôlei de Areia, Caçador, Badminton e Frescobol: 

1º Lugar – Medalhas;  

2º Lugar – Medalhas;  

§2º. Atletismo - 100 METROS RASOS, 400 METROS RASOS, 1500 METROS RASOS e Bocha              
Adaptada: 

1º Lugar – Medalhas;  

2º Lugar – Medalhas;  

 

Parágrafo único. Será premiada com troféu a turma CAMPEÃ GERAL, ou seja, que vencer o maior                
número de modalidades, sendo um troféu para o 1° lugar e um para o 2° lugar 

 

CAPÍTULO VI - DO SISTEMA DE DISPUTA 

Art. 22º. O torneio será dividido em até quatro fases: classificatória, quartas de final, semifinal e                
final conforme tabela elaborada pela Comissão organizadora. . 

Art.23º. As equipes vencedoras da fase semifinal realizarão a final. 

Art.24º. Modalidades Individuais (Bocha Adaptada- quatro fases): 

I - 100 METROS RASOS: 

- Baterias Iniciais (Classificam: 1° e 2° melhores tempos). 
- Baterias Semifinais: (Classificam: 1°  melhor tempo). 
- Bateria Final: Vencedores: 1° Lugar; 2° Lugar e 3° Lugar. 

I - 400 METROS RASOS: 

- Baterias Iniciais (Classificam: 1° e 2° melhores tempos). 
- Baterias Semifinais: (Classificam: 1°  melhor tempo). 
- Bateria Final: Vencedores: 1° Lugar; 2° Lugar e 3° Lugar. 

I - 1500 METROS: 

- Baterias Iniciais (Classificam: 1° e 2° melhores tempos). 
- Baterias Semifinais: (Classificam: 1°  melhor tempo). 
- Bateria Final: Vencedores: 1° Lugar; 2° Lugar e 3° Lugar. 

 

 



CAPÍTULO VII – DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 25º. Os jogos do torneio só poderão ser suspensos quando ocorrer: 

a) Inacessibilidade do ginásio ou contratempos com o ambiente de jogo; e  

b) Por determinação da Comissão de Professores de Educação Física;  

Parágrafo único: Se ocorrer interrupções, fica determinado que se o jogo for reiniciado deverá ser               
conservado o mesmo placar e jogadores. 

 

 

 

 

 

 

Feliz, __ de ________ de 2019. 

 

Assinatura: 
______________________________________________. 

 

 

 

 

 


