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REGULAMENTO GERAL DOS XXIV JOGOS INTER-IMESB/2017 

 

Local: Ginásio de Esportes Sergio Batista Zacarelli 

Rua Mauro de Abreu Izique, s/nº - FECCIB Velha - Jardim Casagrande 

 

I - DOS OBJETIVOS 

Integração entre os alunos dos Cursos de Administração, Ciências Contábeis, Serviço Social, 

Direito, Comunicação Social, Agronomia, funcionários e professores dos períodos diurno e 

noturno. 

 

II – MODALIDADE: Futsal Masculino, Voleibol Feminino. 

Data de realização: 31 de julho a 04 de agosto de 2017. 

 

III – DA PARTICIPAÇÃO 

 

Artigo 1º - Os Jogos Interimesb são realizados anualmente pelo IMESB e disputados pelos 

alunos representando suas respectivas salas e uma equipe de funcionários e professores. 

 

Parágrafo primeiro - Cada sala poderá se fazer representar no máximo por uma equipe 

masculina e uma feminina nas modalidades de futsal e Voleibol não podendo trocar de sala, 

salvo quando não houver número suficiente para a formação de equipes. Os alunos com 

dependência deverão optar por defender apenas uma sala da qual faz parte. 

 

Parágrafo segundo - É de responsabilidade das equipes inscritas providenciar os uniformes.  

1. E estes deverão estar de acordo com a modalidade 

2. Não poderá conter nenhum patrocínio de qualquer instituição de nível superior sob pena de 

perda de jogo. 

 

IV – DA INSCRIÇÃO  

 

Artigo 2º - As equipes deverão confirmar suas inscrições, não podendo alterá-los após a 

entrega mediante: 

• Relações nominais em 02 (duas) vias deverão ser entregues impreterivelmente até ás 

20h do dia 26 de junho de 2017 assinadas pelo responsável (modelo em anexo). 

• A equipe deverá inscrever até 15 (quinze) participantes. 

• Congresso Técnico Sorteio das equipes será dia 26 ás 21h00. 

 

V – FORMAS DE DISPUTA 

Artigo 3º - A competição da modalidade de Futsal e voleibol serão realizadas de acordo com o 

número de equipes participantes e preferencialmente em eliminatória simples. Cada equipe 

jogará uma partida por dia e toda a competição não poderá passar do período de realização a 

não ser por motivos alheios ao torneio. 

 

VI – PREMIAÇÃO 

Artigo 4º - O IMESB oferecerá Medalhas aos atletas classificados em 1º, 2º e 3º lugares na 

modalidade de Futsal e Voleibol conforme inscrição e classificação. 

  

VII – DOS UNIFORMES 

http://www.imesb.br/
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Artigo 5º - Deverão estar de acordo com as regras da modalidade é de responsabilidade das 

equipes participantes e deverá obedecer ao artigo 1º, parágrafo segundo & 2 deste 

Regulamento.  

 

VIII – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 6º - A participação dos atletas será de inteira responsabilidade de quem o inscrever. 

 

Artigo 7º - O IMESB não se responsabilizará por acidentes ocorridos com atletas antes, 

durante e depois de quaisquer partidas. 

 

Artigo 8º - Os atletas expulsos em qualquer partida ficarão automaticamente fora da partida 

seguinte, independente da forma de expulsão ou quantos jogadores estiverem inscritos na 

equipe. 

 

Artigo 9º - Havendo empate em qualquer partida (quando necessitar apenas de um ganhador) 

serão adotados os seguintes critérios para desempate: 

• Será cobrada uma série de três tiros da marca de penalidade máxima, alternadamente 

sem repetir os cobradores, vencendo a equipe que marcar maior número de gols. 

• Persistindo ainda o empate serão cobrados tantos tiros da marca de penalidade máxima 

quantos forem necessários, alternadamente, sendo obrigatório à troca de atletas para cobrança, 

vencendo a equipe que conseguir a primeira vantagem. 

 

Artigo 10º - Todas as partidas de Futsal terão a duração regulamentar de 40 (quarenta) 

minutos, divididos em dois períodos de 20 (vinte) minutos, com intervalo de 05 (cinco) 

minutos. 

Parágrafo Único – no caso de coincidência de uniformes a equipe que estiver à esquerda da 

tabela deverá providenciar a troca dos uniformes e até 15 (quinze) minutos contados a partir 

do horário da tabela. 

 

Artigo 11º - As partidas de Voleibol serão disputadas em melhor de 03 (três) sets. Cada set 

será de 15 (quinze) pontos. 

 

Artigo 13º - A todos os atletas alunos participantes serão contadas 10 (dez) horas de 

Atividades Complementares no Currículo.  

 

Artigo 14º - Os casos omissos deverão ser resolvidos pela Comissão Organizadora. 

 

Realização: IMESB-VC 
Profa. Raquel Antonia da Cruz Argollo. 
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A ficha deverá ser entregue até o dia 26 de junho de 2017 nas coordenações dos respectivos cursos. 
 

   

 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

INTERIMESB 2017 
  

NOME DA EQUIPE:       

CURSO:     ANO/SÉRIE: 

NOME DO RESPONSÁVEL:       

EMAIL:   TEL/CEL.:   

COR DO UNIFORME:       

 
      

NOME DO ATLETA 
 

  CURSO/ANO 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8    

9       

10       

11    

12    

13       

14       

15       
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