
REGULAMENTO DOS JOGOS INTERCURSOS UNIT 2017 

 

 

 

                                                   REGRA 01  

                                          NÚMERO DE ATLETAS 

 

01 - Uma partida deve ser disputada por duas equipes, cada uma composta 

OBRIGATORIAMENTE de 06 atletas, onde um dos quais, será o goleiro. 

02 - Não é permitido o início da partida sem que as equipes tenham, CADA UMA, 

06 atletas no campo de jogo, nem sua continuação ou prosseguimento se uma 

das equipes ou ambas, ficar reduzida a menos de 03 (três) atletas no campo de 

jogo. 

03 - Quando uma equipe, ou ambas, ficarem reduzidas a MENOS DE 03 (três) 

atletas, seja por qualquer motivo, a partida deverá ser encerrada imediatamente, 

inclusive quando das disputas de penalidades máximas e decisão por Shoot Out, 

e esta equipe perderá os pontos do jogo seja qual for o placar. Caso ambas as 

equipes fiquem reduzidas a menos de 03 (três) atletas, nenhuma somara pontos. 

04 - As substituição são ilimitadas, não havendo necessidade de paralisação do 

jogo, sendo restritas aos atletas registrados em súmula 

05 - O Atleta só poderá executar um arremesso lateral ou de canto após ter 

entrado no campo, pela zona de substituição.  

 06 - Qualquer um dos atletas poderá trocar de posição com o goleiro, desde que 

autorizado pela Arbitragem e com a bola fora de jogo. Quando a troca for com 

jogador postado no banco de reservas, poderá ser realizada com a bola em jogo 

ou fora de jogo. 

  

 

 

 



                                                                     REGRA 02 

                                       UNIFORME DOS ATLETAS 

 

 01 - O uniforme dos atletas consiste de: camisa de meia manga ou manga longa 

ou coletes, calção curto, meias de cano longo, caneleira (opcional), tênis ou 

chuteira de society ou de futsal apropriados para a prática da modalidade, 

podendo utilizar equipamentos de proteção próprios ao esporte. 

02 - Os atletas podem se apresentar em campo, usando camisas de mangas 

curtas, e outros usando mangas longas, desde que sejam da mesma cor das 

mangas das camisas de mangas curtas. 

 03 - O goleiro deve usar uniforme de cor diferente dos demais atletas, sendo-

lhe permitido usar calça própria para a prática do esporte. 

 04 - As camisas devem ser numeradas nas costas (de 01 a 99) sem repetição 

de números na mesma equipe, a numeração na frente da camisa é opcional. A 

cor dos números deve ser diferente em relação a cor da camisa. 

 

 

 

 

                                                 REGRA 03 

                                                 CARTÕES 

 

a) CARTÃO AMARELO – O atleta advertido é substituído imediatamente, e deve 

deixar o campo de jogo pela zona de substituição, permanecer no banco de 

reservas, podendo retornar somente após 02 minutos cronometrados de bola em 

jogo.  

 



b) Os atletas advertidos com cartão amarelo postados no banco de reservas, 

não cumprirão a pena de 02 minutos cronometrados de cartão, e poderão 

participar do jogo a qualquer momento. 

 

CARTÃO VERMELHO - O atleta é expulso e deverá deixar o campo de jogo pela 

linha lateral ou de fundo de qualquer parte do campo, e não poderá permanecer 

no banco de reservas, e nem dentro das limitações do campo. Sua equipe ficará 

com 01 atleta a menos, e somente poderá se recompor com outro atleta, APÓS 

02 MINUTOS CRONOMETRADOS de bola em jogo, com a mesma fora de jogo 

e posse de sua equipe, e após receber autorização do árbitro. 

 Quando ocorrer expulsões simultâneas, as equipes poderão se recompor, na 

próxima paralisação da partida, após 02 minutos cronometrados de bola em jogo. 

- Não será acumulado no jogo seguinte 

- casos de racismo será banido dos jogos  

- casos de briga a comissão irá entrar em um acordo para ver se o atleta pega 

gancho de jogos ou não. 

 

 

                                                  REGRA 04 

                                                  FRAUDES 

 

O time que colocar atleta sem estar regularizado na ficha de inscrição será 

desclassificado automaticamente, onde implica o atleta ser do mesmo curso está 

atualmente matriculado, estudar na Unit. 

Via da dúvida é preciso acessar o magister e tirar a prova real. 

 

                                                                 

 



                                                          REGRA 05 

                               CUIDADOS COM A ARENA 

 

01-  Caso algum jogador do time danifique alguma coisa da arena, a equipe 

ficará responsável pelo pagamento do objeto que foi danificado. 

                                        

 

REGRA 06 

PENALIDADES 

01-   Em caso de empate na fase de mata mata, o jogo irá direto para às 

penalidades. 

02-  Serão cobradas por todos os jogadores da linha. 

 


