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JOGOS INTEGRADORES E DE QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES DO INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA -

JISIFBA 2017

REGULAMENTO GERAL

CAPÍTULO I

Dos Objetivos e realização do evento

Art. 1 - Os JOGOS INTEGRADORES E DE QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES DO INSTITUTO FEDERAL DA

BAHIA - JISIFBA 2017, tem por objetivo se constituir como um evento esportivo que permita aos servidores

do IFBA o acesso à práticas esportivas diversas estimulando a sua prática regular, respeitando a diversidade

de condições motoras e cognitivas, de modo a garantir o papel integrador do Esporte, além da integração

dos servidores dos diversos campi do Instituto Federal da Bahia.

Parágrafo  único-  Os  JOGOS  INTEGRADORES  E  DE  QUALIDADE  DE  VIDA  DOS  SERVIDORES  DO

INSTITUTO  FEDERAL  DA  BAHIA  -  JISIFBA  2017 são  uma  promoção  da  Reitoria  do  IFBA,  DGP,

DGCOM, PRODIN, PROEX/DACEL e PROAP

Art. 2 – Os JOGOS INTEGRADORES E DE QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES DO INSTITUTO FEDERAL

DA BAHIA - JISIFBA 2017 ocorrerá em etapa única, na região metropolitana de Salvador, entre os dias 11 a

14  de  novembro  de  2017,  onde  serão  disputadas  as  modalidades  Futebol  Society  masculino,  Futsal

masculino, Vôlei de Praia 4x4 misto, Voleibol misto, Basquete misto, Baleado misto, Atletismo masculino e

feminino,  Natação masculino e feminino, Tênis de Mesa masculino e feminino, Xadrez misto, FIFA 2017

misto,  JUST DANCE misto,  Dama masculino e feminino,  Dominó masculino e feminino e Corrida 10 km

masculino e feminino.
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CAPÍTULO II

Dos Participantes

Art. 3- Poderá participar dos JISIFBA 2017 todo servidor efetivo ativo e inativo, substituto, temporário, em

colaboração técnica ou em efetivo exercício no IFBA, sendo considerado pertencente ao Campus/unidade

no qual estiver sua localização de exercício no ato da inscrição. 

§ 1º. Os servidores afastados ou em licença poderão participar dos jogos, desde que o respectivo custeio
seja de responsabilidade do referido servidor.

§ 2º. O servidor remanejado após o período de inscrição deverá participar da equipe do campus o qual se
inscreveu.

§ 3º. O servidor já inscrito poderá alterar sua inscrição a qualquer momento durante o período disposto no
Art. 4º

§ 4º - Será proibido o deslocamento de servidores a passeio ou lazer junto com a delegação do campus e
sendo custeados institucionalmente. Estando a delegação, equipe e servidor sujeitos a penalidades.

1

CAPÍTULO III

Das Inscrições e Participação

Art. 4 – As inscrições serão realizadas no período de 10 a 20 de outubro de 2017, por modalidade e número

de  participantes.  As  mesmas  deverão  ser  feitas  por  meio  de  formulário  eletrônico  por  atleta  e  pelo

representante da equipe o preenchimento do formulário  da modalidade que deverá  ser  assinado pelo

mesmo  a  fim  de  que  seja  endereçada  ao  Presidente  da  Comissão  Central  Organizadora  do  JOGOS

INTEGRADORES E DE QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES DO INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - JISIFBA

2017, e-mail: proexdacel@gmail.com.
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§ 1º  -  No  primeiro  jogo  de  cada  equipe  deverão  ser  apresentados,  à  Coordenação  Técnico

Administrativa  (Secretaria),  os  documentos  de  Identificação  (carteira  de  identidade  ou  outro

documento oficial com foto) e o crachá de todos os participantes.  

§ 2º - A documentação exigida para a participação dos servidores atletas no JISIFBA 2017, será a

seguinte:

 Relação nominal dos servidores atletas por modalidade, contendo nome completo,

data de nascimento, número da identidade e  número do SIAPE de cada servidor

com o respectivo atestado médico apto a participar dos jogos. Deverá ser assinada

pelo representante da equipe para modalidades coletivas/individuais. 

§ 3º - Cada servidor atleta só poderá participar no MÁXIMO DE DUAS MODALIDADES INDIVIDUAIS

e UMA COLETIVA POR CAMPUS. Não é responsabilidade da organização a coincidência de horários

dos jogos. Recomenda-se o máximo de atenção a essa questão, haja vista que a concomitância de

jogos de modalidades distintas com participação dos mesmos servidores, podem gerar W.O., o que

significará  desperdício  de  dinheiro  público  investido  em  determinados  números  de  jogos  que

acabam por não acontecer, além do aumento do risco de lesão do servidor duplicado e o eminente

queda na qualidade do rendimento mínimo.

I. Poderá haver substituição de atletas, até o início do primeiro jogo de cada modalidade.

§ 4º  -  Cada  servidor  atleta  e  professor/treinador,  para  ser  inscrito  na  súmula  de  jogo  deverá

apresentar  o  CRACHÁ OFICIAL  à  mesa  de  controle,  conforme modelo  anexo,  onde  no  mesmo

deverá constar todos os seus dados.

I. Só  poderá  participar  e  ocupar  o  assento  no  banco  de  reserva  professores  e

servidores com matrícula SIAPE.

§ 5º - Os participantes estarão sujeitos ao Regime Disciplinar do IFBA.

CAPÍTULO IV

Da Organização
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Art.  5 –Caberá  ao  SESI  –  Simões  Filho  junto  da  comissão  organizadora  central  do  IFBA,  a  premiação,

atendimento  médico-hospitalar  de  urgência,  arbitragem  e  material  esportivo  para  a  realização  das

competições.

1) Comissão de Honra

A Comissão de Honra dos JOGOS INTEGRADORES DOS SERVIDORES DO INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA -

JISIFBA  2017,  será  formada  pela  Coordenadora  Geral  do  Evento,  a  servidora  Liz  Rodrigues  e  demais

autoridades participantes do evento, sendo presidida pelo Reitor do IFBA.

2) Comissão Geral: 

A Comissão Geral  Organizadora será presidida pela professora  Micheli  Venturini,  que terá a função de

responder pela execução geral dos JOGOS INTEGRADORES E DE QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES DO

INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - JISIFBA 2017 junto ao Sesi:

2.1 – Compete a Comissão Geral:

a) Supervisionar os certames desportivos;
b) Expedir as instruções oficiais;
c) Prestar  informações  a  Comissão  Disciplinar,  instituída  neste  regulamento,  quando

solicitada;
d) Referendar as normas de competição;
e) Aprovar  a  tabela,  horários  e  locais  de  competição  e  proclamar  os  campeões  das

modalidades desportivas.
f) Fazer cumprir o Regulamento Geral dos jogos.
g) Coordenar os trabalhos das demais comissões.
h) Buscar e promover a realização de contatos para levantar recursos para a realização do

evento.
i) Oficializar  contatos  com  as  Entidades  Educacionais,  Federações  Desportivas,  Clubes

Esportivos, Empresas da Iniciativa Pública e Privada, Órgãos Oficiais e Imprensa em geral

com vistas à viabilização do evento.
j) Levantar e providenciar a aquisição de premiações (medalhas, troféus, etc.).
k) Elaborar e divulgar o relatório final.

2.2 – Compete a Presidente:
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a) Organizar e dirigir as atividades técnicas e administrativas;
b) Traçar normas para o desenvolvimento das atividades dos diversos setores de coordenação;
c) Elaborar a tabela, horário e locais de competições;
d) Preparar e expedir a correspondência alusiva a realização das competições;
e) Distribuir o material especializado e de expediente às coordenações da Comissão Executiva;
f) Computar  os  resultados  encaminhando-os  a  Comissão  Geral  para  a  proclamação  dos

campeões;
g) Presidir o Congresso Técnico;
h) Submeter à Comissão Geral os casos omissos deste regulamento;
i) Zelar pelo cumprimento do presente Regulamento Geral;
j) Encaminhar à Comissão Disciplinar os protestos apresentados pelas equipes participantes.

2.3 – Compete ao Secretário:

a) Receber,  conferir,  autenticar  e  encaminhar  à  Coordenação  Técnica  os  formulários  de

inscrição devidamente preenchidos;
b) Preparar e distribuir as súmulas para as competições;
c) Receber e encaminhar à Coordenação Técnica os protestos;
d) Preparar o expediente alusivo à realização do evento;
e) Colaborar com os outros setores da Comissão Executiva.

2.4 – Compete a Coordenação Técnica:

a) Responsabilizar-se pela execução das competições;
b) Receber e distribuir o material específico de cada competição;
c) Proceder às vistorias nas instalações esportivas, a serem utilizadas durante as competições,

informando à Presidência da Comissão Executiva para as providências necessárias;
d) Fornecer diariamente o boletim com os resultados das competições;
e) Zelar pelo cumprimento do Regulamento Geral;
f) Apresentar relatório final após a realização das competições.

2.5 – Compete a Coordenação de Cerimonial e Recepção:

a) Organizar  a  programação  e  coordenar  a  execução  do  cerimonial  de  abertura  e  de

encerramento e ainda coordenar a premiação dos campeões;
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b) Expedir instruções referentes ao cerimonial de abertura e encerramento;
c)  Expedir convites e recepcionar as autoridades;
d) Solicitar colaboração da imprensa escrita, falada e televisionada na divulgação dos Jogos;
e) Organizar e dirigir a cerimônia de entrega de prêmios aos campeões;
f) Providenciar a recepção às delegações;
g) Indicar os cicerones para cada delegação;
h) Elaborar um roteiro turístico na cidade-sede da etapa para oferecer aos participantes;
i) Articular-se com a Comissão de Eventos para o suporte necessário às atribuições;
j) Apresentar o relatório final.

2.6 – Compete a Coordenação de Arbitragem:

a) Dialogar com árbitros antes das partidas a serem disputadas nos JOGOS INTEGRADORES E

DE QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES DO INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - JISIFBA

2017;
b) Observar os trabalhos dos árbitros e oficiais;
c) Determinar  a  obrigatoriedade  das  participações  dos  árbitros  e  oficiais  nas  reuniões

programadas por esta coordenação;
d) Afixar instruções e escalas das competições esportivas em quadro próprio ou diretamente

nas quadras e campos, para conhecimento dos árbitros e oficiais;
e) Requisitar a secretaria o material necessário às competições;
f) Participar dos Congressos técnicos.

3 – Compete a Comissão Disciplinar:

Apreciar e julgar todas as infrações cometidas nos jogos pelas equipes, servidores/atletas, técnicos,

professores, por pessoa física ou jurídica direta ou indiretamente vinculadas aos campi.

3.1 – A Comissão Disciplinar aplicará as penalidades em grau de:

1. Advertência verbal ou escrita;
2. Suspensão por prazo determinado ou indeterminado;
3. Anulação da partida;
4. Eliminação dos jogos.

4 - Comissão de Infraestrutura e Logística.

4.1 – Compete à Comissão de Infraestrutura e Logística:
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a) Dar suporte a Infraestrutura (abertura e alimentação) encaminhá-lo à Comissão Geral 

Organizadora.
b) Fazer levantamento de alojamentos (locais, preço e condições oferecidas) e encaminhar a 

Comissão Geral Organizadora.
c) Coordenar as equipes necessárias para o bom andamento do evento (limpeza, atendimento

médico, segurança, transportes, etc.), sendo presidida por membro indicado pelo 

coordenador geral dos jogos.
d) Elaborar roteiro de deslocamento.

Art. 6 -  Após a fase final dos  JOGOS INTEGRADORES E DE QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES DO

INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - JISIFBA 2017, os envolvidos nos jogos se reunirão para avaliar o evento,

efetuar mudanças no Regulamento Geral, caso seja necessário.

Parágrafo único – O Regulamento Geral somente poderá ser mudado com aprovação, em maioria

simples, do congresso técnico previamente convocado pelo Presidente da comissão. O congresso

técnico será constituído pelos representantes legais dos campi ativamente participantes, quando

todos terão a voz e apenas um por campus, o direito de voto

         CAPÍTULO V

Da Premiação

Art. 7 – A premiação dos JISIFBA será feita da seguinte forma:

§1º -  Serão conferidas  medalhas para os 1º, 2º e 3º lugares em todas as Modalidades (Masc. e

Fem.) disputadas.

§2º - Serão entregues troféus às equipes de modalidade coletiva nas categorias “campeã” e “vice-

campeã”.

§3 -  A  entrega  das  premiações  será  efetivada  após  a  ocorrência  da  última  competição  da

modalidade.

§4 - Serão entregues certificados a todos participantes.
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CAPÍTULO VI

Das Modalidades

Art. 8 - Os JOGOS INTEGRADORES E DE QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES DO INSTITUTO FEDERAL DA
BAHIA - JISIFBA 2017, constará de 15 (quinze) modalidades entre coletivas e individuais, tendo número de
servidores/atletas limitados em cada desporto:

 Futebol Society Masculino 15 servidores atletas;
 Futsal Masculino – 10 servidores atletas;
 Voleibol Misto: 10 servidores atletas;
 Vôlei de Praia 4x4 Misto – 5 servidores atletas;
 Basquete Misto: 10 servidores atletas;
 Baleado Misto – 12 servidores atletas;
 Natação Masculino 2 servidores atletas;
 Natação Feminino 2 servidores atletas;
 Atletismo Feminino 10  servidores-atletas;
 Atletismo Masculino 10 servidores-atletas;
 Tênis de Mesa Masculino 05 servidores atletas;
 Tênis de Mesa Feminino 05 servidores atletas;
 Xadrez Misto – 4 servidores atletas;
 FIFA 2017 Misto – 2 servidores atletas;
 Just Dance Misto – 2 servidores atletas;
 Dama Masculino – 2 servidores atletas;
 Dama Feminino – 2 servidores atletas;
 Dominó Masculino -  4 servidores atletas;
 Dominó Feminino – 4 servidores atletas;
 Corrida de 10 km Masculino – 4 servidores atletas;
 Corrida de 10 km Feminino – 4 servidores atletas;

CAPÍTULO VII

Da Forma de Disputa
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Art.9 - As disputas serão realizadas em estrita obediência às regras vigentes nas Confederações Desportivas

Nacionais à data da realização dos JOGOS INTEGRADORES E DE QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES DO

INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA  -  JISIFBA 2017,  salvo  as  adaptações  previstas  neste  regulamento e  no

regulamento específico de cada modalidade (em anexo a este Regulamento Geral).

Art.10 - Forma Das Disputas:

a) COM 03 ATÉ 05 EQUIPES PARTICIPANTES - todos jogam entre si, e as duas equipes que obtiverem o

maio número de pontos realizarão a partida final vide regulamento das modalidades.
b) COM 06 OU 08 EQUIPES PARTICIPANTES  - Duas chaves com o mesmo número de participantes

jogarão  em rodízio  simples  na  chave,  classificando-se  os  dois  primeiros  de  cada  chave,  para o

cruzamento olímpico.
c) COM 07 EQUIPES PARTICIPANTES - 02 chaves, sendo que a chave A terá três equipes e a chave B,

quatro equipes. Jogarão em rodízio simples na chave, classificando-se os dois primeiros de cada

chave, para o cruzamento olímpico.
d) COM 09 EQUIPES PARTICIPANTES – 03 chaves, com o mesmo número de participantes, jogarão em

rodízio simples na chave, classificando-se o primeiro colocado de cada chave e o melhor índice

técnico entre os 2° colocados, para o cruzamento olímpico.
e) COM 10 EQUIPES PARTICIPANTES - 03 chaves, sendo que a chave A e chave B terão três equipes e a

chave C, quatro equipes. Jogarão em rodízio simples na chave, classificando se o primeiro de cada

chave e o melhor índice técnico entre os 2° colocados, para o cruzamento olímpico.
f) COM 11 EQUIPES PARTICIPANTES - 03 chaves, sendo que a chave A terá três equipes e as chaves B

e C terão quatro equipes. Jogarão em rodízio simples na chave, classificando se o primeiro de cada

chave e o melhor índice técnico entre os 2° colocados, para o cruzamento olímpico.
g) COM 12 EQUIPES PARTICIPANTES - 04 chaves, todas com três equipes. Jogarão em rodízio simples

nas chaves, classificando-se o primeiro de cada chave, para o cruzamento olímpico.

§1º  –  Na  competição  em  que  ocorrerem  grupos  com três  e  quatro  equipes,  para  critério  de

classificação através do índice técnico, não serão considerados os resultados da equipe que obtiver

a última colocação nos grupos com quatro equipes.
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§2° – Dos participantes, o que se classificar com o melhor índice técnico entre os 2°colocados para

compor o  CRUZAMENTO OLÍMPICO,  enfrentará o melhor classificado do índice Técnico entre os

primeiros lugares.

§3° –  Quando do sorteio a ser realizada no Congresso Técnico dos  JOGOS INTEGRADORES E DE

QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES DO INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - JISIFBA 2017,  para

formação dos grupos, serão obedecidos critérios através de sorteio.

§4° – Casa tenha apenas duas equipes inscritas, a Comissão Organizadora realizará a competição,

JOGOS INTEGRADORES E DE QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES DO INSTITUTO FEDERAL DA

BAHIA - JISIFBA 2017, será feita uma melhor de três partidas para se conhecer o campeão.

Art. 11 - A equipe que não se apresentar ao local do jogo devidamente uniformizada com o número mínimo

de atletas, de acordo com a regra oficial de cada modalidade esportiva, até 15 (quinze) minutos após o

horário determinado para o seu início, será considerada por W.O. 

Art.  12  – Em  caso  de  empate,  seguira  os  critérios  estabelecidos  em  regulamento  próprio  de  cada

modalidade.

               CAPÍTULO VIII

Dos Recursos

Art. 13 - Os recursos à Comissão Disciplinar deverão ser apresentados à Secretaria dos Jogos até 2 (duas)

horas  após  a  ocorrência  que  motivar  a  medida  e  respondidas  no  máximo  2  (duas)  horas  após  a

apresentação.

    CAPÍTULO IX

Disposições Finais
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Art.14 -  A comissão organizadora se responsabilizará pela  ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM dos servidores

atletas durante o período dos jogos.

Art.15 - Quando coincidirem cores de uniformes, a equipe que estiver colocada no lado esquerdo da Tabela

terá  a  obrigação  de  trocar  seu  padrão.  Para  tanto,  é  recomendado  que  cada  equipe  leve  para  suas

competições, dois jogos de camisas, sendo um claro e outro escuro.

Art.16 -  A numeração das camisas dos atletas será a mesma do 1º ao último jogo e deverá atender às

Regras Oficiais da Modalidade.

Art.17– A  equipe  que  não  se  apresentar  para  um  jogo  no  horário  previsto  pela  sequência  de  jogos

estabelecido pela Tabela Oficial,  em qualquer das modalidades, será considerada perdedora por  W.O.O

W.O. será punido com entrega de 10 litros de água mineral, que deverá ser entregue a Coordenação Geral

do JISIFBA 2017, até as 22 h do dia em que ocorrera o W.O. Caso não entregue o objeto da punição, o

campus poderá ser desclassificado dos JISIFBA 2017, de acordo com apreciação e julgamento por parte da

Comissão Disciplinar.

Parágrafo Único – A tolerância de horário para ser aplicado o W.O.é de 15 minutos após o início da

competição previsto na tabela – caso seja o primeiro jogo – ou  05 minutos  após o fim do jogo

anterior, obedecendo a sequência dos jogos estabelecidos na tabela.

Art.18  -  Qualquer  irregularidade na competição  poderá ser  denunciada mediante  protesto formal,  em

formulário específico, lavrado pelo representante da equipe, junto à Comissão de Secretaria.

Parágrafo Único – A Instituição terá o prazo de até 02 (duas) horas do término do jogo/prova para

registrar o seu protesto junto a Comissão de Desportos, ratificando e substanciando a sua ação, por

escrito,  cabendo-lhe  o  ônus  da  prova,  caso  não  tenha  competência  para  julgar  os  fatos,  esta

comissão encaminhará à Comissão Disciplinar.

Art.19- Em nenhuma hipótese, uma competição será paralisada ou alterada em decorrência de recursos

interpostos ao poder judicante e disciplinador.

14



                        JOGOS INTEGRADORES E DE QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES 

                    DO INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA  - JISIFBA 2017

Art.20 – Os campi participantes dos JOGOS INTEGRADORES E DE QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES

DO INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - JISIFBA 2017, deverão conhecer as regras internacionais de desporto,

este Regulamento Geral, o Regulamento Específico das Modalidades, Código de Ética Desportiva, Código

Nacional  de  Organização  da  Justiça  e  Disciplina  Desportiva,   além  do  Regimento  Interno  do  IFBA

submetendo se, assim, sem reserva alguma, a todas as consequências advindas das normas estabelecidas

nestes documentos legais. Não será permitida a recusa de qualquer autoridade escalada para dirigir as

competições.

Art.  21  - Os  casos  omissos  referentes  ao presente regulamento serão analisados  pela  Comissão Geral

responsável pela organização do evento.

Salvador, 06 de Setembro de 2017
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REGULAMENTO
ESPECÍFICO POR

MODALIDADE
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JOGOS INTEGRADORES E DE QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES DO INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA -
JISIFBA 2017

REGULAMENTO ESPECÍFICO POR MODALIDADES

ATLETISMO

Art.1-  A competição de atletismo dos JISIFBA será regida de acordo com as regras oficiais da FEDERAÇÃO
INTERNACIONAL DE ATLETISMO (IAAF), salvo o estabelecido neste Regulamento e no Regulamento Geral do
JISIFBA 2017.

Art.2 - Os campi poderão inscrever até 02 (dois) servidores atletas por prova masculino e o mesmo número
para o feminino, e uma equipe em cada revezamento. 

Parágrafo Único– Cada instituição não poderá ter mais que 02 servidores atletas reserva por prova.

Art. 3 - Os servidores atletas das provas de pista, adentrarão 15 minutos antes do início das mesmas, e os
das provas de campo 30 minutos antes do início das mesmas,

Art.4  -  Será  permitida  alteração  ou  substituição  dos  atletas,  até  a realização do congresso técnico  da
modalidade desde que o atleta esteja cadastrado no atletismo.

Art.5 - A classificação na modalidade de atletismo será do 1º ao 8º lugar em todas as provas.

Art. 6 - Será considerada Campeão Geral dos JISIFBA 2017, a equipe que somar o maior número de pontos
entre todas as modalidades. 

Art.7- Em caso de empate na contagem final dos pontos será considerada melhor classificada a equipe que:
1. Tiver obtido o maior número de 1º lugar;
2. Persistindo o empate, o maior número de 2º lugar;
3. Persistindo o empate, o maior número de 3º lugar; e assim sucessivamente;
4. Persistindo o empate, recorrer-se-á ao sorteio.
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Art. 8-  Receberão medalhas os atletas que obtiverem a classificação do 1º ao 2º lugar. No momento da
premiação, os atletas deverão estar devidamente uniformizados, não sendo permitido o uso de sandálias e
bonés.

Art.9- As provas da modalidade de atletismo serão:
MASCULINO /FEMININO

 100 m rasos (Masculino e Femino)
 200 m rasos (Masculino e Femino)
 1500 m rasos (Feminino)
 3000 m rasos (Masculino)
 Salto em distância (Masculino e Femino)
 Arremesso de peso (Masculino e Femino)
 Revezamento 4 x 100 m rasos (Masculino e Femino)
 Salto em Altura (Masculino)
 Lançamento de Dardo(Masculino e Femino)

Parágrafo Único- Os implementos serão os adotados para a categoria de acordo com a CBAt:

Art.10- Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela coordenação da modalidade.

BALEADO MISTO

Art.1º - A modalidade de Baleado será disputada de acordo com as regras  abaixo:

§1º - A quadra é de forma retangular e compreendem uma área de jogo medindo 18 metros de
comprimento e 09 metros de largura. As linhas fazem parte da quadra de jogo.

Art. 2º - A partida terá duração de 02 (dois) tempos de 06 (seis) minutos, com 01 (um) minuto de intervalo
para troca de quadra.  A partida inicia-se com o apito do árbitro principal  e encerra-se com o apito do
cronometrista.

§1º -  O cronômetro  será parado durante  as  substituições,  ou quando o árbitro principal  assim
determinar.

§2º -  Será vencedora a equipe, que decorridos os minutos regulamentados, conte com o maior
número  de  jogadores  que  não  tenham  sido  “baleado”,  acrescentando-se  a  estes  o  número  de  vidas
pertencentes  ao capitão  da  equipe.  Em caso  de  empate,  ao  final  do  tempo  regulamentar,  haverá  um
intervalo de 02 (dois) minutos para descanso e em seguida uma prorrogação de 02 (dois) tempos de 02
(dois)  minutos.  (morte súbita).  Cada vitoria  valerá  3 pontos  no tempo normal.  Caso a partida  vá para
prorrogação a equipe vencedora ficará com 2 pontos e a derrotada com 1 ponto.
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&3º – Para efeito de desempate serão usados os seguintes criterios:

1. Confronto direto.
2. Número de vitórias.
3. Menor quantidade de vitorias na prorrogação
4. Menor quantidade de cartão amarelho
5. Menor quantidade de cartão vermelho
6. Sorteio.

Art. 2º O material utilizado para o jogo será a bola de Handebol (H1L). 

Art. 3º  As equipes deverão está devidamente uniformizadas. O uniforme a ser utilizado pelo atleta será
constituído de tênis, camiseta e calção. 

§1º A equipe será constituída por 12 jogadores, sendo 10 (dez) titulares e 02 (dois) reservas. Vale
ressaltar que poder ser uma modalidade mista, o número de inscritos tem obrigação de ser 50% do sexo
masculino e 50% do sexo feminino, assim como no jogo, os atletas que deverão está em quadra seguirão a
divisão igualitária entre os gêneros.

§2º A partida poderá dar início com 2 atletas. O capitão da equipe ou os atletas “baleados” lançarão
a bola que ultrapassar a linha de fundo da quadra adversária ou estiverem pelas laterais da mesma, o
lançamento deverá ser feito atrás da linha de fundo ou de seu prolongamento, a equipe que não cumprir o
disposto neste item perderá a posse da bola.

§3º  Todos os jogadores poderão arremessar a bola em direção a quadra adversária, desde que a
mesma não tenha ultrapassado os limites da sua própria quadra.

§4º O jogador que ultrapassar as linhas que delimitam a quadra, estando este com a posse de bola,
não será considerado “baleado”  e a bola deverá ser revertida para o capitão da outra equipe.

§5º O atleta sem posse de bola, que durante o jogo ultrapassar as linhas que delimitam a quadra
será considerado “baleado”, estando a sua equipe com ou sem a posse de bola.

§6º O atleta somente poderá bater bola após tê-la segurado.

§7º Será considerado “baleado” o jogador que for atingido em qualquer parte do corpo pela bola e
esta venha a cair no chão antes de novo lançamento.

§8º Será considerado “baleado” o jogador que tente segurar a bola e não conseguindo, a derrube
no chão.

§9º Se o atleta segurar a bola e cair com ela dominada, não será considerado “baleado” mesmo que
a bola toque o chão.
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§10º Se, no mesmo lançamento, a bola bater em 02 (dois) ou mais jogadores da mesma equipe e
depois cair no chão, todos aqueles que tiverem sido tocados por ela serão “baleados”.

§11º Se a bola antes de bater no jogador, tocar o chão, este não será considerado “baleado”.

§12ºSe a bola bater simultaneamente no chão e no jogador, este não será considerado “baleado”.

§13º  Se  a  bola  tocar  em  01  (um)  jogador  e  antes  que  toque  o  chão  for  segurada  por  um
companheiro da equipe ou tocada por qualquer jogador da equipe adversária, aquele não será considerado
“baleado” e o jogo prosseguirá normalmente.

§14º O atleta após ser “baleado” deverá dirigir-se ao outro lado da quadra onde deverá permanecer
até o final do jogo 

§15º  O jogador que se dirigir ao outro lado da quadra, mesmo depois de “baleado”, não poderá
atravessar por dentro da quadra adversária.

§16º Com exceção do capitão de cada equipe, todos os outros jogadores terão direito apenas a 01
(uma) vida cada um.

ART. 4º Um dos jogadores titulares será o capitão e usará obrigatoriamente uma braçadeira para diferenciá-
lo dos demais jogadores.  O capitão deverá iniciar o jogo atrás da linha de fundo da quadra em que se
encontram os jogadores da equipe adversária, e lá permanecer obrigatoriamente até que, pelo menos, um
dos jogadores da sua equipe seja “baleado”, e venha substituí-lo na sua posição.

Paragrafo Único O capitão de cada equipe terá direito a 02(duas) vidas, isto é, poderá ser “baleado”

02 (duas) vezes, porém não é permitido o capitão ceder “vidas” a atletas reservas, e atletas ainda

não  baleados  e  nem  muito  menos  ser  substituído  ou  retirado  de  quadra,  ao  menos  quando

acabarem suas vidas

Art. 5º – Cada equipe poderá efetuar o máximo de 04 (quatro) substituições. A substituição somente será
permitida quando a equipe estiver com posse de bola e esta esteja com o capitão. O atleta reserva somente
poderá participar do jogo para substituir um atleta que esteja na quadra.

Art. 6° - O Tiro de saída é executado pela equipe que ganhou o sorteio, e optou para iniciar com posse de
bola, ou pela outra equipe se, a equipe que ganhou o sorteio escolher o campo de jogo.

Paragrafo Único -  Após o intervalo do 1º tempo o tiro de saída será executado pela equipe que não
o fez no início do jogo. Antes de cada prorrogação, haverá novo sorteio para a escolha do campo de jogo ou
do tiro de saída. A troca de quadra é feita após o intervalo do jogo.

Art. 7º - Será considerado jogo passivo toda bola que não seja lançada com intenção de “balear”um atleta
adversário. O jogo passivo será permitido até o 3º (terceiro) lançamento consecutivo. O não cumprimento
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deste, implicará em penalidade para a equipe, com a perda da posse de bola. O atleta poderá ficar de posse
de bola no máximo 05 (cinco) segundos.

Art.  8º A  equipe  de  arbitragem  é  composta  por  03  (três)  árbitros,  01  (um)  secretário  e  01  (um)
cronometrista. Cada partida será dirigida por 03 (três) árbitros, sendo o do centro árbitro principal e os de
linha de fundo auxiliar.

Art. 9º - O banco de reservas será composto de: 02 (dois) atletas reservas, 01 (um) técnico e os atletas
retardatários. Os técnicos e comissão técnica deverão permanecer junto ao banco de reservas no espaço
delimitado para sua atuação.

Art. 10º  São infrações a serem punidas com advertência:

§1º Os atletas, técnicos e comissão técnica poderão ser punidos com advertência (cartão amarelo)

ou exclusão, (cartão vermelho).

§2º Atitude antidesportiva para com o adversário, companheiros, oficiais ou torcidas.

§3ºColocar o adversário em perigo durante suas ações.

Art. 11º São infrações a serem punidas com exclusão:

§1º Atitude antidesportiva grosseira para com o adversário, companheiros, oficiais e torcidas.

§2º Reincidência após advertência.

§3º Agressão física contra companheiro, adversário, oficiais e torcidas.

§4º Um atleta ou dirigente excluído não poderá permanecer no banco de reservas.

§5º Um atleta excluído não poderá ser substituído.

§6º Os técnicos e Comissão Técnica punida com exclusão, ficarão impedidos de continuar na partida
e, de participar da partida subsequente, podendo ainda ser julgados pela comissão

Art. 12 – Pelo menos 15 minutos antes do horário em que a partida estiver marcada para começar, cada
técnico ou seu representante fornecerá ao apontador a lista com os nomes e números correspondentes dos
membros da equipe aptos a jogar a partida, assim como os nomes do capitão da equipe, do técnico e do
assistente técnico e estarem nos locais do jogo para evitar atrasos e W.O. após os 15 minutos de tolerância 

Art.. 13º - Os casos omissos a este regulamento, serão resolvidos pela Coordenação de Modalidade, após
consulta à Coordenação Técnica ou Coordenação Geral do evento.
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BASQUETEBOL MISTO

Art. 1 - A competição de Basquetebol dos JISIFBA 2017, será realizada de acordo com as Regras Oficiais da
FIBA, salvo o estabelecido neste Regulamento e no Regulamento Geral dos JISIFBA 2017.

§1 -Os campi poderão inscrever até 10(dez) servidores atletas.Vale ressaltar que poder ser uma
modalidade mista, o número de inscritos tem obrigação de ser 50% do sexo masculino e 50% do
sexo feminino,  assim como no jogo,  os  atletas que deverão está em quadra seguirão a divisão
igualitária entre os gêneros.

§2:  Com a alteração da regra e novas demarcações de garrafão e linha de 03 (três) pontos, fica
estabelecido caso as quadras em uso não tenham sido atualizadas as suas demarcações, permanece
a regra antiga, demais regras oficiais e as estabelecidas por este regulamento.

Art. 2 - Cada Campus poderá inscrever o quantitativo de servidores atletas e membros da Comissão Técnica,
conforme estabelecido e amparado pelo Regulamento Geral:

a) Não mais que 10 (dez) membros de equipe aptos a jogar.
b) Um técnico, e se a equipe desejar, um assistente técnico.
c) No  máximo  03  (Três)  acompanhantes  de  equipe  poderão  compor  o  banco,  com

responsabilidades especiais como: dirigente, estatístico, intérprete, etc.

Art. 3 – Recomenda-se que o uniforme dos membros da equipe seja:
a) Camiseta da mesma cor dominante na frente e atrás.
b) Calções da mesma cor predominante, na frente e atrás, mas não necessariamente da mesma cor

das camisetas.
c) Os números devem ser claramente visíveis na frente e nas costas.
d) As equipes deverão utilizar números de 04 (quatro) a 99 (noventa e nove).
e) Jogadores da mesma equipe não deverão usar o mesmo número.
f) Qualquer propaganda ou logomarca deve estar a pelo menos 05 (cinco) cm dos números.
g) Equipes devem ter no mínimo 02 (dois) jogos de uniformes de cores diferentes.
h) A primeira equipe citada no programa terá prioridade da cor, mas se ambas concordarem, elas

podem trocar as cores de suas camisetas.
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Art. 4 – Coordenação Técnica:
§1- Pelo menos 15 minutos antes do horário em que a partida estiver marcada para começar, cada
técnico  ou  seu  representante  fornecerá  ao  apontador  a  lista  com  os  nomes  e  números
correspondentes dos membros da equipe aptos a jogar a partida, assim como os nomes do capitão
da equipe, do técnico e do assistente técnico e estarem nos locais do jogo para evitar atrasos e W.O.
após os 15 minutos de tolerância 

§2 - Todos os membros da equipe que tiverem seus nomes inscritos na súmula podem jogar, mesmo
que cheguem depois do início da partida.

§3 -  Se houver um assistente técnico, seu nome deve ser inscrito na súmula antes do início da
partida. Ele assumirá os deveres e poderes do técnico se, por qualquer motivo o técnico não puder
continuar.

Art. 5 - Tempo de jogo, empate e períodos extras:
§1 – Uma partida consistirá de 4 (quatro) tempos de 12 minutos com o cronometro corrido.

§2 –  Haverá  intervalos  de  02  (dois)  minutos  entre o primeiro  e  o  segundo períodos  (primeiro
tempo) e entre o terceiro e o quarto períodos (segundo tempo), e antes de cada período extra.

§3 – Entre o segundo e o terceiro período haverá um intervalo de 05 (cinco) minutos.

§4 –  Se  o  placar  estiver  empatado  no  final  do  tempo  de  jogo  no  quarto  período,  a  partida
continuará com quantos tempos extras de 05 (cinco) minutos forem necessários para desempatar,
mantendo todos os caracteres registrados em súmula do último quarto.

Art. 6 - Para classificação das equipes será observada a seguinte pontuação:
 Vitória - 03 pontos.
 Derrota - 01 ponto.
 No caso de W x O, adversários serão declarados vencedores e o placar será de 20 (vinte) a 00

(zero). A equipe desistente receberá 00 (zero) ponto na classificação.

Art. 7 - Critérios para desempate:
7. Confronto direto.
8. Número de vitórias.
9. Maior saldo de pontos.
10. Maior número de pontos conquistados (cestas pró).
11. Ponto average.
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12. Sorteio.

Parágrafo único – Caso o empate se estabeleça entre 03 (três) ou mais equipes, serão adotados os
critérios acima, excetuando-se o confronto direto.

CORRIDA 10KM

Art. 1º - A corrida de 10 km dos JISIFBA 2017, será realizada de acordo com as Regras abaixo:

Art. 2º - O horário da largada da prova ficará sujeito às alterações em razão da quantidade de inscritos, bem
como por problemas de ordem externa, tais como, tráfego intenso, falhas de comunicação, suspensão no
fornecimento de energia, dentre outros.  

Art. 3º - A CORRIDA será disputada na distância de 10.000 metros. 

Art. 4º - Poderão participar do evento, atletas de ambos os sexos.

Art.  5º  -   A  corrida  de  10Km,  será  disputada  nas  categorias  INDIVIDUAL  MASCULINO  e  INDIVIDUAL
FEMININO, na qual  cada atleta correrá  10.000 metros.  Serão desclassificados todos os atletas  que não
observarem a formação acima descrita.  

Art. 6º - Os (as) atletas deverão estar no local de largada com, pelo menos, meia hora de antecedência (30
minutos antes da largada), quando serão dadas as instruções finais. 

Art. 7º -   A cada competidor será fornecido um número que deve ser usado visivelmente no peito, sem
rasura  ou  alterações,  durante  toda  a  realização  da  prova,  sendo  passíveis  de  desclassificação  os
participantes que não cumprirem esta exigência. 

Art. 8º -  É obrigação do participante da prova ter o conhecimento do percurso. 

Art.  9º -   A  participação do (a)  atleta  na  prova é  estritamente  individual  sendo  proibido  o  auxílio  de
terceiros,  bem  como,  o  uso  de  qualquer  recurso  tecnológico  sem  prévia  autorização  por  escrito  da
Comissão Organizadora da prova. 

Art. 10º -. Na hipótese de desclassificação dos primeiros colocados, serão chamados os classificados com
melhor tempo, sucessivamente. 

Art. 11º -. O (a) atleta deverá observar o trajeto, não sendo permitido qualquer meio auxiliar para alcançar
qualquer tipo de vantagem. Igualmente, não será permitido o acesso às áreas do evento utilizando-se de
caminhos sem serem os sinalizados para tal  situação,  sendo proibido pular  as grades ou cavaletes que
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delimitam estas áreas para entrar na pista em qualquer momento da prova.  O descumprimento destas
regras causará a desclassificação do (a) atleta. 

Art. 12º -. O (a) atleta que empurrar o(a) outro(a) atleta, de modo a impedir sua progressão, estará passível
de desqualificação na prova. 

Art. 13º -. O (a) atleta que, após voluntariamente, deixar a pista, não será permitido continuar na corrida. 

Art. 14º -  O (a) atleta deve retirar-se imediatamente da corrida se assim for determinado por um membro
da equipe médica oficial indicada pela Comissão Organizadora. 

Art. 15º - Os (as) atletas devem ser classificados na ordem em que qualquer parte do corpo/tronco (ficando
excluídos cabeça,  pescoço,  braços,  pernas,  mãos  ou pés)  atinja  o  plano vertical  que passa  pela  borda
anterior da linha de chegada. 

Art. 16º - A corrida será realizada segundo as Regras da CBAt, da FMA e as contidas neste regulamento. 

Art. 17º - O diretor de prova poderá, seguindo recomendação do médico responsável pelo evento, excluir o
participante a qualquer momento. 

Art. 18º - Os protestos ou reclamações relativos ao resultado final da competição referente aos primeiros
colocados ou condução da prova deverão ser feita, por escrito, até trinta minutos após a divulgação oficial à
Organização do Evento. 

Art. 19º -. A Comissão Organizadora poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, alterar
ou revogar este regulamento, total ou parcialmente, informando as mudanças pelo site oficial da corrida. 

DAMA

Art.1°-  A competição de Dama dos JISIFBA 2017 será realizada de acordo com as Regras abaixo, salvo o
estabelecido neste Regulamento e no Regulamento Geral do JISIFBA 2017.

Parágrafo único - Os campi poderão inscrever até duas duplas de servidores – atletas, masculino e
feminino para a competição.

Art 2º -O jogo de damas é praticado em um tabuleiro de 64 casas, claras e escuras. A grande diagonal deve
ficar sempre à esquerda de cada jogador. O jogo é praticado entre dois parceiros, com 12 pedras brancas de
um lado e com 12 pedras pretas de outro lado. 

Art 3º -  O lance inicial cabe sempre a quem estiver com as peças brancas que deverá ser sorteado pela
arbitragem
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Art 4º -  A pedra anda só para frente, uma casa de cada vez. Quando a pedra atinge a oitava linha do
tabuleiro ela é promovida à dama que é uma peça de movimentos mais amplos. Ela anda para frente e para
trás, quantas casas quiser, porém a dama não pode saltar uma peça da mesma cor. 

Paragrafo único - Se uma  pedra entra em contacto, diagonalmente, com uma peça adversária, após
a qual existe uma casa vazia na mesma diagonal, deve obrigatoriamente saltar a peça e ocupar a casa livre;
a peça adversária então é retirada do tabuleiro. Esta operação completa, que tanto pode ser feita para
frente como para trás, é a tomada executada pela pedra.

Art  5º  -  Quando  uma dama,  ao tomar,  depois  do primeiro  salto,  fica  na mesma diagonal,  perto ou a
distância,  de  outra  pedra  adversária  existindo  atrás  desta  uma  ou  mais  casas  vazias,  dama  deve
obrigatoriamente  passar  por  cima  desta  segunda  peça,  depois  por  cima  de  uma  terceira  e  assim
sucessivamente e ocupar uma casa livre, à escolha, após a última peça capturada. As peças adversárias
assim capturadas são, após completar o lance, imediatamente retiradas do tabuleiro na ordem ascendente
ou descendente da tomada. Esta operação é a tomada em cadeia executada pela dama.  Quando acontecer
essa tomada em cadeia é proibido saltar as próprias peças. Numa tomada em cadeia é permitido passar
mais de uma vez por uma casa vazia, mas só se pode saltar uma vez a peça adversária. A cadeia  deve ser 
claramente executada, peça por peça.

Art 6º - Caso o tabuleiro for colocado erradamente, a partida deverá ser anulada e recomeçada.

Art 7º -  O adversário terá o direito de decidir se a irregularidade deverá ser mantida ou retificada nos
seguintes casos:

& 1º - Jogar na sua vez 
& 2º - Fazer movimento irregular de pedra ou dama
& 3º - Tocar uma das próprias peças e jogar outra
& 4º - Voltar atrás de um lance executado
& 5º - Jogar uma peça do adversário
& 6º - Jogar uma peça quando é possível capturar
& 7º - Retirar peças do adversário, sem razão de ser

Art 8º - Se um jogador se recusa a submeter-se às regras oficiais do jogo, assiste ao adversário o direito de o
fazer cumprir, cabendo eliminação

Art 9º -  Cada match entre dois jogadores será decidido no regime de “melhor de três”.

Paragrafo Único -  A partida é considerada empatada quando a mesma posição se apresenta pela
terceira vez a cada jogador; quando o jogador realizou 25 lances consecutivos com a dama sem tomada e
cada jogador ganhará 1 ponto. A partida terá vitorioso quando o adversário abandonar a partida ou perder
todas peças e o vencedor ganhará 3 pontos
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Art  10º  -Cada  match  terá  duração  máxima  de  1  hora  finda  a  qual  o  último  jogo  será  considerado
ganho pelo competidor que estiver em vantagem;

Art 11º - Para efeito desta competição, será considerada a vantagem:

&1º - Diferença positiva de uma ou mais pedras e;

&2º -Posse de uma dama;



Art  12º  - O  jogador  que  não  estiver  no  local  da  competição  transcorridos  15  minutos  do  início  de

sua rodada será considerado derrotado por W.O.

Art 13º -  Comentários paralelos ocorridos à margem das disputas anulam a partida e o comentador será

convidado a se retirar do local das competições.

DOMINÓ

Art.1°- A competição de Dominó dos JISIFBA 2017 será realizada de acordo com as Regras abaixo, salvo o
estabelecido neste Regulamento e no Regulamento Geral do JISIFBA 2017.

Parágrafo único -  Os campi poderão inscrever até 04 (quatro) servidores – atletas, masculino e
feminino para a competição.

Art.2°- O árbitro deve misturar as pedras e depois os jogadores as recolhem.

Art.3°- Antes de todas as partidas serem iniciadas o árbitro deverá perguntar se algum competidor tem 5
carroças  ou  mais,  caso  não  tenha  manifestação,  o  jogo  deve  ser  iniciado,  mas  se  algum  competidor
informar, as pedras terão que ser embaralhadas novamente

&1º – Caso a dupla que informou que possuía 5 carroças estiver equivocada perderá a partidas

&2º - A primeira partida do jogo é iniciada pelo jogador que tiver a BUCHA DE SENA, seguindo com
o próximo a sua direita, isto é, sentido Anti-horário e assim por diante vão colocando as pedras. 

Art. 4º -Ao término da primeira partida e assim por diante, o próximo à direita (sentido anti-horário) será o
saidor, o jogador poderá iniciar com qualquer pedra. 

1Art. 5º - Caso o jogador não tiver pedras para colocá-la na sua vez, poderá dizer PASSEI, se passar com a
pedra na mão perderá a partida que está disputando.

Art.6°- A dupla que cantar pontos errados, burlar as regras, perderá a partida. 
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Art.7°-  Se durante a partida o jogador colocar uma PEDRA ERRADA, deverá retirá-la, e jogar a PEDRA

CORRETA, caso tenha em mãos.

Art.8°- Não é permitido aos  competidores:  Usar  óculos  escuros  ou espelhados,  chapéu  ou  boné,  usar
aparelho eletrônico, bebida na mesa, bolsa ou mochila, celular ligado, fumar, fazer gestos ou sinais, caso
ocorra alguma dessas infrações, 

Art.9°- É proibido bater a pedra na mesa

Art  10º  -Qualquer  atitude  errada cometida pelos  jogadores  durante  o  jogo  poderá  ser  advertida  pelo
coordenador  geral  que  terá  autonomia  para  advertir  os  mesmos.  Em caso  de  reincidência  na  mesma
partida, o coordenador geral poderá desclassificar a dupla, encerrando a partida e declarar vencedora a
dupla adversária mesmo que esta esteja em desvantagem no placar, ficando o resultado do jogo 4x0. 

2Art. 11º -  Não será permitido pelos jogadores FALAR, seja com sua dupla ou com o adversário, ou dar
SINAIS para seu parceiro durante as partidas. Se ocorrer, o coordenador geral terá todos os poderes de
terminar o jogo declarando vencedor o adversário. 

1Art. 12º - O jogo será disputado em melhor de 7 partidas valendo 1 (um) ponto cada. A primeira equipe 
que alcançar 4 (quatro) pontos será VENCEDORA e o jogo será encerrado.

&1º - Caso a partida seja vencida com a utilização de BUCHA (dobre) ou com pedra ligada às duas 
pontas em jogo, a partida valerá 2 (dois) pontos para o vencedor. 

&2º-Se a partida for fechada, serão contados os pontos das pedras na mão de cada jogador. Após
soma dos pontos  de cada jogador, a dupla que atingir  menor pontuação vencerá a partida.  Na
contagem dos pontos, a bucha de branco equivale a zero.  Se houver empate na contagem dos
pontos quem fechou perde a partida.

&3º – Em caso de empate na contagem de pontos, para efeito de classificação, serão adotados os
seguintes critérios, pela ordem saldo de partidas; e sorteio.

Art. 13° - Os jogadores deverão comparecer ao  local dos Jogos, 15 minutos antes do início do seu jogo, para
evitar atrasos no campeonato. Após a chamada para o jogo,  serão facultados 5   minutos de tolerância.
Terminado este tempo, o jogador recebe uma falta por W X O , ou seja Perda do jogo.

FIFA 2017 MISTO
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Art.1°- A competição de FIFA 2017 dos JISIFBA 2017 será realizada de acordo com as Regras abaixo, salvo o
estabelecido neste Regulamento e no Regulamento Geral do JISIFBA 2017.

Parágrafo único -  Os campi poderão inscrever até 02 servidores – atletas, masculino ou feminino
para a competição.

Art.2° -  As partidas terão duração de 10 minutos(5 minutos cada tempo). Sendo que em caso de vitória
serão computados 3 pontos e empate 1 ponto.

Art.3° -  As Substituições só podem ser feitas quando a bola sair do campo. É proibido pausar o jogo durante
 a partida para qualquer alteração sem que a bola esteja fora do campo, caso isso ocorra participante será 
penalizado verbalmente e, caso haja reincidência será penalizado em perda  de posse de bola,  e se reincidir
novamente o adversário ganhará 1 gol. Durante as cobranças de falta e escanteios, poderá haver pausa pelo
time para efetuar a alteração dos cobradores.

Art.4° - Os jogos obedecerão as seguintes configurações para as partidas.

&1 - Lesões : Sim

&2 - Árbitro: Random

&3 -Condições de tempo: Random

&4 - Horário de jogo : Random

&5 - Estádio: Random

&6 - Formação: Cada participante terá 1 minuto para efetuar a troca de formação antes do início da 
partida e , mais 30 segundos no intervalo do 1º tempo para o 2º tempo.

&7 - Game Level: Top Player

&8 - Tipo de Bola: Random

&9 - Número máximo de substituições: 3

&10 -Tipo de Câmera: wide

&11 - Radar: ligado

Art. 5° - No caso de duas equipes terminarem uma fase igualada em número de pontos ganhos, os critérios
estabelecidos para o desempate serão os seguintes:

1. Confronto direto;
2. Maior número de vitórias
3. Maior saldo de gols
4. Gol Average;
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5. Maior número de gols marcados;
6. Menor número de gols sofridos;
7. Sorteio.

Art. 6° - Os jogadores deverão comparecer ao  local dos Jogos, 15 minutos antes do início do seu jogo, para 
evitar atrasos no campeonato. Após a chamada para o jogo, serão facultados 5  minutos de tolerância. 
Terminado este tempo, o jogador recebe uma falta por W X O , ou seja Perda do jogo.

Art..  7°  Caso haja qualquer  problema que não permita a  continuação do jogo como falta de energia,
problemas no videogame ou problemas do DVD do jogo, procederá da seguinte forma: Quando possível,
será aberto um novo jogo, no qual deverá ser jogado somente o tempo restante. Caso Ocorra a pane depois
dos 30 minutos do segundo tempo. O jogo se dará por encerrado permanecendo o placar antes da pane.

FUTSAL MASCULINO

Art.1- A competição de FUTSAL dos JISIFBA 2017 será realizada de acordo com as Regras Oficiais da CBFS,
salvo o estabelecido neste Regulamento e no Regulamento Geral do JISIFBA 2017.

Parágrafo único -  Os campi  poderão inscrever até 10 (dez) servidores - atletas masculino  para a
competição.

Art.2 O tempo do jogo será de 30 min divididos em dois tempos de 15 min, com intervalo de 5 min.

Art.3 - No caso de duas equipes terminarem uma fase igualada em número de pontos ganhos, os critérios
estabelecidos para o desempate serão os seguintes:

8. Confronto direto;
9. Maior número de vitórias
10. Maior saldo de gols
11. Gol Average;
12. Maior número de gols marcados;
13. Menor número de gols sofridos;
14. Menor número de Cartões Vermelhos;
15. Menor número de Cartões Amarelos;
16. Sorteio.

Art. 4 - No caso de três ou mais equipes terminarem uma fase igualada em número de pontos ganhos, os
critérios estabelecidos serão os do art. anterior, excluindo-se o item 1 - confronto direto.

Art. 5 - As partidas que terminarem empatadas, em que haja necessidade de ser conhecido um vencedor,
este será conhecido através  de uma prorrogação de 2 tempos de 05 min,  sem intervalo.  Persistindo o

30



                        JOGOS INTEGRADORES E DE QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES 

                    DO INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA  - JISIFBA 2017

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.

Art. 6 - A contagem de pontos para a classificação será a seguinte:
 Vitória – 03 pontos
 Empate – 01 ponto
 Derrota – 00 ponto

Art. 7 -  O servidor atleta que durante os jogos, receber um cartão vermelho ou dois cartões amarelos,
estará automaticamente suspenso por um jogo. Serão observados todos os cartões em todas as fases. O
dirigente ou membro da comissão técnica que for expulso cumprirá uma partida automática.

Art. 8 - Pelo menos 15 minutos antes do horário em que a partida estiver marcada para começar, cada
técnico ou seu representante fornecerá ao apontador a lista com os nomes e números correspondentes dos
membros da equipe aptos a jogar a partida, assim como os nomes do capitão da equipe, do técnico e do
assistente técnico.

FUTEBOL SOCIETY MASCULINO

Art. 1- A competição de FUTEBOL dos JISIFBA 2017 será realizada de acordo com as Regras Oficiais da CBF,
salvo o estabelecido neste Regulamento e no Regulamento Geral dos JISIFBA 2017.

Parágrafo único - Os campi poderão inscrever para a competição até 15 (Quinze) servidores atletas.

Art.2- Os tempos dos jogos serão de 70 min, divididos em 02 (dois) tempos de 35 minutos, com 10 minutos
de intervalo.

Parágrafo único - Só será permitida a participação de atletas usando caneleiras e chuteiras.

Art.3- A contagem de pontos para a classificação será a seguinte:
 Vitória - 03 pontos
 Empate - 01 ponto
 Derrota - 00 ponto

Art. 4- No caso de duas equipes terminarem uma fase igualada em número de pontos ganhos, os critérios
estabelecidos para o desempate serão os seguintes:

1. Confronto direto;
2. Maior número de vitórias;
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3. Melhor saldo de gols;
4. Maior número de gols marcados;
5. Menor número de gols sofridos;
6. Menor número de Cartões Vermelhos;
7. Menor número de Cartões Amarelos;
8. Sorteio.

Art.5-  No caso de três ou mais equipes terminarem uma fase igualada em número de pontos ganhos, os
critérios estabelecidos serão os do Art. anterior, excluindo-se o item 1 - confronto direto.

Art.6- As partidas que terminarem empatadas, e em que haja necessidade de ser conhecido um vencedor,
este  será  conhecido  através  da  cobrança  de  uma série  de  3  (três)  pênaltis,  de  forma  alternada,  com
jogadores diferentes. Ainda persistindo o empate, continuará a cobrança dos tiros e, desta forma, de 1 (um)
em 1 (um) até surgir um vencedor, com jogadores que ainda não efetuaram cobranças.

Art.7-  Serão  permitidas  substituições  livre  em cada  partida,  porém as  mesmas diferem do futebol  de
campo, pois as substituições são volantes, onde o atleta que irá substitui tem a OBRIGAÇÃO de esperar o
companheiro cruzar a linha lateral do lado da mesa de arbitragem. Caso não respeite, o mesmo será punido
com cartão amarelo. Em casos de lesão, o atleta poderá sair em qualquer parte do campo

Art.8- O servidor atleta que durante os jogos, receber um cartão vermelho ou dois cartões amarelos, estará
automaticamente suspenso por um jogo. Serão observados todos os cartões em todas as fases. O dirigente
ou membro da comissão técnica que for expulso, cumprirá uma partida automática.

Art. 9 -  Pelo menos 15 minutos antes do horário em que a partida estiver marcada para começar, cada
professor/técnico  ou  seu  representante  fornecerá  ao  apontador  a  lista  com  os  nomes  e  números
correspondentes dos membros da equipe aptos a jogar a partida, assim como os nomes do capitão da
equipe, do técnico e do assistente técnico.

JUST DANCE MISTO

Art.1°- A competição de JUST DANCE dos JISIFBA 2017 será realizada de acordo com as Regras abaixo , salvo
o estabelecido neste Regulamento e no Regulamento Geral do JISIFBA 2017.
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Parágrafo  único -  Os  campi  poderão  inscrever  até  02  (dois)  servidores  atletas,  masculino  ou
feminino para a competição.

Art.  2°  O nível  de  dificuldade  será  padrão  do  jogo  com músicas  escolhidas  aleatoriamente,  dentre  as
músicas disponíveis no Just Dance.

Art. 3° A pontuação de desempenho dos participantes é feita eletronicamente pelo sistema do Just Dance
do Xbox One. Não há qualquer juízo de valor ou pontuação dada por espectadores ou por integrantes da
organização;

Art. 4 ° - Os participantes serão avaliados em cada música, estes tem a responsabilidade de se esforçar ao
máximo dançando o mais fiel possível com o jogo. Caso a equipe organizadora perceba que o jogador não
está ao menos tentando dançar a música, este será analisado e, se for necessário, DESCLASSIFICADO do
campeonato;

Art.  5ºOs jogadores  serão chamados 3 (três)  vezes,  sendo que o não comparecimento após a  terceira
chamada implicará o W.O. 

Art.  6°  Proibido  pausar  o  jogo,  salvo  em  casos  de  comum acordo  entre  os  jogadores  e  devidamente
informado a organização do campeonato; Em caso de erro técnico, queda de energia, ou algum problema
com os equipamentos, independente do placar atual, os participantes terão o direito a uma nova partida;

NATAÇÃO

Art.1  - A competição de NATAÇÃO dos  JISIFBA 2017 será realizada de acordo com as Regras Oficiais da
CBDA, salvo o estabelecido neste Regulamento e no Regulamento Geral do JISIFBA 2017.

Art. 2 -  Cada campus poderá inscrever até 02 (dois) servidores atletas por prova, e uma equipe em cada
revezamento. 

§1 -  Os campi poderão inscrever até 02 (dois) servidores atletas masculino e o mesmo número
feminino por prova e só um revezamento por prova.

§2 – Cada instituição não poderá ter mais que 02 servidores atletas por prova.

§3  – A ordem dos revezamentos será entregue a equipe de arbitragem no início da etapa dos
mesmos. A arbitragem entregará a papeleta dos revezamentos na primeira etapa.
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Art.3 - Os Campi enviarão a relação nominal conforme modelo em anexo, de seus respectivos alunos por
prova até  dia  01  de  novembro  de  2017.  Caso  haja  necessidade  de  se  fazer  substituição  de atletas  já
inscritos, esta deverá ser feita no congresso técnico, sendo que, o balizamento não será alterado. 

Art.4 - O servidor atleta deverá se apresentar para a prova de posse do documento oficial exigido de acordo
com  o  Regulamento  Geral  e  com o  Cartão  de  Nado.  Uma cópia  da  súmula  será  entregue  para  cada
Professor/Técnico/Atleta pela Equipe de Arbitragem no dia da competição, antes do seu início.
O cartão de Nado será de responsabilidade do Professor/Técnico/Atleta  de cada campus, que deverá leva-lo
preenchido, exceto a baliza.  Após receber a súmula da Equipe de Arbitragem deverá anotar a baliza do
atleta.

Art.5 - A piscina estará livre para reconhecimento e aquecimento dos atletas, 30 minutos antes do início da
competição. 

Art.6 - O balizamento dos atletas será feito pela equipe de arbitragem. 

Art.7 – Os primeiros lugares de cada série, em cada prova competirão em uma série final. A pontuação para
aferir o campeão geral masculino e feminino será a seguinte:

1° lugar 9 pontos
2° lugar 7 pontos
3° lugar 6 pontos
4° lugar 5 pontos
5° lugar 4 pontos
6° lugar 3 pontos
7° lugar 2 pontos
8° lugar 1 ponto

Parágrafo único: Os revezamentos terão contagem de pontos em dobro.
 
Art. 8- As provas serão realizadas na seguinte ordem:

1. 50 m Livre Feminino
2. 50 m Livre Masculino
3. 50 m Peito Feminino
4. 50 m Peito Masculino
5. 50 m Costa Feminino
6. 50 m Costa Masculino
7. 50 m Borboleta Feminino
8. 50 m Borboleta Masculino
9. 100 m Livre Feminino
10. 100 m Livre Masculino
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11. 100 m Peito Feminino
12. 100 m Peito Masculino
13. 100 m Costa Feminino
14. 100 m Costa Masculino
15. 100 m Medley Feminino
16. 100 m Medely Masculino
17. 200 m Livre Feminino
18. 200 m Livre Masculino
19. Revezamento 4x50m Livre Feminino
20. Revezamento 4x50m Livre Masculino
21. Revetment 4×50m Medley Feminino
22. Revezamento 4×50m Medley Masculino

Art. 9 - A premiação deverá ser realizada de acordo com o andamento da competição.

Art.10 -  Se algum campus identificar qualquer irregularidade acontecida durante o desenvolvimento das
provas poderá interpor recurso no prazo máximo de 10 (dez) minutos após a divulgação oficial do resultado
da prova. Os recursos deverão ser encaminhados ao responsável pela modalidade, sempre por escrito.

§ 1º - Os recursos serão analisados e avaliados pela equipe de arbitragem e pelo responsável pela
modalidade.

§ 2º  - Para fins do que dispõe o parágrafo anterior, o chefe da equipe de arbitragem registrará a
hora do anúncio do resultado de todas as provas.

TÊNIS DE MESA

Art.1- Durante os jogos serão obedecidas às regras da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF) e da
Confederação  Brasileira  de  Tênis  de  Mesa  (CBTM),  salvo  o  estabelecido  neste  Regulamento  e  no
Regulamento Geral do JISIFBA 2017.

§1  -  Os campi poderão  inscrever  até  05  (cinco)  servidores/atletas  no  masculino  e  a  mesma
quantidade no feminino.

Art.2- Esta modalidade é aberta para servidores atletas inscritos nos naipes masculino/feminino, na prova
individual e por duplas.

Art.3 –  Na etapa cada campus poderá inscrever até 10 jogadores, sendo 05 (cinco) no masculino e 05
(cinco) no feminino. 
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Art.4 –  Na etapa cada campus poderá inscrever 3 (três) servidores atletas na competição individual e 2
(dois) servidores atletas na competição em dupla.

PARAGRAFO ÚNICO - A comissão organizadora devera tentar viabilizar a utilização da mesa indicada
pela federação de tênis de mesa – TIBAR 28 mm ou Roby 30 mm e que se utilize bolas de 40 mm.

Art. 5 - As partidas serão disputadas em melhor de 03 (três) sets de 11(onze) pontos, com 02 (dois) serviços
consecutivos para cada jogador.

Art. 6 - Os servidores 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,  trajando uniformes adequados (tênis,  meias,  shorts,  camisetas;  não será
permitido o uso de camiseta branca ou laranja, por coincidir com a cor da bola em jogo).

Art. 7 - Da forma de disputa.

§1º - A Competição Individual  obrigatoriamente deverá ter uma primeira fase de classificação e
uma segunda fase eliminatória se adequando as particularidades da competição.

§2º - A Competição por Duplas adotara a forma de disputa todos contra todos.

§3º –  Em caso de coincidência de horário de jogos de 1 (um) servidor atleta, terá preferência a
competição por duplas, sendo remanejada sua partida da competição individual.

Art.  8 –  Para fins de classificação será contabilizado 1 (um) ponto para vitória e 0 (zero) ponto para a
derrota.

Parágrafo único- De acordo com regulamento geral, o servidor atleta que perder por WO terá todos
os seus confrontos anteriores e futuros tornados sem efeito, e poderá ser eliminado da competição.
O participante vencedor marcará 2 sets a zero e pontuação de 11x0, 11x0.

Art. 9 – Em caso de empate serão adotados os seguintes critérios para desempate, obedecendo a ordem:
 Confronto direto
 Sets average
 Pontos average
 Sorteio
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Art. 10 -  Na etapa será considerado o campeão da competição individual,  em cada naipe (masculino e
feminino), o vencedor da partida final.

Art.  11-  Na etapa será considerado o campeão da competição em dupla,  em cada naipe (masculino e
feminino), os servidores/atletas que obterem o maior número de pontos. 

Art.  12  -  A  delegação  que  tenha  se  sentindo  prejudicada  por  irregularidade  acontecida  durante  o
desenvolvimento das partidas poderá interpor recurso no prazo máximo de 3 horas após o término da
partida. Os recursos deverão ser encaminhados ao Coordenador de Tênis de Mesa, sempre por escrito em
formulário próprio.

Parágrafo Único - A Comissão Disciplinar poderá, no julgamento, além da análise das súmulas, ouvir
as partes envolvidas: árbitros, utilização de fitas de vídeo, fotos, etc., para melhor decisão e tomada
de providências.

Art. 13 -   Pelo menos 15 minutos antes do horário em que a partida estiver marcada para começar, cada
professor/técnico  ou  seu  representante  fornecerá  ao  apontador  a  lista  com  os  nomes  e  números
correspondentes dos membros da equipe aptos a jogar a partida, assim como os nomes do capitão da
equipe, do técnico e do assistente técnico.

VOLEIBOL MISTO

Art. 1 - A competição de VOLEIBOL dos JISIFBA 2017 será realizada de acordo com as Regras Oficiais da CBV,
salvo o estabelecido neste Regulamento e no Regulamento Geral do JISIFBA 2017.

Parágrafo único -   Os campi poderão inscrever até 12(doze) servidores atletas.Vale ressaltar que
poder  ser  uma  modalidade  mista,  o  número  de  inscritos  tem  obrigação  de  ser  50%  do  sexo
masculino e 50% do sexo feminino, assim como no jogo, os atletas que deverão está em quadra
seguirão a divisão igualitária entre os gêneros.

Art. 2 - Os jogos serão realizados em melhor de dois sets vencedores de 25 pontos na fase classificatória e
na semifinal. Na fase final, na disputa de 1º e 2º colocado, o jogo será realizado em melhor de três sets
vencedores de 25 pontos, sendo que no 5º set será realizado em 15 pontos.

Art. 3 - Para classificação das equipes será observada a seguinte pontuação:
 Vitória – 3 pontos.
 Derrota – 1 ponto.
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 W x O – 0 ponto

Parágrafo Único – A equipe que levar o W x O, terá todos os resultados anteriores anulados.

Art. 4 - Os critérios de desempate adotados para critério de classificação, entre duas ou mais equipes, serão
os seguintes:

 Confronto direto (entre duas equipes);
 Número de Vitorias
 Sets average;
 Pontos average;
 Sorteio.

Art. 5 - Nos uniformes, será obrigatória a numeração nas costas das camisas.

Art. 6 -  Pelo menos 15 minutos antes do horário em que a partida estiver marcada para começar, cada
professor/técnico  ou  seu  representante  fornecerá  ao  apontador  a  lista  com  os  nomes  e  números
correspondentes dos membros da equipe aptos a jogar a partida, assim como os nomes do capitão da
equipe, do técnico e do assistente técnico.

VÔLEI DE PRAIA 4x4 MISTO

Art. 1 - A competição de VÔLEI DE PRAIA dos JISIFBA 2017 será realizada de acordo com as Regras Oficiais
da CBV, salvo o estabelecido neste Regulamento e no Regulamento Geral do JISIFBA 2017.

Parágrafo único - Os campi poderão inscrever até 05 (CINCO)  servidores atletas.Vale ressaltar que
poder  ser  uma  modalidade  mista,  o  número  de  inscritos  tem  obrigação  de  ser  50%  do  sexo
masculino e 50% do sexo feminino, assim como no jogo, os atletas que deverão está em quadra
seguirão a divisão igualitária entre os gêneros.

Art. 2- Cada campus poderá participar com 01 (um) quinteto

Art. 3  Após a confirmação das equipes pelos Campi participantes,  só poderá haver troca de jogadores,
conforme definido no Regulamento Geral dos JISIFBA 2017.

Art. 4 -  Os jogos serão realizados em dois sets vencedores de 21 pontos, se houver a necessidade do set
desempate este será de 15 pontos.
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Art. 5 - Para classificação das equipes será observada a seguinte pontuação:
 Vitória – 3 Pontos.
 Derrota – 1 Ponto.
 W x O – 0 Ponto

Parágrafo Único - No caso do W x O, a equipe vencedora marcará três pontos e serão computados 2
sets a zero e pontuação de 21 x 0, 21 x 0.

Art. 6 - Os critérios de desempate adotados para critério de classificação, entre duas ou mais equipes, serão
os seguintes:

a) Confronto direto (entre duas equipes);
b) Número de Vitorias
c) Sets average;
d) Pontos average;
e) Sorteio.

Art. 7 - UNIFORME: Camisa, Camiseta e/ou Top da mesma cor e modelo, com numeração na frente e atrás
(1,  2)  e  Bermuda,  Calção,  Short  e/ou Sunquíni  da  mesma cor  (podendo  ter  propaganda impressa  no
Uniforme – exceto propaganda política, de bebida alcoólica ou de cigarro), viseiras, bonés, óculos escuros,
estabilizadores e demais adereços podem ser diferentes e conter ou não publicidade.

Parágrafo Único - Os técnicos para exercerem a sua função deverão estar devidamente vestidos de
acordo com a regra. (Calça ou bermuda, camisa, tênis e meia).

Art.8 - O Sistema de disputa será de acordo com o regulamento geral da competição.

Art. 9 -   Pelo menos 15 minutos antes do horário em que a partida estiver marcada para começar, cada
técnico ou seu representante fornecerá ao apontador a lista com os nomes e números correspondentes dos
membros da equipe aptos a jogar a partida, assim como os nomes do capitão da equipe, do técnico e do
assistente técnico.

XADREZ

Art.  1.  A Competição de Xadrez será  realizada na modalidade  convencional,  de  acordo com as  Regras
Oficiais da Federação Internacional de Xadrez – FIDE (Leis do Xadrez), adotadas pela Confederação Brasileira
de Xadrez – CBX, salvo o estabelecido neste Regulamento.
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§1- É responsabilidade de cada instituição participante providenciar uma cópia das Leis do Xadrez
em vigor, orientando seus atletas e técnicos para a observação das mesmas durante a competição.

Art. 2. A competição será realizada um torneio misto (masculino e feminino):

Art.  3.  O  servidor  deverá  comparecer  ao  local  de  competição  com  antecedência  e  devidamente
uniformizado (Calça e camisa institucional com manga e sapato fechado).

Art. 4. Todo servidor atleta ou Técnico, para ter condição de participação, antes do início de cada rodada,
deverá apresentar sua credencial à equipe de arbitragem.

Art. 5. A competição será disputada pelo sistema Suíço de emparceiramento, em 06 (seis) rodadas, com a
utilização do programa de emparceiramento Swiss-Manager, recomendado pela FIDE.

PARÁGRAFO  ÚNICO  –  Será  aplicada  a  restrição  de  emparceiramento  a  jogadores  da  mesma
instituição.

Art. 6. O tempo de jogo será de  30 (trinta minutos) minutos.

PARÁGRAFO ÚNICO  -  A arbitragem poderá tolerar atrasos  que não ultrapassem o prazo de 15
minutos com relógio acionado.

Art. 7. A contagem dos pontos será feita:

I – No torneio a pontuação será o oficial da FIDE:
a) Vitória: 1,0 ponto;
b) Empate: 0,5 ponto;
c) Derrota: 0,0 ponto.

Art.  8.  Para apuração dos vencedores, depois de apurados todos os resultados, o atleta vencedor sera
aquele que obtiver o maior número de pontos ao final de todas as rodadas.

Art. 9.  Em caso de empate na pontuação final de cada torneio, serão adotados os seguintes critérios de
desempate:

a) Confronto direto;
b) Mlésimos (Bucholz) com corte do pior resultado;
c) Milésimos (Bucholz) totais;
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d) Número de vitórias;
e) Maior número de matchs de pretas (Mostblack).

Parágrafo Único - Caso persista o empate na competição, será realizado um sorteio de outro critério
de  desempate  para  definir  as  colocações.  Persistindo  o  empate,  será  realizada  uma  partida
desempate com ritmo de jogo de 05 minutos KO para cada jogador (Blitz).

Art.  10.  Os  jogadores  deverão  anotar,  em  sistema  algébrico  abreviado,  na  planilha  prescrita  para  a
competição, os seus próprios lances e os lances do adversário de maneira legível, em conformidade com as
regras do xadrez estabelecidas pela FIDE.

Art. 11. Não será permitido empate de comum acordo com menos de 20 (vinte) lances, a menos que ocorra
pela regra de 03 (três) repetições de diagrama.

Art. 12.  É expressamente proibido trazer celulares ou qualquer aparelho eletrônico de comunicação no
salão de jogos. O descumprimento a esta regra acarretará a perda do ponto da partida, mesmo após o
término da mesma, enquanto a rodada estiver em andamento.

Art. 13. A instituição sede disponibilizará à competição o material abaixo:
I - Tabuleiro;
II - Planilha de anotação;

PARÁGRAFO ÚNICO- Cada enxadrista deverá trazer o seu material de jogo (Peças e Relógios oficiais
e em perfeito estado de funcionamento.

Art.  14.  A  Reunião  Técnica  da  modalidade  com  os  representantes  das  equipes  participantes  tratará
exclusivamente de assuntos ligados à competição, tais como normas gerais, ratificação de inscrições, além
de outros assuntos correlatos.

Art. 15. A ordem dos tabuleiros deverá ser entregue à organização no Congresso Técnico, ocasião em que o
árbitro chefe estará disponível a tirar dúvidas dos atletas e técnicos sobre as Leis do Xadrez.

Art. 16.  O servirodr-atleta que estiver cumprindo penas disciplinares estará impedido de participar dos
demais jogos dessa modalidade até o total cumprimento de sua pena.

Art. 17.  Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação de Xadrez, com a anuência da Comissão de
Desportos, não podendo esta resolução contrariar as Regras Oficiais e o Regulamento Geral dos JIFBA 2017.
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Salvador, 06 de Setembro de 2017.
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