
 

CAMPEONATOS DO IFBA-CAMPUS SF 

 

           Objetivo: 

 Inserir os participantes no contexto esportivo, incentivando a trabalhar 

em grupo. 

 Contribuir para a educação, saúde e lazer. 

 Proporcionar momentos de vivência esportiva. 

 

Modalidades: 

 

 Basquete masculino 

 Futsal feminino 

 Futsal masculino 

 

Inscrição: 

 

  Em todas as modalidades as inscrições são por equipe, composta por 

alunos do INTEGRADO com no mínimo 5 jogadores e no máximo 7. 

 Apenas no FUTSAL MASCULINO as equipes devem ser compostas por 

alunos da mesma sala se, na sala não tiver jogadores suficientes as 

equipes devem ser compostas por alunos do mesmo curso. 

 As fichas de inscrição devem ser preenchidas e entregues a aluna 

Jamaira Rodrigues a partir da data de publicação deste edital até o dia 

30/03/2017 às 17h. 

 Depois de entregue a ficha de inscrição não será possível fazer 

alterações na mesma. 

 

Participantes: 

 

 São considerados participantes os alunos inscritos no evento. 

 

Metodologia: 

 



 Os jogos acontecerão no mês de abril. As datas e horários dos jogos 

serão divulgados previamente. 

 

Forma de disputa: 

 

Após o período de inscrição das equipes, será divulgada a forma de 

disputa para cada modalidade. 

 

Atrasos: 

 

 Cada equipe deve está no ginásio devidamente uniformizada e pronta 

para jogar no mínimo 5 minutos antes da sua partida. 

 Não serão tolerados atrasos, a equipe que atrasar será penalizada. 

 

 

WO:  

  

 A equipe que não comparecer aos jogos será penalizada. 

 

Arbitragem: 

 

Serão árbitros servidores ou alunos do campus convidados desde que 

não esteja competindo naquela modalidade. 

 

Tempo de jogo: 

 

 Futsal (feminino e masculino) – tempo total 22 minutos com 2 tempos de 

10 minutos e 2 minutos de intervalo. 

 

 Basquete – tempo total de jogo 25 minutos, dividido em 2 tempos de 10 

minutos e intervalo de 5 minutos. 

 

Conferência técnica:  

  

No dia 31/03/2017 (sexta-feira) às 12:30 haverá uma Conferência 

técnica onde os jogadores inscritos estão convidados para a discussão 

a cerca das orientações para os jogos e sorteio da ordem dos jogos.  

 

Uniforme: 

 

Cada equipe é responsável pelo seu próprio uniforme e só poderá jogar 

devidamente uniformizado. 



Os uniformes e os coletes do campus não serão disponibilizados para as 

equipes. 

 

Premiação: 

 

  Serão conferidas medalhas de ouro para a equipe que ficar com o 

primeiro lugar e medalhas de prata para o segundo lugar. 

 

 

 

Casos omissos procurar o grêmio. 

 


