REGULAME
NTO DO 2º
TORNEIO DE
2º Torneio de FUTSAL INTERNACIONAL DA DRI/UFMG 2019
Local: Centro Esportivo Universitário – CEU (Quadra 2) - (Av. Coronel Oscar Paschoal, S/Nº, Bairro: São José Pampulha).
Data e Horário: 30 de novembro (sábado), de 8h às 12h.

NORMAS GERAIS
Nos casos de anormalidades durante os jogos, a atividade será paralisada para que a coordenação possa
avaliar e tomar as devidas providências.
É necessário que as(os) jogadoras(es) portem um documento de identificação pessoal com foto e cadastro
para acesso no Centro Esportivo Universitário da UFMG (CEU).
O uniforme será de responsabilidade da equipe, sendo necessária numeração visível de cada atleta. Os
uniformes dos times deverão ser de cores diferentes, dado que não serão disponibilizados coletes no dia do
torneio pela comissão organizadora.
A (o) capitã(o) será responsável pelo fornecimento dos dados dos membros da equipe e contato com a
organização do Torneio.
Sobre o W.O.: somente haverá tolerância de 15 minutos para o 1º jogo do dia. Caso uma equipe se enquadre
nas situações de W.O, seguindo o relógio do árbitro principal, só haverá jogo caso as duas equipes,
representadas pelas(os) capitãs(es), concordem em jogar.

REGULAMENTO ESPECÍFICO
Capítulo I - Da Definição e Justificativa
Art 1º O 2º Torneio de Futsal Internacional da DRI/UFMG é uma competição esportiva na modalidade de
futebol de salão, que contará com a participação de 6 equipes, sendo três femininas e três masculinas. Poderá
ser aceito mais 02 (dois) times a critério da organização.
Art 2º O Setor de Acolhimento da Diretoria de Relações Internacionais, promove o 2º Torneio de Futsal
Internacional da DRI/UFMG enquanto desenlace do projeto “Futsal Internacional”, no âmbito do projeto de
extensão universitária “O Mundo na UFMG: Internacionalização em Casa”. A atividade visa promover a
integração das(os) estudantes internacionais da UFMG por meio da prática esportiva e incentivar o diálogo
intercultural, de maneira tal a contribuir para a saúde física e emocional das(os) participantes.

Capítulo II - Do Campeonato
Art. 3º Para todos os fins, as(os) participantes do 2º Torneio de Futsal Internacional da DRI/UFMG serão
consideradas(os) conhecedoras(es) das regras esportivas da CBFS (Confederação Brasileira de Futsal), e
adotadas por este regulamento, ficando a elas submetidas(os) em sua totalidade.
Art. 4° A Comissão do evento fica responsável pela avaliação de cada atleta inscrito no Campeonato de Futsal
e suas condições legais para disputa.

Art. 5° A Comissão Organizadora poderá deliberar a ampliação ou redução do número de equipes para
participar do 2º Torneio de Futsal Internacional da DRI/UFMG de acordo com a conveniência de chaveamento
ou demanda de inscrições.
Art. 6° As equipes participantes do campeonato reconhecem e concordam que serão aplicadas medidas
disciplinares pela organização, conforme as disposições previstas neste regulamento, como única e definitiva
instância para as questões que surjam durante a competição.
Art. 7° Além desse reconhecimento, obrigam-se ainda os participantes.
IIIIIIIV-

Disputar a competição somente com sua equipe devidamente regularizada.
Participar das partidas nas datas locais e horas marcadas na tabela.
Admitir e aceitar as modificações na tabela, em todas as fases, quando tomadas no intuito de
melhorar o andamento da competição.
Jogar com competitividade praticando o fair-play.

Capítulo III - Datas e Locais
Art. 8° O local escolhido para as disputas do campeonato será o Centro Esportivo Universitário da UFMG
(CEU).
Art. 9° As disputas ocorrerão durante a manhã do dia 30 de novembro de 2019. Às 8h terá início o check in
das equipes e às 8h30, impreterivelmente, terão início as disputas. O torneio tem término previsto para às
12h.
Parágrafo único - Todos os jogos serão realizados na quadra 2 (dois) do Centro Esportivo Universitário.

Capítulo IV - Sistema da disputa
Art. 10 O jogo será disputado em dois tempos de 10 (dez) minutos cada, com um intervalo de 5 (cinco)
minutos
Art. 11 O sistema de disputa será divulgado após o término do período de inscrição.
Art. 12 A ordem dos jogos será definida pela Comissão Organização.

Capítulo V - Das Medidas Disciplinares Automáticas
Art. 13. Quando ocorrerem infrações praticadas no decorrer da competição serão aplicadas, pela
ORGANIZAÇÃO, medidas disciplinares automáticas, conforme o que estabelece este regulamento.
Parágrafo único - Estarão automaticamente suspensas(os), para a próxima partida, as(os) atletas que forem
punidas(os) com 1 (um) cartão vermelho ou 2 (dois) cartões amarelos.

Art. 14. Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora do evento.

Capítulo V - Das Inscrições

As inscrições das equipes deverão ser realizadas por seus respectivos capitães por meio do link
https://forms.gle/RMK6UNifjLPUcMN49 no período de 30/09/2019 a 25/10/2019. As equipes deverão
conter no mínimo 8 e no máximo 10 atletas.
Os(as) atletas deverão ter vínculo com a Diretoria de Relações Internacionais DRI/UFMG, logo devem se
enquadrar nas categorias: Funcionário(a); estudante internacional ou Padrinho(Madrinha). Será permitida a
participação de equipes de unidades acadêmicas, desde que haja no mínimo 05 (cinco) estudantes
internacionais da UFMG como membros convidados.
A seleção dos times será realizada pela Comissão Organizadora do 2º Torneio de Futsal Internacional da
DRI/UFMG e terão prioridade as equipes com maior número de estudantes internacionais da UFMG e
colaboradores da DRI/UFMG. Limitado a quatro equipes femininas e a quatro equipes masculinas.
A atividade é meramente recreativa, haverá possibilidade de premiação.
Belo Horizonte, 30 de setembro de 2019
Comissão Organizadora Dri/UFMG

