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HANDEBOL MASCULINO

REGULAMENTO

DA PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO:
A  promoção  e  a  organização  são  da  Universidade  do  Vale  do

Taquari/Complexo Esportivo e DCE.

DAS FINALIDADES:
A  promoção  tem  por  finalidade  proporcionar  aos  participantes

algumas  horas  de  lazer  e  integração  entre  os  cursos  de  graduação,  pós-
graduação e técnicos da Universidade.

DOS PARTICIPANTES:
Somente poderão participar dos jogos os alunos e professores que

estiverem devidamente inscritos na ficha de inscrição. Não será permitida a
troca ou a inscrição de atleta no local dos jogos. As equipes só poderão ser
formadas  por  acadêmicos  e  professores,  devendo  os  alunos  estarem
matriculados em 2017/B e os professores com vínculo na Instituição dentro do
semestre 2017/B. 

Será  obrigatória  a  apresentação  de  documento  com
foto(carteira  de  Identidade/motorista,  cartão  Institucional,  carteira  de
trabalho ou passaporte) antes de cada partida ao mesário.

DO LOCAL DOS JOGOS:
Os jogos serão  realizados  no Complexo Esportivo da UNIVATES.

DO HORÁRIO DOS JOGOS:
Os jogos terão inicio  às  19:15 horas conforme o carnê de jogos.

Somente no primeiro jogo haverá tolerância de 15 minutos.  Para os demais,
apenas  o  tempo  de  preenchimento  de  súmula. Nenhum  motivo  justifica  a
ausência  de  atletas/equipes  para  os  jogos  previstos,  mesmo  questões
relacionadas com o trabalho/aula/provas, de qualquer natureza. 

DOS JOGOS:
Os jogos serão disputados em 2 tempos de 15 minutos corridos. Não

haverá pedido de tempo. 

DAS REGRAS :
As regras serão as oficiais da Confederação Brasileira de Handebol,

com exceção da duração dos jogos e critérios de desempate. 
É  expressamente  proibida  a  utilização  de  cola  e  resina  na

competição.



DA PONTUAÇÃO:
Vitória 3 pontos
Empate 1 ponto
Derrota 0 ponto

DA ARBITRAGEM:
A arbitragem ficará a cargo da UNIVATES, não cabendo veto por

parte das equipes. 

DO “WO”:
A equipe que não comparecer a uma partida ou se negar a disputá-

la será eliminada da competição. Perderá a partida por 10 a 0. Resultados
anteriores serão mantidos, e a equipe perderá por 10 a 0 os jogos posteriores. 

Os atletas que comparecerem, serão colocados em súmula. Já
os  que  não  estiverem  presentes,  serão  impedidos  de  participar  da
competição no ano seguinte.

DO UNIFORME:
Será  exigido  que  as  equipes  apresentem-se  em  quadra  com

camisetas  de  igual  cor  e  numeradas.  Em caso  de  camisetas  parecidas,  a
equipe da esquerda do carnê usará jalecos.

DOS PROTESTOS:
As  equipes  poderão  lançar  protesto  quanto  a  situação  de  atleta

adversário até 15 minutos  após o encerramento da partida.

DO SISTEMA DE DISPUTA:
Chave única. Jogam todos contra todos. As equipes que ficarem em

1° e 2° lugar, respectivamente, disputarão a final. A equipe que ficar em 3°, já
será  automaticamente  a  3°  colocada.  Caso  de  empate  ver  critérios  de
desempate. 
 
DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE:
1° – N° de vitórias
2º – Saldo de gols
3º – Confronto direto
4° - Gols pró
5° - Gols contra
6° - Sorteio

DA PREMIAÇÃO:
A equipe campeã e vice receberão troféus e medalhas.  A equipe

que ficar em 3º lugar receberá medalhas.

DOS CASOS OMISSOS:
A Univates reserva-se o direito de transferir ou antecipar os jogos,

para  melhor  andamento  da  competição,  levando,  com  antecedência,  ao
conhecimento  das  equipes. Os  casos  omissos  ou  referentes  a  este
regulamento serão resolvidos pela  coordenação do evento.

_____________________________________
 Prof. Clairton Wachholz

Coordenador Complexo Esportivo
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HANDEBOL
MASCULINO   – CHAVE ÚNICA

DATA: 18/09/17

EQUIPES

MASCULINO
CHAVE ÚNICA CURSO

1 Time dos Gordinhos Educação Física

2 Richmond Educação Física

3 Panthera onca Ciências Biológicas/Enfermagem/Téc.Manutenção

CARNÊ DE JOGOS:

LOCAL: COMPLEXO ESPORTIVO UNIVATES   

18/09/2017-Segunda-feira                                                                      Hora: 19:15
J HORA CH NAIPE EQUIPE "A" X EQUIPE "B"

1 19:15 ÚNICA MASC Time dos Gordinhos 4 X 1 Richmond

2 Após ÚNICA MASC Panthera onca 3 X 15 Time dos Gordinhos

3 Após ÚNICA MASC Richmond 13 X 1 Panthera onca

4 Após FINAL MASC Time dos Gordinhos 11 X 7 Richmond

TABELA DE PONTUAÇÃO BASQUETEBOL  MASCULINO-
CHAVE ÚNICA

NOME J1 J2 PT SC

Time dos Gordinhos 3 3 6

Richmond 0 3 3

Panthera onca 0 0 0

CLASSIFICAÇÃO FINAL MASCULINO:

CAMPEÃO Time dos Gordinhos
VICE-CAMPEÃO Richmond
3º COLOCADO Panthera Onca


