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REGULAMENTO 
 
1. DA PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO  
1.1 A promoção e organização das competições são de responsabilidade da           
Universidade do Vale do Taquari - Univates. 
 
2. DAS FINALIDADES  
2.1 O evento tem por finalidade oportunizar a prática esportiva e integrar a             
comunidade escolar à Univates.  
 
3. DOS OBJETIVOS 
3.1 O XIII Joguem Univates tem por objetivos: 

a) oportunizar um espaço de competições desportivas para as escolas de          
Ensino Médio; 

b) manter o relacionamento entre a Univates e as escolas participantes; 
c) oportunizar um espaço de atuação enquanto atividade de extensão para os           

acadêmicos da Univates; 
d) proporcionar às escolas participantes um momento de integração de alunos e           

professores por meio do desporto e atividades acadêmicas; 
e) desenvolver os princípios que norteiam o desporto educacional, como:         

educação, integração, cooperação, socialização e participação. 
 

4. DOS PARTICIPANTES  
4.1 Podem participar do Joguem os estudantes com no máximo 18 (dezoito) anos             
completos (nascidos de 2001 em diante) matriculados e frequentando o Ensino           
Médio no ano letivo de 2019. 
4.2 Somente poderão participar dos jogos os atletas que estiverem devidamente           
inscritos no sistema de inscrição.  
4.3 Caso ocorra alguma alteração de atletas após o período de inscrição, a             
substituição, exclusão ou acréscimo deve ser comunicada por e-mail         
(joguem@univates.br) com 2 (dois) dias de antecedência dos jogos, sob pena de            
indeferimento da mesma. 
4.4 Não será permitida a troca ou a inscrição de atleta no dia dos jogos. 
4.5 Será obrigatória a apresentação de documento de identificação com foto de            
cada participante nos dias dos jogos. Sem o documento, os atletas serão            
proibidos de participarem dos jogos.  
 
 

 



 

5. DO LOCAL DOS JOGOS: 
5.1 Todos os jogos serão realizados no Complexo Esportivo. 
 
6. DO HORÁRIO DOS JOGOS: 
6.1 Os jogos terão início às 08:30 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. O horário de intervalo para almoço será das 12:00 às             
13:00. 

 
7. DOS JOGOS: 
7.1 Os jogos serão disputados em 2 tempos de 12 minutos corridos. O último minuto               
de cada tempo será cronometrado. Haverá 1 pedido de tempo por equipe em cada              
tempo. Em caso de empate, haverá prorrogação de 3 minutos até que haja um              
vencedor. 
 
8. DAS REGRAS : 
8.1 As regras serão as oficiais da Federação Gaúcha de Basquetebol (FGB). 
 
9. DA PONTUAÇÃO: 
Vitória 2 pontos 
Derrota 1 ponto 
 
10. DA ARBITRAGEM: 
10.1 A arbitragem ficará a cargo da UNIVATES, não cabendo veto por parte das              
equipes.  
 
11. DO NÃO COMPARECIMENTO (“WO”) 
11.1 A equipe que não comparecer a uma partida ou se negar a disputá-la, perderá               
a mesma por 10 a 0. A equipe que perder por “WO” estará eliminada da competição,                
perdendo os jogos realizados e os a serem realizados. 
 
12. DO UNIFORME: 
12.1 Será exigido que as equipes apresentem-se em quadra com camisetas de igual             
cor e numeradas. Em caso de camisetas parecidas, haverá sorteio para utilização de             
jalecos. 

 
13. DOS PROTESTOS: 
13.1 Os protestos, sobre qualquer infração ao regulamento, deverão ser          
encaminhados pelas instituições à Comissão Organizadora até 30 (trinta) minutos a           
contar do jogo, cabendo exclusivamente ao reclamante a apresentação das provas           
que alega. 
 
14. DO SISTEMA DE DISPUTA: 
14.1 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. Em caso de empate, na fase classificatória, ver            
critérios de desempate.  
 
 

 



 

15. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE:  
1º – Confronto direto; 
2° – Saldo de cestas dos jogos realizados entre as equipes empatadas. 
3º – Pontos Average (pontos feitos/pontos sofridos). 
4º – Sorteio 
 
16. DA PREMIAÇÃO: 
16.1 As equipes campeã e vice receberão troféus e medalhas. A equipe que ficar em               
3º lugar, receberá medalhas. 
 
17. DOS CASOS OMISSOS  
17.1 Os casos omissos ou referentes a este Regulamento serão resolvidos pela            
Coordenação do Complexo Esportivo e, supletivamente, pela Pró-Reitoria de Ensino. 
 
 

 
_____________________________________ 

 Prof. Clairton Wachholz 
Gerente do Complexo Esportivo 
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BASQUETEBOL MASCULINO 

 
EQUIPES 

CHAVE ÚNICA CIDADE 
CEAT Lajeado 
Mellinho Lajeado 
Escola Vera Cruz Vera Cruz 

 
CARNÊ DE JOGOS: 

 
DATA: 01/10/2019 LOCAL: COMPLEXO UNIVATES   HORA: 08:30 

 
J HORA CH NAIPE EQUIPE "A"  X  EQUIPE "B" 
1 08:30 ÚNICA MASC CEAT 41 X 13 Mellinho 
2 09:00 ÚNICA MASC Escola Vera Cruz 10 X 37 Mellinho 

3 09:30 ÚNICA MASC CEAT 78 X 04 Escola Vera Cruz 

4 10:00 FINAL MASC CEAT 66 X 13 Mellinho 

 
 

TABELA DE PONTUAÇÃO BASQUETEBOL MASCULINO 
 

NOME J1 J2 PT CLAS. 
CEAT 2 2 4 1° 

Mellinho 1 2 3 2° 

Escola Vera Cruz 1 1 2 3° 

 
 
CLASSIFICAÇÃO: 
 

CAMPEÃO CEAT 

VICE-CAMPEÃO Mellinho 

3º COLOCADO Escola Vera Cruz 

 

 


