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REGULAMENTO 

V - JOGOS INTERPERÍODOS – JOIPS 

       “A Faculdade Sant’Ana de Ponta Grossa através do 6° Período Licenciatura Educação Física, promovem o V 

JOGOS INTERPERÍODOS, dos quais poderão participar todos os períodos de Licenciatura e Bacharelado de 

Educação Física da Faculdade Sant’Ana. “ 

 

DA COMISSÃO ORGANIZADORA 

 

ART. 1º - O Presidente, a quem caberá à consignação dos demais membros da Comissão Organizadora, será o 

Professor Carlos Henrique Pedroso.  

ART. 2º - Os V JOGOS INTERPERÍODOS serão realizados no período de 26 a 30 de agosto de 2019.  

ART. 3º - As disputas serão realizadas nos locais, dias e horários determinados pelo Coordenador Técnico. 

 

 

 DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

 

ART. 4º - São condições para inscrição dos acadêmicos:  

A – Estar devidamente matriculado no curso de educação física licenciatura ou bacharelado; 

B - Inteira concordância ao presente Regulamento;  

C - Preenchimento do formulário na ficha de inscrições entregues para cada representante de período.  

D - As inscrições acontecerão somente nos dias 07/08 (quarta-feira) e dia 14/08 (quarta-feira) das 20:30 as 22h00 

no local: sala do 6° período licenciatura de educação física. 

ART. 5° - Cada período de educação física poderá inscrever até 01 acadêmico masculino e 01 feminino para participar 

como atleta convidado de outros períodos de Educação Física Licenciatura ou Bacharelado, os mesmos não poderão 

jogar para dois períodos. 

ART. 6° - Cada período de educação física poderá inscrever até dois acadêmicos sendo 01 masculino e 01 feminino 

de outros cursos da faculdade para participar do V – JOIPS como atleta convidado, essa participação no JOIPS não 

abonará faltas. 

ART. 7° - Professores poderão participar em qualquer modalidade somente para uma sala em qualquer modalidade. 

ART. 8º - Os autores e coparticipantes de fraudes e falsificações documentais, além das punições impostas pela Justiça 

Desportiva serão encaminhados à Justiça Criminal para cabíveis providências.  
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 DO CONGRESSO TÉCNICO 

 

ART. 9º - A realização do Congresso Técnico será no dia 19 de agosto de 2019 (segunda-feira) às 19h na sala do       

6° período, quando serão efetuados os sorteios das Chaves e, eventualmente tomada decisões que se fizerem 

necessárias.  

ART. 10º - Somente poderão manifestar-se no Congresso Técnico, os representantes de cada sala.  

ART. 11º – Todas as decisões tomadas no Congresso Técnico serão consideradas como complementares ao 

presente regulamento, devendo ser acatada por todos os participantes.  

 

 DO DESFILE DE ABERTURA 

 

ART. 12º - “O V JOGOS INTERPERÍODOS será precedido de um Desfile de Abertura, no qual deverão fazer-se 

presentes, com o mínimo de 3 (três) atletas, todos os Matriculados de Ensino Regular, no dia 26 de agosto de 2019 

(segunda-feira), às 21h, na Quadra 1.” 

 MISS E MISTER JOIPS 2019 

 ART.13° - Os candidatos serão escolhidos por seu período (somente uma candidata e um candidato por período) 

deverá preencher a ficha de inscrição (separada da ficha de modalidade) e entregar para a coordenação técnica, 

juntamente com uma foto 10x15 de corpo inteiro até dia 16 de agosto (sexta-feira) na sala do 6° período licenciatura, 

a votação acontecera na semana que antecede a competição e a divulgação dos vencedores será dia 26 na abertura 

do JOIPS. 

 ART. 14° - Avaliação: será feita através de uma avalição dos seguintes quesitos (as notas serão de 5 a 10). 

Somente professores do curso de Educação Física e alguns funcionários escolhidos avaliam, em caso de empate será 

desempatado através de um voto da diretora geral Irmã Maria Aluisia Rhoden: 

- Beleza; 

- Simpatia. 

 DAS MODALIDADES 

 

ART. 15º - As modalidades esportivas a serem disputadas nos V JOGOS INTERPERÍODOS serão as seguintes: 

 MODALIDADES MASCULINO FEMININO 

1 ATLESTISMO X X 

2 BASQUETE X X 

3 FUTEBOL SOCIETY X ------- 

4 FUTSAL X X 

5 VOLEIBOL X X 
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 DA REGULAMENTAÇÃO DESPORTIVA 

 

ART. 16º - Nos V JOGOS INTERPERÍODOS serão aplicados Códigos e Regras Oficiais. 

ART. 17º - Os Árbitros e Auxiliares, bem como, os locais e horários de jogos, serão escolhidos e determinados pela 

C.C.O. e em nenhuma hipótese poderão ser recusados.  

ART. 18º - Não serão alteradas as escalas e tabelas dos jogos para atender às necessidades de qualquer período, 

podendo haver alteração de horários de acordo com a necessidade da Coordenação Técnica.  

ART. 19º – Haverá uma tolerância de 10 minutos (dez) de atraso apenas para o primeiro jogo de cada dia, não havendo 

tal para os demais.  

ART. 20° - Em caso de W.O. para efeito de placar será conferido os seguintes resultados para a equipe vencedora: 

MODALIDADE ESPORTIVA PLACAR 

BASQUETE 20 X 00 

VOLEIBOL 02 X 00 (15 X 00) 

FUTSAL E FUTEBOL SOCIETY 03 X 00 

 

Parágrafo Único - Nas modalidades individuais, os atletas deverão apresentar-se para as provas no momento em 

que forem convocados pela equipe de arbitragem, sendo que a ausência será considerada como desistência. 

 

 

 DA FORMA DE DISPUTA 

 

ART. 21º - A forma de disputa dos V JOGOS INTERPERÍODOS será a seguinte:  

A – As disputas serão feitas com eliminatórias simples.  

B – As pontuações do V JOIPS será a seguinte para a classificação geral: 

1° Lugar 50 pontos 

2° Lugar 40 pontos 

3° Lugar 30 pontos 

4° Lugar 20 pontos 

5° Lugar 15 pontos 

6° Lugar 10 pontos 

7° Lugar 05 pontos 

 

PARAGRAFO ÚNICO – Em caso de empate na classificação geral serão utilizados como critério de 

desempate a quantidade de primeiros lugares, a sala que obter mais 1° lugares passa frente, seguindo o 

empate será concedido segundo e posteriormente os terceiros lugares. 
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DA PREMIAÇÃO DAS MODALIDADES 

 

ART. 22º - De acordo com a classificação obtida, serão conferidos aos períodos, atletas, os seguintes prêmios:  

A - Troféu às entidades Campeãs, Vice-Campeãs e terceiros colocados da classificação geral. 

ART. 23° - Para a premiação de cada modalidade será limitada o número de medalhas. 

 

MASCULINO    FEMININO   

 OURO PRATA BRONZE OURO PRATA BRONZE 

ATLETISMO 8 8 8 8 8 8 

BASQUETE 8 8 8 8 8 8 

FUTEBOL SOCIETY 12 12 12 -------- -------- -------- 

FUTSAL 10 10 10 10 10 10 

VOLEIBOL 10 10 10 10 10 10 

TOTAL DE 

MEDALHAS 

48 48 48 36 36 36 

 

 

 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA 

 

ART. 24º - A fim de apreciar e julgar as ocorrências disciplinares dos JOGOS INTERPERÍODOS funcionará um Tribunal 

de Justiça Desportiva (T.J.D.).  

Parágrafo Único - O Tribunal de Justiça Desportiva (T.J.D.) apreciará as ocorrências com atletas, representantes, 

árbitros e demais envolvidos na competição.  

Obs.: O representante do período, responderá pelas atitudes dos seus colegas de sala, na medida de sua (s) 

culpabilidade (s).  

ART. 25° – Os casos de indisciplina dos acadêmicos como: 

- Prejudicar o bom desenvolvimento das partidas; 

- Promover desordens, antes durante e após os jogos; 

- Proferir palavras ou fazer gestos ofensivos para as equipes adversárias e árbitros; 

- Tentar ou agredir os árbitros, adversários ou a equipe organizadora; 

- Invadir os locais das competições 

 - Atirar objetos dentro dos locais de competição; 

Serão punidos com – 40 pontos da classificação geral do período que o correspondem e sendo retirado das 

modalidades inscritas, casos omissos de indisciplina serão analisados pelo tribunal de justiça.  

ART. 26º - Os Membros do Tribunal de Justiça Desportiva serão os representantes de cada período juntamente com o 

coordenador técnico e o coordenador geral do JOIPS. 
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DO MATERIAL ESPORTIVO E UNIFORMES 

ART. 27° – As turmas devem apresentar-se para as competições devidamente uniformizadas, com camisas de mesma 

cor e numeradas para a identificação. 

ART. 28° – Em caso de as cores serem semelhantes das equipes que irão se enfrentar, será feito um sorteio para o 

uso de coletes durante a partida. 

 

 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

ART. 28° – Qualquer dúvida que não seja sanada nesse regulamento será levada a comissão organizadora para 

cabíveis providencias. 

ART. 29° – Será proibido o consumo de bebidas alcoólicas nos locais da competição. 

ART. 30° - As chamadas para os jogos serão feitas através do som, feita pela equipe organizadora, cabendo os 

acadêmicos prestarem a atenção pois o não comparecimento no local da disputa será automaticamente 

desclassificado. 

ART 31°- Em casos de emergências como: lesões graves e outras situações, será acionado o SAMU pela equipe 

organizadora. 

ART 32° - A comissão organizadora não se responsabilizará por furtos ou perdas nos locais de competição. 

 

 REGULAMENTO TÉCNICO 

ART. 33° - Acadêmicos que irão participar das modalidades deverão retirar brincos, correntes, piercing e anéis para 

evitar possíveis acidentes. 

ART. 34° - Caso aconteça de bater jogos poderá substituir o atleta por outro membro de sua sala (período). 

ART. 35° - Deverão utilizar equipamentos adequados para a modalidade, equipamentos como sapatos, botas, calça 

jeans ou camisas que não seja da equipe não serão permitidos. 

ART. 36° - Os participantes poderão se inscrever em mais de uma modalidade, porém fica a critério do atleta priorizar 

uma competição em caso de bater jogos. 

ART. 37° - Não será permitido o início de jogo com equipes incompletas exceto futsal e futebol Society podendo iniciar 

com até 2 (dois) atletas em falta. 

ART. 38° - Atletas que não forem de seu período e não sendo seus convidados levarão a equipe a perda de 20 pontos 

na classificação geral. 
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REGULAMENTO DE ATLETISMO 

 

ART. 1º - A modalidade de Atletismo será regida pelas Regras Oficiais da CBAT, no que não 

estiver especificado neste Regulamento, a saber: 

ART. 2º - A modalidade de Atletismo será disputada por masculino e feminino. 

ART. 3º - O uniforme a ser utilizado pelo atleta será constituído de: calça agasalho, calção e camiseta, sendo 

facultativo o uso de sapatilhas ou tênis, podendo ainda competir descalço. 

ART. 4º - Na prova de revezamento os atletas deverão usar camisetas da mesma cor; 

ART. 5º - Cada turma (período) poder inscrever 02 (dois) atletas por prova e uma equipe no 

revezamento. 

ART. 6º - As provas de revezamento serão pontuadas em dobro. 

ART. 7º - Nas provas de velocidade, serão obrigatórias a saída baixa 

ART. 8º - Na prova de salto em distância, será utilizada a tábua de impulsão, conforme regra 

oficial. 

ART. 9º - Nas provas de salto em distância e arremesso do peso, cada atleta terá direito, 

somente, a 03 (três) tentativas para a obtenção do resultado final. 

ART. 10º - Nas provas de salto em distância e arremesso de peso, serão colocadas uma linha de corte, qualquer 

salto abaixo dessa marca será descartado a medição. 

ART. 11º - No momento da competição os atletas só poderão deixar o local da prova, desde 

que autorizado pelo árbitro da prova, caso contrário deverá permanecer no local da respectiva 

prova até o seu término. 

ART. 12º - As provas de Atletismo serão as seguintes, para ambos os sexos: 

A) CORRIDAS. 

I. Corrida de 100 m rasos; 

II. Revezamento 4x100 m. 

B) SALTOS. 

III. Salto em Distância; 

IV. Salto em altura (inicial: masc. 1,25m - fem. 1,10m). 

C) ARREMESSO. 

V. Arremesso do Peso (Fem. 04 Kg – Masc. 7,26 Kg). 

ART.13º - A pontuação será dada para os 08 (oitos) atletas de cada prova, com a seguinte 

pontuação: 

1º lugar: 15 pontos        5º lugar: 04 pontos 

2º lugar: 08 pontos        6º lugar: 03 pontos 

3º lugar: 06 pontos        7º lugar: 02 pontos 

4º lugar: 05 pontos        8º lugar: 01 ponto 

ART. 14º - Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos pela Coordenação da 

Modalidade, após consulta à Coordenação Técnica ou Coordenação Geral do evento. 
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REGULAMENTO DE BASQUETEBOL 

 

ART. 1º - A modalidade de Basquetebol será regida pelas Regras Oficiais da Federação Internacional de Basquetebol 

- FIBA, e regida pelo presente Regulamento, conforme as seguintes especificações: 

ART. 2º - O tempo de jogo será de 2 tempos de 8 (oito) minutos, com paralisação de 2 minutos durante o intervalo, 

cronômetro parado durante os pedidos de tempo (1 pedido de cada equipe -1 minuto), cobrança de lance livre, cobrança 

de lateral e a critério do árbitro. 

ART. 3º - O uniforme a ser utilizado pelos atletas será constituído de: camisetas, regatas ou coletes numerados, calção, 

meias e tênis. 

ART. 4º - A bola a ser utilizada será a oficial masculina (n.7) e a oficial tamanho feminina (n.6). 

ART. 5º - A tabela a ser utilizada será oficial, sendo a altura do aro de 3,05m. 

ART. 6° - Na quadra as equipes irão conter 5 titulares. 

ART. 7º - Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos pela Coordenação da Modalidade, após consulta à 

Coordenação Técnica ou Coordenação Geral do evento. 

 

 

REGULAMENTO DE FUTEBOL SOCIETY 

 

ART. 1º - A modalidade de Futebol Society será regida pelo regulamento geral de competições da C.B.F. (2019) e 

regida pelo presente Regulamento, conforme as seguintes especificações:  

ART. 2º - O uniforme a ser utilizado pelos atletas será constituído de meias de cano longo, chuteiras ou tênis, camisetas 

numeradas e calções, sendo o goleiro obrigado a usar camisa de cor diferente dos demais atletas em campo.  

Parágrafo Único - Será facultativo o uso de caneleira.  

ART. 3º - A bola utilizada para o jogo será a oficial da categoria adulta. 

ART. 4º - a duração da partida será em dois tempos de 8 (oito) minutos cada com intervalo de 2 (dois) minutos. 

ART. 5º - Durante a realização de uma partida, será ilimitado o número de substituições.  

ART. 6º - A advertência feita pelo árbitro com a exibição do Cartão Vermelho impedirá o atleta de continuar na partida.  

ART. 7º - O atleta ou técnico que receber 02 (dois) cartões amarelos (cumulativos), ou 01 (um) vermelho na competição, 

cumprirá uma suspensão automática na modalidade, grupo e sexo em disputa na partida subsequente e ficará sujeito 

a julgamento pelo T.J.D., sendo que o controle de cartões cabe aos dirigentes das equipes.  

ART. 8º - No local destinado ao banco de reservas, além do Técnico, Auxiliar Técnico e seus reservas.  

ART. 9º - Em caso de empate no sistema de eliminatória simples, será cobrada uma série de 03 penalidades máximas 

alternadas com jogadores diferentes em cada cobrança, dentre os que participaram até o final da partida,  

inclusive o goleiro. Se persistir o empate, serão cobradas tantas séries de uma penalidade máxima, por qualquer atleta, 

dentre os que participaram até o final da partida, até que se conheça um vencedor.  

ART. 10° - Iniciarão em campo 6 atletas de linha mais 1 goleiro totalizando número de 7 atletas ou se não haver os 

sete podendo iniciar o jogo com no mínimo 5 atletas. 
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ART. 11° - Os laterais serão cobrados com as mãos e escanteios cobrados com as mãos. 

ART. 12º - Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos pela Coordenação da Modalidade, após consulta à 

Coordenação Técnica ou Coordenação Geral do evento.  

 

 

 

REGULAMENTO DE FUTSAL 

 

ART. 1º - A modalidade de Futsal será regida pelas Regras Oficiais da Confederação Brasileira de Futsal – CBFS/FPFS, 

e regida pelo presente Regulamento, conforme as seguintes especificações:  

ART. 2º - O uniforme a ser utilizado pelos atletas será constituído de: camisetas ou coletes numerados, calção ou calça 

agasalho, meias, uso de caneleiras (facultativo) e tênis sem trava.  

ART. 3º - A bola a ser utilizada para os jogos serão bolas oficiais. 

ART. 4º - O tempo de jogo será:  

Dois tempos de 8 (oito) minutos cada com intervalo de 02 (dois) minutos. 

Parágrafo Primeiro - As partidas que terminarem empatadas e houver necessidade de se conhecer um vencedor, 

aplicar-se-á o seguinte:  

Haverá uma série de 03 (três) penalidades máximas com os atletas que terminarem a partida, inclusive o goleiro.  

§ - Persistindo o empate será escolhido, a critério da equipe, um atleta que participou da partida, inclusive o goleiro, 

que cobre as penalidades máximas, tantas vezes quanto for necessário, até que haja um vencedor, sendo as cobranças 

de penalidades máximas alternadas.  

ART. 5º - O atleta ou técnico que receber 02 (dois) cartões amarelos (cumulativos), ou 01 (um) vermelho na competição, 

cumprirá uma suspensão automática na modalidade, grupo e sexo em disputa na partida subsequente e ficará sujeito 

a julgamento pelo T.J.D., sendo que o controle de cartões cabe aos dirigentes das equipes.  

Parágrafo Único – Os cartões vermelhos não eliminam os amarelos. 

ART. 6º - Quando houver pessoa responsável credenciada para dirigir a equipe está deverá permanecer sentada no 

banco de reservas durante o transcorrer da partida. A pessoa credenciada após instruções deverá voltar ao banco de 

reservas, sua área de atuação será delimitada pela zona de substituição.  

ART. 7° - A bola será de medida oficial. 

ART. 8° - A cada equipe será concedido um pedido de tempo de 1 minuto por período. 

ART. 9º - Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos pela Coordenação da Modalidade, após consulta à 

Coordenação Técnica ou Coordenação Geral do evento. 
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REGULAMENTO DE VOLEIBOL 

 

ART. 1º - A modalidade de Voleibol será regida pelas Regras Oficiais da Federação Internacional de Voleibol - FIVB, e 

regida pelo presente Regulamento com algumas alterações, conforme as seguintes especificações:  

ART. 2º - O uniforme a ser utilizado pelo atleta será constituído de: camisetas ou coletes numerados, calção ou calça 

agasalho, meias e tênis.  

ART. 3º - As partidas serão disputadas em 02 (dois) set's vencedores de 15 pontos em todas as fases. Se houver 

empate, será disputado um set de desempate até 10 pontos. 

ART. 4º - A altura da rede será a mesma para feminino e masculino ambas com - 2,24 metros.  

ART. 5º - Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos pela Coordenação da Modalidade, após consulta à 

Coordenação Técnica ou Coordenação Geral do evento. 


