XXVI Campeonato Interclasses de Futsal
Objetivos da Competição
Todas as atividades internas que o Departamento de Esportes da Universidade Paulista (Atlética
UNIP) organiza, tem como principais objetivos a integração entre os alunos e o desenvolvimento da prática
desportiva. Essa forte competição interna possui ainda o intuito de ajudar instituições de caridade através do
recolhimento de alimentos e também de agasalhos entre as equipes participantes. Somando todas as edições
desse evento, foram arrecadadas toneladas de alimentos e milhares de peças de roupas que
beneficiaram diversos projetos sociais. Boa sorte a todos!

REGULAMENTO GERAL

Diretoria de Esportes
Atlética UNIP

Artigo 1º - A modalidade será disputada na categoria masculina.
Artigo 2º - As equipes do XXVI Campeonato Interclasses de Futsal deverão ser formadas por jogadores da
mesma sala de aula, turma e curso e que estejam cursando.
Parágrafo Primeiro: Com o intuito de aumentar a participação dos alunos do interior e litoral de
São Paulo, para os campi de Campinas, Sorocaba, São José dos Campos, Jundiaí e Santos, as
equipes poderão ser formadas com alunos do mesmo CAMPUS independente da turma e do
curso.
Artigo 3º - O número mínimo de participantes será de 8 (oito) e o máximo 15 (quinze) atletas por ficha de
inscrição.
Artigo 4º - A equipe que solicitar a transferência de sua partida poderá ter como único e exclusivo motivo,
aulas ou provas marcadas no mesmo dia e horário da partida. Caso isso se confirme, a equipe deverá
solicitar a Coordenação de seu curso um atestado em papel timbrado da UNIP assinado pelo
coordenador, confirmando o ocorrido. Este ofício deverá ser encaminhado à Atlética UNIP em até 72 horas
antes do início da partida. Caso contrário, este ofício perderá a sua validade.
Artigo 5º - Fica estabelecido que todos os atletas são obrigados a apresentar antes de cada partida um dos
seguintes documentos listados abaixo:
- Carteira Estudantil (com selo válido para o ano de 2018), ou;
- Carnê de mensalidade atual junto com RG original, ou;
- Atestado de matrícula atual junto com o RG original.
A não apresentação de um dos mesmos implicará na exclusão do atleta na respectiva partida.
Parágrafo Primeiro: Todos os alunos inscritos terão suas condições acadêmicas confirmadas pelo número
do RA da ficha de inscrição.
Artigo 6º - Todos os jogos do campeonato serão realizados nos finais de semana nas quadras dos campi da
UNIP. Na fase final, os jogos serão marcados em quadra a se confirmar pela Atlética UNIP.
Artigo 7º - É de responsabilidade de cada equipe, apresentar-se com uniforme completo (mesma cor de
camisa com numeração e mesma cor predominante de calção e meias) e estará proibida a participação do
atleta que tentar utilizar chuteira de futebol society, sendo que se a mesma não cumprir esta determinação
estará eliminada da partida por derrota técnica.
Artigo 8º - Inscrições de novos atletas durante o campeonato deverão ser feitas pelo
responsável da equipe no dia do jogo, até antes da 2ª partida da equipe na competição. Depois
de inscrito, nenhum aluno poderá ser excluído de sua respectiva equipe.
Artigo 9º - A taxa de inscrição será através de duas cestas básicas de alimento por equipe que serão doadas
para instituições de caridade na Campanha Contra a Fome:
As duas cestas deverão ser entregues (junto com a respectiva ficha de inscrição) na
sede da Atlética – Rua Luís Góis, 2187 – Mirandópolis – Fone: (11) 2579-4000 / (11) 25794010.

Entretanto as equipes que quiserem, poderão efetuar Depósito Bancário mediante o pagamento da
taxa de R$ 120,00 (cento e vinte reais) por equipe. Esse dinheiro será usado para a compra de cestas
básicas ou cobertores que serão destinados ao FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
OBS: A taxa para os campi do Interior de São Paulo e Santos, será de R$ 60,00 (sessenta reais).
Procedimento para inscrição com Depósito Bancário:
1º procedimento Preencher a Ficha de Inscrição (2 páginas) disponibilizada no site da Atlética UNIP
(www.atleticaunip.com.br).
2º procedimento - Fazer o depósito bancário.
3º procedimento – Enviar para o e-mail interclasses.atleticaunip@hotmail.com a ficha de

inscrição devidamente preenchida juntamente com o comprovante de depósito da taxa
de inscrição contendo o nome da equipe, o campus e o telefone do responsável.
OBS: A equipe só será considerada inscrita no XXVI Campeonato Interclasses após o envio dos dois
documentos (ficha de inscrição + comprovante de depósito com dados).
O valor da taxa de inscrição deverá ser depositado no ITAÚ em nome de ATLÉTICA UNIP,
AGÊNCIA: 0367, CONTA CORRENTE: 00025-4, CNPJ: 08.678.392/0001-54
Artigo 10º - Fica estabelecido que o canal de comunicação oficial do XXVI Campeonato Interclasses de
Futsal será o site www.atleticaunip.com.br, sendo que as equipes poderão adquirir a tabela geral
contendo os todos os jogos até o final do campeonato. A publicação das demais informações como lista de
cartões e artilharia será de caráter informativo. É obrigação das equipes fazer o controle de cartões sendo
que, quando houver dúvidas com relação às informações no site, o responsável da equipe deverá enviar
ofício até 72 horas antes do início da partida para que o problema seja encaminhado para o departamento
técnico e este consiga uma rápida solução.
Artigo 11º - Devido às normas impostas pela Universidade Paulista e para que haja total segurança dos
atletas nos jogos, fica expressamente proibida à entrada de qualquer pessoa que não seja aluno matriculado
nas quadras da UNIP, sem portar um comprovante válido da Universidade. No caso do aluno estar
acompanhado de parente de 1º grau (Pai, Mãe, Irmãos, Avós ou Conjugue) o mesmo terá acesso ao local de
visitante caso comprove sua condição através do RG.
Artigo 12º - Durante os jogos serão obedecidas às novas regras oficiais em vigor em 01/01/2018,
ressaltando-se o disposto nos demais artigos deste documento.
Artigo 13º - A duração das partidas será de dois períodos de 20 (vinte) minutos corridos com intervalo de 5
(cinco) minutos. Nas semifinais e final o tempo será oficial, ou seja, dois períodos de 20 (vinte) minutos
cronometrados e 10 (dez) minutos de intervalo.
Artigo 14º - Os times inscritos disputarão jogos de eliminatória simples (mata-mata).
Artigo 15º - Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá a cobrança de uma série de 3 (três)
penalidades máximas alternadas por atletas diferentes. Persistindo o empate, serão cobradas quantas
penalidades alternadas forem necessárias, até que se defina o vencedor, por outros atletas que estiverem em
súmula diferentes das primeiras 3 cobranças
Parágrafo Primeiro: Em caso de empate no tempo regulamentar durante a fase semifinal e final, será
realizada uma prorrogação de 5 X 5 (cinco por cinco) cronometrados. Persistindo o empate na prorrogação,
haverá a cobrança de uma série de 3 (três) penalidades máximas alternadas por atletas diferentes.
Persistindo o empate, serão cobradas quantas penalidades alternadas forem necessárias, até que se defina o
vencedor, por outros atletas que estiverem em súmula diferentes dos 3 primeiros cobradores.
Artigo 16º - Vigoram dentro da competição as suspensões automáticas decorrentes da acumulação de
cartões, obedecendo a seguinte quantificação:
•
•
•

3 Cartões amarelos (advertência) – 1 partida
1 Cartão Vermelho (suspensão) – 1 partida
Estará eliminado da competição o atleta que for expulso pela segunda vez.

Parágrafo Primeiro: Os cartões amarelos serão zerados para as fases de semifinal e final. No entanto, se
um atleta receber o 3º cartão amarelo na partida válida pelas quartas de final, o mesmo cumprirá suspensão
na partida semifinal.
Artigo 17º - No banco de reservas somente poderá permanecer o técnico e no máximo 10 (dez) atletas
devidamente uniformizados e identificados em súmula.
Artigo 18º - A arbitragem da competição ficará a cargo de árbitros formados pela F.P.F.S e C.B.F.S.
Artigo 19º - Um jogador somente poderá disputar a competição por uma equipe, sendo eliminado o atleta
que infringir este item do regulamento.
Artigo 20º - Somente poderão ser inscrito na mesma equipe, dois integrantes das equipes principais da
UNIP (atletas bolsistas) das modalidades de Futsal e Futebol de Campo e esses deverão ser identificados na
ficha de inscrição. Caso a equipe não respeite essa solicitação e utilize mais de dois atletas integrantes das
equipes principais da UNIP, a mesma será eliminada da competição.
Artigo 21º - A equipe que não comparecer no horário determinado na tabela causando o

W.O., será considerada perdedora pelo placar de 1X0, sendo eliminada da competição.
(Não existe tempo de tolerância para o início dos jogos). A documentação deverá ser
apresentada ao anotador 10 (dez) minutos antes do horário previsto para o início da
partida.
Parágrafo Primeiro: Em caso de W.O. duplo será classificada para a fase seguinte a equipe que tiver o
maior número de atletas em condições de jogo com a documentação entregue na mesa e com uniforme de
jogo de sua equipe.
Parágrafo Segundo: Em caso de igualdade em todos os critérios de desempate a equipe classificada será
definida mediante sorteio realizado na quadra com os árbitros, representantes das equipes e representante
da Atlética UNIP e o resultado documentado em súmula.
Artigo 22º - Os casos omissos serão resolvidos pelo Departamento Técnico.
PENALIDADES
Artigo 23º - Estará eliminado da competição o atleta que for expulso por agressão física ou moral a
qualquer atleta, árbitro, anotador, agente escolar ou representante da Atlética, sujeitando-se ainda a novas
penalidades aplicadas pela Atlética UNIP, e pelas normas do regimento interno da Universidade Paulista.
(Vide NOTA no final da página) Também será julgado pelo Departamento Técnico, tudo aquilo que estiver
relatado na súmula do jogo pela arbitragem ou representante da Atlética. O instrumento de julgamento do
atleta será o CBJDD (Código Brasileiro de Justiça Disciplinar e Desportiva).
PREMIAÇÕES
Equipe Campeã: Troféu e medalhas de posse definitiva.
2º e 3º Colocados: Troféu e medalhas de posse definitiva.
Artilheiro do Campeonato: Troféu de posse definitiva.
Caso haja empate na artilharia, a premiação será entregue ao jogador da equipe melhor classificada.
NOTA: Os campeonatos realizados pela Atlética UNIP fazem parte do calendário oficial da Universidade
Paulista sendo assim supervisionados pela mesma. Qualquer problema de caráter disciplinar com alguma
equipe ou atleta isoladamente, os responsáveis serão enquadrados no código de disciplina do regimento
interno da Universidade.

Maiores informações
2579-4000 / 2579-4010

