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CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

 

Art. 1º - O presente regulamento trata das Olimpíadas Internas do Instituto Federal Catarinense 

- Campus Camboriú – OLINCAC, englobando o Regulamento Geral e o Regulamento Técnico. 

 

Art. 2º - As Olimpíadas Internas do Instituto Federal Catarinense - Campus Camboriú – 

OLINCAC tem por finalidade: 

I - Promover a formação humana de nossos estudantes e contribuir para a constituição da cidadania 

e a educação por meio da manifestação das práticas esportivo-corporais; 

II - Oportunizar a integração da comunidade do Instituto Federal Catarinense – Campus Camboriú 

(IFC – CAM); 

III - Proporcionar momentos lúdicos e de lazer à comunidade do IFC - CAM. 

 

 

CAPÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO 

 

Art.3º As Olimpíadas Internas do Instituto Federal Catarinense - Campus Camboriú – 

OLINCAC serão realizadas nos dias 25 de junho a 13 de agosto de 2022, nas dependências do 

Complexo Esportivo IFC- Camboriú /SC, Ginásio Municipal Irineu Bornhausen de Camboriú/SC, 

de acordo com o cronograma a seguir: 

 

Data Evento 

07/05/2022 Sorteio das equipes 

9 à 25/05/2022  Inscrições das modalidades até as 18h 

30/05/2022 Divulgação das inscrições indeferidas 

31/05/2022 Entrega das inscrições corrigidas pelas equipes 

06/06/2022 Homologação das inscrições 

25/06/2022 Abertura  

8h – Composição da mesa de autoridades 

8h15 - Apresentação artística/ Gímnica 

8h30 – Desfile e Juramento das Equipes 

Local: Ginásio de esportes IFC- Camboriú 

9h – Jogos no Campus 

Voleibol – Futebol – Atletismo 

Local: Ginásio de esportes IFC- Camboriú 

02/07/2022 8h – Jogos nas modalidades:  

Futsal – Basquetebol – xadrez 

Local: Ginásio de esportes Irineu Bornhausen 

06/07/2022 8h – Rústica 

9h – Ciclismo 

 9h – Goalball 

10h – Tênis de Mesa 

Local: Campus IFC- Camboriú 

16/07/2022 8h – Jogos no Ginásio municipal de Camboriú 

Badminton - Handebol 

Local: Ginásio de esportes Irineu Bornhausen 

13/08/2022 8h – Abertura 

8h30 - Ginástica 

9h – Dança 
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10h30 – premiação e encerramento 

Local: Ginásio de esportes Irineu Bornhausen 

 

Parágrafo Único. A programação com horários e dias dos jogos estará disponibilizada no site 

oficial do IFC- Camboriú e/ou no Instagram.  

 

 

Art. 4º - O CERIMONIAL DE ABERTURA constará da seguinte programação: 

 

I. Concentração dos participantes uniformizados; 

II. Desfile de abertura; 

III. Juramento do participante, proferida por um aluno participante indicado pela CCO, com os 

seguintes termos: “Juro que participarei das Olimpíadas Internas do Instituto Federal 

Catarinense - Campus Camboriú – OLINCAC 2022, respeitando os adversários, bem 

como todos os membros desta comunidade”; 

IV. Declaração de Abertura dos jogos. 

 

Art. 5º - Cabe à Comissão Central Organizadora - CCO e à Comissão de Cerimonial de Abertura e 

Encerramento - CCAE, ou à mais alta autoridade presente, presidir as solenidades de abertura e de 

encerramento. 

 

Art. 6º - As equipes que disputarão os jogos deverão participar da solenidade de abertura, 

organizando-se de modo que cada equipe seja composta por 20 membros para o desfile.  

 

Art. 7º - Todos os participantes deverão comparecer com um mesmo tipo de uniforme 

(compreendido como: camiseta do IFC - CAM ou da equipe) tanto para o desfile de abertura como 

para as competições. 

 

Art. 8º - Cada equipe é responsável por providenciar seu uniforme de jogo, sendo obrigatório:  

 

I. - Bermuda de uniforme do IFC - CAM ou bermuda preta/azul marinho ou legging preta ou 

do uniforme do IFC - CAM; 

II. - Camiseta com numeração pintada na cor branca. O número deve ter a altura de no mínimo 

20 cm e 15 cm de largura, conforme a cor da equipe, no caso de esportes coletivos; 

III. - Camiseta de uniforme do IFC - CAM ou da cor da equipe, no caso dos esportes 

individuais; 

IV. - Tênis e meia. 

V. OBS: não será permitida a entrada em quadra de participantes que não estiverem 

devidamente uniformizados. 

 

Art. 9º A equipe que participar do cerimonial com número completo de participantes totalmente 
uniformizados e se apresentar com um mascote será pontuada respectivamente com 15 pontos e 10 

pontos no cômputo geral. 

 

§ 1º - A equipe que se apresentar no cerimonial com número incompleto de participantes e/ou sem 

uniforme e/ou sem mascote não pontuará. 

 

§ 2º - A CCO disponibilizará uma quantidade de coletes numerados para cada equipe e estes ficarão 

sob a responsabilidade dos representantes da equipe. Os mesmos deverão ser retirados na data e 

local determinados pela CCO, assim como deverão ser devolvidos logo após o término dos jogos. A 

conferência dos coletes será feita antes do resultado final da competição e caso alguma equipe não 

entregue todos os coletes emprestados, ou os entregue com algum dano, a equipe será penalizada de 
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acordo com a decisão da CCO, podendo perder até 2 pontos no cômputo geral da competição para 

cada colete danificado ou não entregue. 

 

§ 3º - Cabe à CCO decidir tanto sobre a pontuação como sobre a punição das equipes em casos 

omissos. 

 

Parágrafo Único – A limpeza, a organização da arquibancada e a torcida durante o evento irão 

pontuar 15 pontos no cômputo geral cada uma delas. 

 

 

CAPÍTULO III 

DAS COMISSÕES 

 

Art. 10 - A organização da OLINCAC compete à Comissão Central Organizadora (CCO) e as 

demais comissões representadas pelos membros da comunidade IFC - CAM: 

 

- Comissão de Cerimonial de Abertura e Encerramento (CCAE); 

- Comissão de Comunicação e Divulgação (CCD); 

- Comissão de Apoio aos jogos (CAJ). 

 

Art. 11 - À Comissão Central Organizadora compete: 

 

I. Organizar e manter atualizado o fichário dos participantes, nele fazendo constar o registro de 

penalidade esportiva aplicado. 

 

II. Convocar as reuniões, os CT e manter o contato constante com todas as demais comissões 

responsáveis pela organização da OLINCAC. 

 

III. Avaliar e Julgar os casos de violência física e/ou verbal que ocorrerem durante a realização 

da OLINCAC 2019.  

 

§ 1º - Todas as decisões e encaminhamentos referentes à organização da OLINCAC devem ter a 

ciência e anuência da CCO. 

 

§ 2º - A CCO têm amplos poderes para julgar os casos omissos no regulamento da OLINCAC, 

devendo ser apreciados e julgados de acordo com o presente regulamento e dos princípios 

disciplinares impostos pelo Código e Regulamentos Disciplinares do IFC - CAM.  

 

§ 3º - As decisões da CCO produzirão efeito imediato, não cabendo recursos da decisão da mesma.  

 

§ 4º - Cabe à CCO e às demais comissões de organização da OLINCAC a decisão sobre os casos 
omissos desse regulamento ou situações imprevistas que possam surgir durante o evento. 

 

Parágrafo único: Em casos de violência física e/ou verbal comprovada pela CCO, a sanção 

aplicada poderá ser a desclassificação da equipe e/ou do participante que praticou o ato, a critério 

da comissão. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DAS MODALIDADES 

 

Art. 11 - As Olimpíadas Internas do Instituto Federal Catarinense - Campus Camboriú – 
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OLINCAC terão modalidades individuais e coletivas. 

§ 1º São consideradas modalidades INDIVIDUAIS/DUPLAS: 

 

- Atletismo 

- Tênis de mesa 

- Xadrez  

- Badminton (dupla) 

- Corrida rústica 

- Ciclismo 

- Goalball - misto 

 

 

§ 2º São consideradas modalidades COLETIVAS: 

- Futsal - masculino e feminino 

- Handebol - masculino e feminino 

- Voleibol - masculino e feminino 

- Basquetebol - masculino e feminino  

- Futebol Suíço – masculino 

- Ginástica Geral 

- Danças: Estilo livre em grupo com o tema “cura”; Dança em pares. 

 

 

CAPÍTULO V 

 DOS CONGRESSOS TÉCNICOS 

 

Art. 12 - Os Congressos Técnicos – CT serão presididos por representantes da CCO. 

§ 1º É obrigatória a participação dos representantes das equipes nos CT, devendo esses 

representantes serem eleitos pelas equipes. O grupo de representantes da equipe deve ser composto 

por: um aluno, uma aluna e um(a) servidor(a); 

§ 2º A CCO não se responsabiliza por divulgar posteriormente as informações que forem 

divulgadas nos CT, ficando a cargo de cada equipe esta incumbência. 

 

Art. 13 - Os Congressos Técnicos tem os seguintes objetivos: 

I. Dar os informes gerais; 

II. Sortear os grupos e as chaves; 

III. Entregar o regulamento e fichas de inscrição online; 

IV. Receber as inscrições; 

V. Analisar e buscar soluções para os problemas que possam surgir antes, durante e após a 

OLINCAC. 

 

Parágrafo Único - A CCO e os representantes das equipes terão poderes para alterar ou adaptar o 
Regulamento técnico da OLINCAC, caso seja necessário, por meio do Congresso Técnico.  

 

 

CAPÍTULO VI 

DAS INSCRIÇÕES 

 

 

Art. 14 -  Poderão participar da OLINCAC: 

 

I. Estudantes dos cursos técnicos integrados ao ensino médio devidamente matriculados no 

IFC - CAM que estiverem frequentando regularmente as aulas; 
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II. Servidores do quadro de funcionários do IFC – CAM e/ou estudantes do ensino superior 

desde que convidados pelas equipes. 

 

§ 1º - Os participantes serão divididos em 2 categorias: estudantes do ensino médio integrado e os 

servidores/estudantes do ensino superior. 

 

§ 2º - Quanto aos servidores convidados pelas equipes, no momento do jogo, fica restrito a 

participação de apenas um convidado por vez em quadra/equipe, ou seja, é proibido a participação 

de dois convidados ao mesmo tempo. Além disso, o convidado somente poderá participar num dos 

tempos da partida/set, não podendo entrar no(s) outro(s).  

 

§ 3º - Os/as estudantes se farão representar na OLINCAC POR EQUIPE DEFINIDA POR 

SORTEIO. No total serão 4 equipes: 2 equipes com 5 turmas cada e 2 equipes com 6 turmas,  sendo 

que cada equipe deverá ter cursos diferentes e contemplar turmas de 1º, 2º e 3º anos do ensino 

técnico integrado.  

 

§ 4º - É obrigatório que todos os/as inscritos/as nas modalidades coletivas participem dos jogos, 

devendo entrar em quadra e representar sua equipe em jogo, não sendo permitido que algum 

participante permaneça em tempo integral no jogo ou no banco de reservas. Dessa forma, é 

imprescindível que todos/as participantes sejam substituídos/as pelo menos uma vez em cada jogo.  

 

§ 5º - Fica a critério da CCO o controle do item anterior desse artigo. 

 

§ 6º - A CCO não tolerará atrasos em nenhuma das modalidades esportivas.    

 

 

Art. 15 - As inscrições para a OLINCAC obedecerão ao presente Regulamento Geral publicado 

pela CCO. 

 

§ 1º -  As inscrições deverão obedecer às orientações dadas pela CCO para o preenchimento em 

planilha online (a ser realizada por um/a servidor/a), com a relação dos participantes de cada 

modalidade.  

 

§ 2º - Cada estudante do ensino médio integrado poderá inscrever-se no máximo em 03 (três) 

modalidades (coletivas ou individuais), tendo a possibilidade de acrescentar a participação em 01 

(uma) dança/ginástica ou no revezamento do atletismo. 

 

§ 3º - Cada membro convidado poderá inscrever-se e participar de 01 (uma) modalidade coletiva, 

representando apenas uma equipe. Destacando que cada equipe poderá inscrever até 02 convidados 

por modalidade/naipe. 

 
§ 4º - Na modalidade do Atletismo será contado por prova, com exceção do revezamento, 

destacando que cada estudante somente poderá representar a turma em que estiver matriculado no 

ano vigente.  

 

§ 5º - Serão aceitas somente as inscrições que tiverem a ciência e o consentimento dos respectivos 

participantes para a inserção de seus nomes, destacando que as inscrições apresentadas sem o 

consentimento poderão ocasionar na desclassificação da modalidade. 

 

§ 6º - Após a entrega das inscrições fica vedada qualquer alteração dos/das inscritos/as.  
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§ 7º - Será admitida a substituição de inscritos/as somente em caso de acidente e impossibilidade 

comprovada do/da participante, ficando sob a responsabilidade dos representantes da equipe 

comprovar tal impossibilidade. A substituição de inscrição só será permitida no caso de não haver 

participante reserva suficiente ou ser uma modalidade em que não haja reservas. Após a 

substituição realizada, o/a participante não poderá retornar à competição. O/a participante 

substituto/a deverá cumprir com os itens c) ou d) deste artigo. 

 

§ 8º -  Cabe à CCO decidir se a substituição poderá ser realizada ou não. 

 

§ 9º - Nas MODALIDADES COLETIVAS é obrigatório que tenham participantes de todas as 

séries que compõem os grupos, ou seja, alunos de 1º, 2º e 3º anos, sob pena de indeferimento da 

inscrição da modalidade em questão.  

 

§ 10 - Em caso de inscrições indeferidas referidas no item anterior, as equipes serão notificadas e 

terão prazo de 1 dia útil para que possam refazê-la, sob pena de desclassificação na modalidade em 

questão. 

 

§ 11 - Os representantes das equipes (composto por um aluno, uma aluna e um/a servidor/a) serão 

responsáveis por: organizar o grupo de participantes da modalidade; pelas inscrições e pela entrega 

das inscrições; por organizar seu grupo em tempo hábil de jogo; assinar a súmula do jogo; manter a 

disciplina da equipe; zelar pela organização do local de jogo; dialogar com árbitros ou membros da 

CCO. 

 

Parágrafo Único – O deferimento e homologação das inscrições serão de responsabilidade da CCO 

e da CI. 

 

 

CAPÍTULO VII 

DAS PONTUAÇÕES 

 

Art. 16 – As modalidades Coletivas terão as seguintes pontuações: 

1º lugar - 25 pontos; 

2º lugar - 20 pontos; 

3º lugar - 15 pontos; 

4º lugar - 10 pontos. 

 

Art. 17 – As modalidades Individuais/ Atletismo (será por prova)/ Ciclismo e Corrida Rústica (será 

por colocação conforme regulamento técnico): 

1º lugar - 10 pontos 

2º lugar - 07 pontos 

3º lugar - 04 pontos 
4º lugar - 01 pontos 

 

Art. 18   -   As demais pontuações serão: 

I. Desfile de abertura – 15 pontos; 

II. Torcida – 15 pontos; 

III. Organização e limpeza da arquibancada – 15 pontos; 

IV. Mascote - 10 pontos. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

DA ARBITRAGEM 
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Art. 19  -  Os árbitros, apontadores e cronometristas, serão designados pela CCO. 

 

 

CAPÍTULO IX 

DA PREMIAÇÃO 

 

Art. 20 - Serão premiados/as com medalhas de ouro, prata e bronze os/as participantes classificados 

em 1º, 2º e 3º lugares respectivamente, nas modalidades coletivas e individuais.  

 

 

CAPÍTULO IX 

DO SISTEMA DE DISPUTA 

 

Art. 21 - Todas as modalidades terão seu regulamento de acordo com suas peculiaridades conforme 

o Regulamento Técnico.  

 

Art. 22 - As equipes serão determinadas por sorteio realizado em CT. 

 

§ 1º - Nas modalidades individuais, será utilizado um modelo único de disputa para qualquer 

número de participantes ou equipes, classificando-se um participante ou uma equipe (1º colocado) 

para a fase final. Na fase final, adotar-se-á um triangular.  

 

§ 2º -  Nas modalidades coletivas e individuais/dupla, a ordem dos jogos será determinada mediante 

sorteio, sendo que o sistema usado pode variar de acordo com as necessidades e peculiaridades de 

cada modalidade esportiva.  

 

§ 3º - Nos esportes coletivos e no Badminton o sistema de disputa será em pontos corridos, 

observando-se o sistema de rodízio simples (todos contra todos), sendo que a vitória valerá 3 (três) 

pontos, o empate 1 (um) e a derrota 0(zero)ponto. Em caso de empate entre 2 (duas) equipes a 

classificação observará:  

 

I. Confronto Direto  

II. Maior número de vitórias  

III. Maior saldo de gols/cestas/sets   

IV. Cartões vermelho/amarelo 

V. Sorteio 

 

Art. 23 -  As equipes participantes serão determinadas como: Grupo A: EQUIPE VERDE; Grupo 

B: EQUIPE VERMELHA; Grupo C: EQUIPE CINZA; Grupo D: EQUIPE AZUL  

 

 

CAPÍTULO X 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 24 - As comunicações da CCO sobre os jogos serão feitas nos CT, no mural do ginásio 

esportivo do IFC - CAM, site oficial do IFC – CAM, no instagram e quando possível, por meio de 

boletim oficial ou nota oficial. A conferência dos informes postados no mural, em especial, e nos 

demais meios de divulgação é de responsabilidade da equipe. Alterações poderão ocorrer a qualquer 

momento, por isso é imprescindível que as equipes se mantenham sempre atualizadas. 

 

Art. 25 -  Não serão permitidos instrumentos de fanfarra e/ou objetos de percussão no recinto dos 

jogos e competições. 
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Art. 26 -  Quando 2 (duas) equipes não comparecerem no dia, local e horário determinados para a 

realização da disputa, a partida será considerada como efetuada, não sendo computados pontos para 

nenhuma das equipes. 

 

Art. 27 -  Em caso de W X O, para efeito de contagem, será conferido o seguinte resultado: 

 

  Basquetebol 20 X 0 

  Futsal 01 X 0 

  Voleibol 02 X 0 

  Handebol 02 X 0 

  Badminton 02 X 0 

  Esportes individuais 01 X 0 (quando possível) 

  Esportes de mesa 02 X 0 (quando possível). 

  Goalball 10 X 0 

 

Art. 28 - As provas que ocorrerem ao ar livre poderão ser canceladas ou suspensas de acordo com 

as condições meteorológicas. A decisão pelo cancelamento ou suspensão das provas ficará a critério 

da CCO e as equipes serão comunicadas por meio de ofício, publicada no painel de informações do 

ginásio de esportes e pelo site oficial do IFC- Camboriú.  

 

Art. 29 - O presente Regulamento poderá ser modificado pelos membros da CCO ou por CT, 

sempre que for necessária à sua atualização. 

 

Art. 30 - A disciplina e respeito para com as equipes em jogo, arbitragem e colaboradores do 

evento serão rigidamente cobrados pela CCO e demais colaboradores do evento.  

 

Art. 31 - A CCO resolverá os casos omissos do presente Regulamento.
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REGULAMENTO TÉCNICO 

 

 

 

HANDEBOL 

 

Art. 1º - A competição será disputada conforme as regras oficiais da CBH (Confederação Brasileira 

de Handebol) e pelo que dispuser este regulamento. 

 

Art. 2º - Cada equipe poderá inscrever no mínimo 12 e no máximo 16 participantes. Para iniciar a 

partida é necessário que estejam presentes ao menos 7 jogadores de cada time em quadra. 

 

Art. 3º - Os jogos de handebol terão a duração de 24 minutos, divididos em 02 períodos de 12 

minutos. Cada equipe tem direito a no máximo 2 pedidos de tempo de 1 minuto cada, ao longo do 

jogo. 

 

Art. 4º - As equipes deverão usar uniformes completos, incluindo o calção, camisa ou colete 

numerado, tênis apropriado e meias. No caso de cabelos compridos, estes devem estar amarrados. 

No caso dos goleiros, é obrigatória a utilização de roupas apropriadas: calça ou bermuda com 

joelheiras e camisa de manga longa. É sugerido também que utilizem proteção inguinal para os 

competidores do sexo masculino. 

 

Art. 5º - Todos os inscritos deverão entrar em quadra para participar do jogo, sendo que esta 

participação deverá ocorrer “efetivamente”, ou seja, não poderá entrar e sair prontamente. Nenhum 

inscrito poderá permanecer na quadra durante o tempo integral de jogo, este deverá ser substituído 

ao menos uma vez durante o jogo. 

 

Art. 6º - Será tolerado um atraso de no máximo 10 minutos para o início do jogo. Em caso de não 

comparecimento ou não cumprido o art. 2º será considerado W x O e o placar será de 1 x 0. 

 

 

 

BASQUETEBOL 

 

Art. 1º - As normas que regem a disputa do basquetebol estarão de acordo com as Regras da 

Confederação Brasileira de Basquetebol e pelo que dispuser este regulamento. 

 

Art. 2º - Os jogos de basquetebol terão a duração de 24 minutos, divididos em 02 períodos de 12 

minutos. Cada equipe terá direito a 2 pedidos de tempo ao longo do jogo, com duração de 1 minuto 

cada. Cada equipe poderá inscrever no mínimo 08 e no máximo 14 participantes. Para que a partida 

seja iniciada, é obrigatório que estejam presentes 5 participantes de cada equipe em quadra. 
 

Art. 3º - As equipes deverão usar uniformes completos, incluindo a camisa ou colete numerados, 

calção e tênis apropriado. No caso de cabelos compridos, estes devem estar amarrados. 

 

Art. 4º - Todos os inscritos deverão entrar em quadra para participar do jogo, sendo que esta 

participação deverá ocorrer “efetivamente”, ou seja, não poderá entrar e sair prontamente. Nenhum 

inscrito poderá permanecer na quadra durante o tempo integral de jogo, este deverá ser substituído 

ao menos uma vez durante o jogo. 

 

Art. 5º - Será tolerado um atraso de no máximo 10 minutos para o início do jogo. Em caso de não 

comparecimento ou não cumprido o artigo 2º será considerado W x O e o placar será de 20 x 0. 
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Art. 6º - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelos membros da CCO. 

 

 

 

FUTSAL 

 

Art. 1º - A competição será de acordo com as regras oficiais da CBFS (Confederação Brasileira de 

Futebol de Salão) e pelo que rege este regulamento.  

 

Art. 2º - Cada equipe poderá inscrever no mínimo 8 e no máximo 14 participantes. Os jogos terão a 

duração de 24 minutos, divididos em 02 períodos de 12 minutos. Cada equipe terá direito a 2 

pedidos de tempo ao longo do jogo, com duração de 1 minuto cada. Para que a partida se dê início é 

obrigatório que estejam presentes 5 participantes de cada equipe em quadra. 

 

Art. 3º - As equipes deverão usar uniformes completos, incluindo a camisa ou colete numerados, 

calção, tênis apropriado, e de preferência caneleira e meião. No caso de cabelos compridos, estes 

devem estar amarrados. No caso dos goleiros, é obrigatória a utilização de roupas apropriadas como 

calça ou bermuda com joelheiras e camisas de manga longa, e de preferência a utilização de luvas. 

 

Art. 4º - Todos os inscritos deverão entrar em quadra para participar do jogo, sendo que esta 

participação deverá ocorrer “efetivamente”, ou seja, não poderá entrar e sair prontamente. Nenhum 

inscrito poderá permanecer na quadra durante o tempo integral de jogo, este deverá ser substituído 

ao menos uma vez durante o jogo. 

 

Art. 5º - Será tolerado um atraso de no máximo 10 minutos para o início do jogo. Em caso de não 

comparecimento ou não cumprido o artigo 2º será considerado W x O e o placar será de 1 x 0. 

 

Art. 6º - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelos membros da CCO. 

 

 

 

VOLEIBOL 

 

Art. 1º - A competição será disputada conforme as regras oficiais da CBV (Confederação Brasileira 

de Vôlei) e pelo que dispuser este regulamento. 

 

Art. 2º - Cada equipe poderá inscrever no mínimo 10 e no máximo 14 participantes. Os jogos de 

voleibol serão disputados em melhor de três, ou seja, cada equipe deve vencer dois sets de 21 

pontos, sendo que para a finalização do set a equipe vencedora deverá ter dois pontos de vantagem 

sobre a adversária. Quando houver necessidade do terceiro set, para que haja um vencedor, será 
disputado em 15 pontos, sendo que para a finalização do set, a equipe vencedora deverá ter dois 

pontos de vantagem sobre a equipe adversária. 

 

Art. 3º - Cada equipe terá direito a 1 pedido de tempo, de 1 minuto por set. Para que a partida seja 

iniciada é obrigatório que estejam presentes no mínimo 6 participantes de cada equipe em quadra. 

 

Art. 4º - As equipes deverão usar uniformes completos, incluindo a camisa ou colete numerados, 

calção, tênis apropriado. No caso de cabelos compridos, estes devem estar amarrados. No caso das 

equipes utilizarem o líbero em quadra, este deve estar com uniforme que o diferencie e deve seguir 

as regras da CBV em quadra. 
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Art. 5º - Todos os inscritos deverão entrar em quadra para participar do jogo, sendo que esta 

participação deverá ocorrer “efetivamente”, ou seja, não poderá entrar e sair prontamente. Nenhum 

inscrito poderá permanecer na quadra durante o tempo integral de jogo, este deverá ser substituído 

ao menos uma vez durante o jogo. 

 

Art. 6º - Será tolerado um atraso de no máximo 10 minutos para o início do jogo. Em caso de não 

comparecimento ou não cumprido o art. 2º  será considerado W x O e o placar será de 2 x 0. 

 

Art. 7º - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelos membros da CCO. 

 

 

 

FUTEBOL SUÍÇO 

 

Art. 1º - A competição será regida pelas regras deste regulamento técnico. 

 

Art. 2º - Cada equipe poderá inscrever no mínimo 12 e no máximo 16 participantes. Os jogos de 

futebol suíço terão duração de 30 minutos, divididos em 02 períodos de 15 minutos, com o intervalo 

de 05 minutos. Para início da partida é obrigatório que estejam presentes no mínimo 6 integrantes 

da equipe em campo. Cada equipe tem direito a dois pedidos de tempo de 1 minuto durante toda a 

partida. 

 

Art. 3º - As equipes deverão usar uniformes completos, incluindo a camisa ou colete numerados, 

calção, chuteira sem cravo, caneleira. No caso de cabelos compridos, estes devem estar amarrados. 

No caso dos goleiros, é obrigatória a utilização de luvas e roupas apropriadas: calça ou bermuda 

com joelheiras e camisas de manga longa. 

 

Art. 4º - Todos os inscritos deverão entrar em quadra para participar do jogo, sendo que esta 

participação deverá ocorrer “efetivamente”, ou seja, não poderá entrar e sair prontamente. Nenhum 

inscrito poderá permanecer na quadra durante o tempo integral de jogo, este deverá ser substituído 

ao menos uma vez durante o jogo. 

 

Art. 5º - Em caso da última partida terminar em empate, haverá uma prorrogação de cinco minutos 

de jogo. Permanecendo o empate a classificação será determinada segundo os seguintes critérios: 

a) Cobrança de 3 pênaltis alternados por equipe, sendo que as cobranças devem ser feitas por 

participantes diferentes; 

b) Persistindo o empate, será acrescentado mais 1 cobrança para cada equipe, sendo que a ordem da 

cobrança será sorteada e no caso do primeiro gol marcado, a partida se dará por encerrada. 

 

Art. 7º - Será tolerado um atraso de no máximo 10 minutos para o início do jogo. Em caso de não 

comparecimento ou não cumprido o art. 2º será considerado W x O e o placar será de 1 x 0. 
 

 

 

BADMINTON 

 

Art. 1  -   competição será disputada pelas  egras  ficiais da Federação  undial de  adminton 

   F  e da  onfederação  rasileira de  adminton     d , e pelo que dispuser este regulamento. 

  

Art. 2º Esta modalidade será disputada em duplas, nos naipes masculino e feminino. 

 

Art. 3º - Cada equipe poderá inscrever até 3 (três) estudantes. 
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Art. 4   s jogos serão disputados num total     tr s  games.   vencedor   o que ganhar dois games 

primeiro.  s games serão de    pontos.  e houver empate em    pontos, vencerá aquele que a rir   

pontos de vantagem.  avendo empate em   , vencerá aquele que fi er    pontos.  

 

Art. 5º O participante que venceu o primeiro game serve primeiro do outro lado da quadra no novo 

game. O ganhador do segundo game muda de lado e começa servindo no terceiro game. No terceiro 

game, o jogador muda de lado e continua servindo no d cimo primeiro ponto.  

 

Art. 6   s estudantes deverão estar de posse de suas raquetes e trajando uniformes adequados. 

 

Art. 7º - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelos membros da CCO. 

 

 

 

TÊNIS DE MESA 

 

Art. 1º - Os jogos serão realizados de acordo com as regras oficiais da CBTM (Confederação 

Brasileira de Tênis de Mesa) e pelo que dispuser este regulamento. 

 

Art. 2º - A partida será disputada em dois sets (melhor de três), ou seja, cada jogador deve vencer 

dois sets de 11 pontos, sendo que para a finalização do set, o jogador vencedor deverá ter dois 

pontos de vantagem sobre o adversário. 

 

Art. 3º - Cada equipe poderá inscrever um participante por modalidade, feminino e masculino. 

Estes não poderão ser substituídos durante o torneio, salvo com a apresentação de atestado médico, 

que será analisado pela CCO.  

 

Art. 4º - O sistema de disputa será:  

- rodízio entre os jogadores (todos contra todos). 

 

Art. 5º - A classificação por grupo (rodízio) será por pontos, adotando-se o seguinte critério: 

a) Vitória..........................02 pontos 

b) Derrota........................00 ponto 

c) Ausência.......................00 ponto 

 

Art. 6º - Em caso de empate na contagem dos pontos, para efeito de classificação, serão adotados os 

seguintes critérios: 

a) Entre 2 (duas) equipes: confronto direto. 

b) Entre 3 (três) ou mais equipes: 

 b1) Saldo das partidas; 
 b2) Saldo dos sets; 

 b3) Saldo de pontos de cada set (entre si); 

 b4) Sorteio. 

 

Art. 7º - Os jogadores deverão se apresentar devidamente uniformizados com uniforme do IFC – 

CAM ou da equipe. 

 

Art. 8º - Saques: Segundo as regras oficiais, será livre. 

 

Art. 9º - Será tolerado um atraso de no máximo 10 minutos para o início do jogo. Em caso de não 

comparecimento ou não cumprido o artigo 2º será considerado W x O e o placar será de 1 x 0. 
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Art. 10º - As infrações podem acarretar sanções que vão até a perda da partida ou desclassificação 

do jogador. 

 

Art. 11º - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela CCO. 

 

 

 

XADREZ 

 

Art. 1º - As regras do jogo seguirão as normas da FCX (Federação Catarinense de Xadrez) e serão 

lidas no CT. No dia de disputa, é imprescindível que todos estejam presentes. 

 

Art. 2º - Cada equipe poderá inscrever um participante por modalidade, feminino e masculino.  

 

Art. 3º - O sistema de disputa será:  

- rodízio entre os jogadores (todos contra todos). 

 

Art. 4º - Cada participante tem direito à uma hora de jogo (controlada pelo relógio próprio para o 

xadrez), caso ultrapasse esse tempo, o participante perderá a partida. No caso da falta de relógio 

essa regra será alterada pela CCO e comunicada aos participantes. 

 

Art. 5º - Reclamações, protestos e impugnações somente serão aceitos, quando feitos por escrito e 

encaminhados à CCO. 

 

Art. 6º - A CCO poderá emitir novas instruções, durante a realização dos jogos. 

 

Art. 7º - Cada jogador terá direito a 10 minutos de tolerância no início da partida, sendo declarada 

partida perdida no caso de exceder este prazo. 

 

Art. 8º - A contagem será por pontos ganhos, 02 (dois) ponto por vitória, 1 (um) ponto por empate 

e 0 (zero) ponto por derrota, sempre individuais. 

 

Art. 9º - As classificações das equipes serão efetuadas pela soma de pontos individuais de seus 

membros. 

 

Art. 10 - A premiação será individual, serão premiados os participantes que se classificarem de 1º a 

3º  colocado. 

             

Art. 11 - As infrações podem acarretar sanções que vão até a perda da partida ou desclassificação 

do jogador. 
 

Art. 12 - Em caso de empate na contagem dos pontos, para efeito de classificação, será adotado o 

seguinte critério: 

a) Confronto direto entre as equipes empatadas. 

 

 

 

ATLETISMO 

 

 1) Provas de pista: Inscrição conforme descrito abaixo: 

 a) 100 m rasos -  máximo de 2 participantes por equipe e por modalidade, feminino e masculino. 
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 b) 200 m rasos -  máximo de 2 participantes por equipe e por modalidade, feminino e masculino. 

 c) 400m rasos - máximo de 2 participantes por equipe e por modalidade, feminino e masculino. 

 d) 800m rasos – máximo de 2 participantes por equipe e por modalidade, feminino e masculino. 

e) 1500m rasos - máximo de 2 participantes por equipe e por modalidade, feminino e masculino. 

f) Revezamento 4 x 100m (um grupo por equipe) - 4 participantes por equipe e por modalidade, 

feminino e masculino. 

g) Revezamento 4 x 400m (um grupo por equipe) - 4 participantes por equipe e por modalidade, 

feminino e masculino. 

2) Provas de Campo 

a) arremesso de peso (6kg masculino e 4 kg feminino)- máximo de 2 participantes por equipe e por 

modalidade, feminino e masculino. 

b) lançamento de dardo (0,8kg masculino e 0,6 kg feminino)- máximo de 2 participantes por e por 

modalidade, feminino e masculino. 

c) salto em distância – máximo de 2 participantes por equipe e por modalidade, feminino e 

masculino. 

     

 

 

GINÁSTICA E DANÇA 

 

Art. 1º. DAS MODALIDADES/ ESTILOS 

 

a) GINÁSTICA GERAL: sequência coreográfica que apresente elementos gímnicos os quais 

poderão originar-se de diversas ginásticas: Ginástica Artística, Ginástica Rítmica Desportiva, 

Ginástica Aeróbica, Ginástica Natural etc. Integrando-as com outras formas de expressão corporal 

de forma livre e criativa. 

  

b)    DANÇA ESTILO LIVRE COM TEMA “CURA”: Coreografias que apresentem diversos 

estilos de dança: jazz, clássico, contemporâneo, danças urbanas, danças folclóricas, danças afro-

 rasileiras, entre outras.  s coreografias deverão apresentar o tema “cura”. 

 

c)    DANÇA DE PARES: Forró, Samba de gafieira, Soltinho, Lambada, Maxixe, Tango, Salsa, 

Bolero, Merengue, Rockabilly, entre outras. 

 

 

Art. 2º - DAS INSCRIÇÕES POR MODALIDADE/ESTILO: 

 

a) GINÁSTICA GERAL: cada equipe poderá inscrever no máximo 20 participantes e no mínimo 

5 participantes 

b) DANÇA ESTILO LIVRE COM TEMA “CURA”: cada equipe poderá inscrever no máximo 

20 participantes e no mínimo 5 participantes.  
c) DANÇA DE PARES: cada equipe poderá inscrever no máximo 12 participantes e no mínimo 4 

participantes (2 pares). 

 

Parágrafo Único - Deverá participar no mínimo um integrante de cada turma/série 

 

 

Art. 3º DAS DISPOSIÇÕES TÉCNICAS 

 

a) A coreografia deverá ter duração máxima de 5 minutos. Um cronômetro será acionado a partir do 

primeiro movimento de qualquer integrante, podendo esse movimento ser acompanhado ou não de 

música ou de acorde musical e travado no último movimento de qualquer integrante do grupo que 
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poderá estar acompanhando ou não de música ou acorde musical. A equipe perderá na nota média 

final, calculada a partir das notas atribuídas pelos juízes, 0,10 pontos para cada segundo de 

descumprimento deste artigo. 

 

b) A música a ser utilizada pelo grupo deverá ser reproduzida em PEN DRIVE, o qual deverá 

conter somente a música da apresentação, e deverá ser entregue pelo responsável à coordenação 

geral junto com o release informativo até o dia 05 de agosto de 2022.   

 

Parágrafo Único - Um representante de cada grupo deverá permanecer junto ao sistema de som, 

durante a apresentação oficial. 

 

c) A base de iluminação e a afinação da caixa cênica serão as mesmas para todos os grupos 

participantes, podendo haver exceções de acordo com os equipamentos disponíveis pela 

coordenação geral do evento. 

 

d) A ocupação dos camarins estará sujeita as seguintes condições: 

- Ordem de entrada do grupo em cena; 

- Ser desocupados logo após a apresentação do grupo; 

 

Parágrafo Único - A coordenação geral não se responsabiliza por objetos deixados nos camarins. 

 

e) Serão permitidos elementos cênicos simples e práticos, cuja colocação e retirada ficarão ao 

encargo do próprio grupo de dança, num prazo de tempo não superior a um minuto. 

 

f) Não será permitida apresentação de grupo que envolva: 

- Animal vivo; 

- Água, fogo (velas, tochas, etc.), fogos de artifício ou objetos que possam prejudicar ou danificar o 

palco ou colocar em risco a integridade física dos participantes ou do público assistente. 

 

g) Durante as apresentações não será permitido no local do evento, a manifestação de torcedores 

utilizando objetos de percussão ou com som estridente. 

 

Art. 4º - A CCO não se responsabiliza por erros de gravação e inviabilização da apresentação do 

grupo. 

 

Art. 5º - A ordem das apresentações das equipes será definida momentos antes da competição por 

meio de sorteio. Essa ordem será mantida para todas as danças e ginástica.  

 

Art. 6º - Os/as estudantes que se inscreverem em mais de uma modalidade devem estar cientes que 

não será dado tempo para trocas de figurino, terão apenas o tempo entre uma apresentação e outra 

de sua equipe.  
 

Art. 7º - As apresentações serão apreciadas por uma banca técnica e artística de jurados, composta 

por no mínimo 03 integrantes. As apresentações serão avaliadas pelos jurados e os critérios serão 

pontuados entre 5 (cinco) e 10 (dez) pontos cada. 

 

Parágrafo Único – Em caso de empate técnico das notas, a decisão caberá à Banca de avaliação, 

que deverá desempatar e definir a classificação final. Caso haja consenso entre os juízes, poderá se 

optar também por manter o empate e atribuir pontuações iguais para as equipes empatadas.  

 

Art. 8º DOS CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO DA GINÁSTICA: 
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a) Criatividade 

b) Elementos gímnicos 

c) Figurino e materiais utilizados 

d)   Composição coreográfica  

  

Art. 9º DOS  CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO DAS DANÇAS: 

 

a)  Criatividade - trabalho inovador relacionado ao tema proposto e que se desenvolva com 

início, meio e fim; 

b)  Figurino - melhor caracterização; 

c)  Composição coreográfica - o trabalho que melhor explorar os seguintes elementos 

coreográficos: 

 Espaço - desenvolver dinâmicas espaciais buscando explorar os níveis alto, médio, baixo, 
frente, traz, diagonais, etc; 

 Forma - inovar buscando formas inteligentes com o aluno-bailarino, trios, subgrupos e 
grupos utilizando o movimento e o corpo do aluno-bailarino em sua amplitude; 

 Tempo /ritmo - buscar dinâmicas rítmicas variando e inovando com novos ritmos espaciais e 

musicais; 

d) Objetos cênicos - observar se o objeto foi aproveitado na coreografia; 

e) Expressão Corporal - perceber se o aluno-bailarino possui presença cênica em palco e se está de 

acordo com a temática proposta; 

f)Tema - observar se a temática proposta foi desenvolvida em todos os seus aspectos: espaço, ritmo, 

figurino, ação cênica do início ao fim. 

g) Técnica do grupo.   

 

Art.10 - A pontuação se dará por coreografia e será feita de acordo com a soma dos pontos por 

critério. Em caso de empate, a equipe de jurados poderá optar pelo desempate, sugerindo uma nova 

apresentação ou indicar mais do que uma equipe vencedora e manter o empate. 
 

Art. 11 - Só poderão participar da dança/ginástica os/as estudantes que estivem devidamente 

inscritos/as. 

 

 

 

CICLISMO 

 

Art. 1º - Cada grupo poderá inscrever no máximo 2 participantes por equipe e por modalidade, 

feminino e masculino.  

 

Art. 2º - É obrigatória a utilização de capacete, pois é equipamentos de segurança. É indicado que 

sejam utilizados cotoveleira e joelheira, ou estar de camiseta manga longa e bermuda ou legging 

com comprimento abaixo do joelho. Cada equipe ficará responsável por providenciar seus 

equipamentos e a própria bicicleta.  

 

Art. 3º - O percurso será definido pela CCO e deverá ser cumprido na íntegra pelos participantes, 

caso algum participante não cumpra com essa regra, este será desclassificado. Cabe à cada equipe 

estudar e se familiarizar com o percurso.  

 

Art. 4º - A pontuação será feita de acordo com a classificação da chegada: 

 

 1º............14 pontos 5º ...............06 pontos 

2º........... 12 pontos 6º  .............04 pontos 
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3º ...........10 pontos 7º ..............02 pontos 

4º ...........08 pontos 8º ..............01 pontos 

 

 

CORRIDA RÚSTICA 

 

Art. 1º - Os participantes deverão competir uniformizados e com números em suas camisas. 

 

Art. 2º - A prova será disputada com trajeto definido dentro da área física do IFC - CAM e 

divulgado previamente a cada equipe. 

 

Art. 3º - Cada equipe poderá inscrever no máximo de 3 participantes por modalidade, masculino e 

feminino.  

 

Art. 4º - O percurso será definido pela CCO e deverá ser cumprido na íntegra pelos participantes, 

caso algum participante não cumpra com essa regra, este será desclassificado. Cabe à cada equipe 

estudar e se familiarizar com o percurso.  

 

Art. 5º - A pontuação será feita de acordo com a classificação da chegada: 

 

1º............18 pontos 7º ...............06 pontos 

2º........... 16 pontos 8º  .............05 pontos 

3º ...........14 pontos 9º ..............04 pontos 

4º ...........12 pontos 10º ..............03 pontos 

5º ...........10 pontos 11º ..............02 pontos 

6º ...........08 pontos 12º ..............01 pontos 

 

 

 

 

GOALBALL 

 

 

Art. 1º - A Competição de Goalball será realizada de acordo com as regras adaptadas da CBDV 

(Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Visuais) e pelo que dispuser este 

regulamento. 

 

Art. 2º - Cada equipe poderá inscrever no máximo 2 (dois) participantes por equipe, sendo 

obrigatoriamente um participante do sexo masculino e uma do sexo feminino.  

 

Art. 3º - Serão aceitos participantes deficientes visuais e participantes sem deficiência visual.  E 
todos jogam vendados para ficarem em igualdade durante a partida. 

 

Art 4º - Os jogos serão disputados em dois tempos de 8 minutos com 3 minutos de intervalo entre 

os tempos; No entanto, o jogo pode ser encerrado a qualquer momento caso uma equipe alcance a 

diferença de dez gols no placar. Essa situação é chamada de game. 

 

Art. 5º - Os jogos serão realizados em uma quadra com 6 metros de largura e 12 de comprimento.  

De cada lado da quadra tem uma baliza de 6m de largura e 1,0 m de altura. A linha do gol e 

algumas outras importantes para a orientação dos jogadores são marcadas por um barbante preso 

com fita adesiva, permitindo que os atletas possam tateá-las. 
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Art. 6º - Será tolerado um atraso de no máximo 10 minutos para o início do jogo. Em caso de não 

comparecimento ou não cumprido o artigo 2º será considerado W x O e o placar será de 10 x 0. 

 

Art. 7º - O goalball é um esporte baseado nas percepções tátil e auditiva, dessa forma,  não será 

permitido barulho no ginásio durante a partida, exceto no momento entre o gol e o reinício do jogo 

e nas paradas oficiais. 

 

Parágrafo Único - A equipe ou torcida que não respeitar o silêncio na partida será desclassificada 

da partida e retirada do ginásio.  

 


