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JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PAU DOS FERROS 2017 

REGULAMENTO TÉCNICO ESPECÍFICO POR MODALIDADES 

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º. Este Regulamento é o conjunto de disposições que regem os Jogos 
Universitários de Pau dos Ferros 2017 por modalidades de disputa, estando o 
mesmo atrelado aos condicionantes do Regulamento Geral e tem por objetivo dispor 
sobre as regras específicas de cada modalidade. 

CAPÍTULO II – DAS MODALIDADES COLETIVAS 

Art. 2º. Conforme o número de equipes inscritas, o formato das competições das 
modalidades coletivas será definido em Congresso Técnico (com data definida no 
Regulamento Geral) e a tabela de jogos será amplamente divulgada para 
conhecimento de todos. 

Parágrafo Único. Os Responsáveis Técnicos de cada equipe deverão estar 
presentes no Congresso Técnico ou devem enviar algum representante. Nenhuma 
equipe poderá alegar desconhecimento da tabela de jogos, mesmo na hipótese de 
não ter enviado um representante para o Congresso Técnico. 

Art. 3º. O uniforme de cada atleta deverá constar de: camisa (a mesma para todos 
os atletas de uma mesma equipe) com numeração, calção, meias e tênis 
(modalidades de quadra); e camisa (a mesma para a dupla) com numeração e 
calção para o vôlei de areia. 

Art. 4º. As equipes participantes deverão estar no local dos jogos com 30 (trinta) 
minutos de antecedência antes do horário programado para o início de seus jogos. 

Parágrafo Único. Só haverá a tolerância de 15 (quinze) minutos de atraso para o 
primeiro jogo de cada turno. Os demais jogos ocorrerão imediatamente após o 
término do anterior. 

Art. 5º. A entrada dos atletas na quadra para aquecimento será feita tão logo a 
mesma esteja livre e após a autorização do árbitro. 

§ 1º. O tempo de aquecimento na quadra para os jogos subsequentes dependerá do 
término do jogo anterior. Entretanto, será garantido o tempo mínimo de 05 (cinco) 
minutos para o aquecimento das equipes na quadra de jogo. 

§ 2º. O aquecimento inicial, a critério de cada equipe, poderá ser feito fora da quadra 
de jogo, em local determinado pela Comissão Organizadora e Disciplina (COD). 

CAPÍTULO III – DO FUTSAL 

Art. 6º. As disputas obedecerão às normas contidas nesse Regulamento Técnico e 
em consonância com o Regulamento Geral e as Regras Oficiais do Futsal 
disponíveis em http://www.cbfs.com.br/2015/futsal/regras/index.html.  

Art. 7º. Cada equipe deverá inscrever um número mínimo de 08 e máximo de 14 
atletas, conforme especificado no Regulamento Geral. 
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Art. 8º. Estará automaticamente suspensa da partida subsequente a pessoa física 
que for expulsa ou receber dois cartões amarelos, zerando os cartões ao fim da 
primeira fase. 

Parágrafo Único. Será de inteira responsabilidade das equipes se pessoas físicas 
que estiverem cumprindo punição imposta pelo órgão judicante e/ou suspensão 
automática, vierem a participar de jogo ou prova, podendo a equipe ser punida com 
a desqualificação dos JU PDF. 

Art. 9º. O tempo de duração de cada jogo será de dois tempos de 15 (quinze) 
minutos corridos cada e intervalo de 05 (cinco) minutos. Excepcionalmente, a 
disputa final será jogada em tempos de 20 (vinte) minutos corridos cada. 

§ 1º. Cada equipe terá direito a um pedido de tempo em cada período, com duração 
de 01 (um) minuto. 

§ 2º. No interesse da COD, a duração do tempo dos jogos poderá ser alterada antes 
do início das competições mediante necessidade de adaptação dos horários do JU 
PDF, sendo garantido o mesmo tempo para todos os jogos. 

Art. 10º. A pontuação, no caso de disputas de rodízio simples em grupo, é definida 
da seguinte forma: 

I. Vitória equivale a 03 (três) pontos; 
II. Empate equivale a 01 (um) ponto; 
III. Derrota equivale a zero ponto. 

Art. 11. Os critérios de desempate adotados em situações que se fizerem 
necessárias serão os seguintes: 

I. Vitória em confronto direto (no caso de empate entre duas equipes); 
II. Maior número de vitórias; 
III. Maior saldo de gols; 
IV. Maior número de gols prós; 
V. Sorteio. 

Art. 12. O não comparecimento de uma equipe para o jogo no horário e local 
designado definirá a partida como W.O. em favor da equipe presente aplicando-se o 
placar de 01 x 00. Os resultados anteriores serão mantidos. 

CAPÍTULO IV – DO BASQUETEBOL 

Art. 13. As disputas obedecerão às normas contidas nesse Regulamento Técnico e 
em consonância com o Regulamento Geral e as Regras Oficiais do Basquetebol 
disponíveis em http://www.cbb.com.br/PortalCBB/Arbitragem/Regras?tpt=False. 

Art. 14. Cada equipe deverá inscrever um número mínimo de 08 e máximo de 12 
atletas, conforme especificado no Regulamento Geral. 

Art. 15. O tempo de duração de cada jogo será de quatro períodos de 08 (oito) 
minutos cronometrados cada com intervalos de um minuto entre o 1º e 2º períodos; 
e entre o 3º e 4º períodos; além de um intervalo de 05 (cinco) minutos entre o 2º e 3º 
períodos. Em caso de empate ao fim do último período, serão jogadas prorrogações 
de 04 (quatro) minutos até que se tenha um vencedor. Excepcionalmente, a disputa 
final será jogada em quatro períodos de 10 (dez) minutos cada. 



 

 
 

- 3 - 

§ 1º. Cada equipe terá direito a um pedido de tempo em cada período e dois pedidos 
no último quarto com duração de 01 (um) minuto cada. 

§ 2º. No interesse da COD, a duração do tempo dos jogos poderá ser alterada antes 
do início das competições mediante necessidade de adaptação dos horários do JU 
PDF, sendo garantido o mesmo tempo para todos os jogos. 

Art. 16. A pontuação, no caso de disputas de rodízio simples em grupo, é definida da 
seguinte forma: 

I. Vitória equivale a 01 (um) ponto; 
II. Derrota equivale a zero ponto. 

Art. 17. Os critérios de desempate adotados em situações que se fizerem 
necessárias serão os seguintes: 

I. Vitória em confronto direto (no caso de empate entre duas equipes); 
II. Maior saldo de cestas; 
III. Maior número de cestas convertidas; 
IV. Sorteio. 

Art. 18. O não comparecimento de uma equipe para o jogo no horário e local 
designado definirá a partida como W.O. em favor da equipe presente aplicando-se o 
placar de 20 x 00. Os resultados anteriores serão mantidos. 

CAPÍTULO V – DO HANDEBOL 

Art. 19. As disputas obedecerão às normas contidas nesse Regulamento Técnico e 
em consonância com o Regulamento Geral e as Regras Oficiais do Handebol 
disponíveis em http://www.brasilhandebol.com.br/noticias_detalhes.asp?id=27182.   

Art. 20. Cada equipe deverá inscrever um número mínimo de 08 e máximo de 14 
atletas, conforme especificado no Regulamento Geral. 

Art. 21. Estará automaticamente suspensa da partida subsequente a pessoa física 
que for expulsa ou desclassificada da partida. 

Parágrafo Único. Será de inteira responsabilidade das equipes se pessoas físicas 
que estiverem cumprindo punição imposta pelo órgão judicante e/ou suspensão 
automática, vierem a participar de jogo ou prova, podendo a equipe ser punida com 
a desqualificação dos JU PDF. 

Art. 22. O tempo de duração de cada jogo será de dois tempos de 15 (quinze) 
minutos corridos cada e intervalo de 05 (cinco) minutos. Excepcionalmente, a 
disputa final será jogada em tempos de 20 (vinte) minutos cada. 

§ 1º. Cada equipe terá direito a um pedido de tempo em cada período, com duração 
de 01 (um) minuto. 

§ 2º. No interesse da COD, a duração do tempo dos jogos poderá ser alterada antes 
do início das competições mediante necessidade de adaptação dos horários do JU 
PDF, sendo garantido o mesmo tempo para todos os jogos. 

Art. 23. A pontuação, no caso de disputas de rodízio simples em grupo, é definida da 
seguinte forma: 
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I. Vitória equivale a 03 (três) pontos; 
II. Empate equivale a 01 (um) ponto; 
III. Derrota equivale a zero ponto. 

Art. 24. Os critérios de desempate adotados em situações que se fizerem 
necessárias serão os seguintes: 

I. Vitória em confronto direto (no caso de empate entre duas equipes); 
II. Maior número de vitórias; 
III. Maior saldo de gols; 
IV. Maior número de gols prós; 
V. Sorteio. 

Art. 25. O não comparecimento de uma equipe para o jogo no horário e local 
designado definirá a partida como W.O. em favor da equipe presente aplicando-se o 
placar de 10 x 00. Os resultados anteriores serão mantidos. 

CAPÍTULO VI – DO VOLEIBOL 

Art. 26. As disputas obedecerão às normas contidas nesse Regulamento Técnico e 
em consonância com o Regulamento Geral e as Regras Oficiais do Voleibol 
disponíveis em http://www.cbv.com.br/v1/cobrav/regras.asp.   

Art. 27. Cada equipe deverá inscrever um número mínimo de 08 e máximo de 12 
atletas, conforme especificado no Regulamento Geral. 

Art. 28. Estará automaticamente suspensa da partida subsequente a pessoa física 
que for desclassificada da partida. 

Parágrafo Único. Será de inteira responsabilidade das equipes se pessoas físicas 
que estiverem cumprindo punição imposta pelo órgão judicante e/ou suspensão 
automática, vierem a participar de jogo ou prova, podendo a equipe ser punida com 
a desqualificação dos JU PDF. 

Art. 29. Serão disputados sets de 25 pontos (com diferença mínima de dois pontos) 
em melhor de três sets, sendo o set desempate vencido pela equipe que alcançar 15 
pontos (com diferença mínima de dois pontos). Excepcionalmente, a disputa final 
será jogada em melhor de cinco sets. O intervalo entre os sets será de no máximo 
03 (três) minutos. 

§ 1º. Cada equipe terá direito a dois pedidos de tempo em cada set, com duração de 
01 (um) minuto. 

§ 2º. No interesse da COD, a contagem e número de sets dos jogos poderão ser 
alterados antes do início das competições mediante necessidade de adaptação dos 
horários do JU PDF, sendo garantido o mesmo sistema para todos os jogos. 

Art. 30. A pontuação, no caso de disputas de rodízio simples em grupo, é definida da 
seguinte forma: 

I. Vitória equivale a 02 (dois) pontos; 
II. Derrota em set desempate equivale a 01 (um) ponto; 
III. Derrota nas demais circunstâncias equivale a zero ponto. 
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Art. 31. Os critérios de desempate adotados em situações que se fizerem 
necessárias serão os seguintes: 

I. Vitória em confronto direto (no caso de empate entre duas equipes); 
II. Maior número de sets vencidos; 
III. Maior saldo de pontos; 
IV. Sorteio. 

Art. 32. O não comparecimento de uma equipe para o jogo no horário e local 
designado definirá a partida como W.O. em favor da equipe presente aplicando-se o 
placar de 02 sets a 00, com parciais de 25 x 00. Os resultados anteriores serão 
mantidos. 

CAPÍTULO VII – DO VOLEIBOL DE AREIA 

Art. 33. As disputas obedecerão às normas contidas nesse Regulamento Técnico e 
em consonância com o Regulamento Geral e as Regras Oficiais do Voleibol 
disponíveis em http://www.cbv.com.br/v1/cobrav/regras.asp.   

Art. 34. Cada equipe deverá inscrever um número mínimo de 02 e máximo de 3 
atletas, sendo permitida a inscrição de até 04 (quatro) equipes por IES. 

Art. 35. Será disputado um único set de 21 pontos (com diferença mínima de dois 
pontos) nos jogos da fase de grupo. Nas fases seguintes, até a disputa da final, 
serão jogadas partidas de 21 pontos (com diferença mínima de dois pontos) em 
melhor de três sets sendo o set desempate vencido pela equipe que alcançar 15 
pontos (com diferença mínima de dois pontos). O intervalo entre os sets será de no 
máximo 02 (dois) minutos. 

§ 1º. Cada equipe terá direito a um pedido de tempo em cada set, com duração de 
01 (um) minuto. 

§ 2º. No interesse da COD, a contagem e número de sets dos jogos poderão ser 
alterados antes do início das competições mediante necessidade de adaptação dos 
horários do JU PDF, sendo garantido o mesmo sistema para todos os jogos. 

Art. 36. A pontuação, no caso de disputas de rodízio simples em grupo, é definida da 
seguinte forma: 

I. Vitória equivale a 03 (três) pontos; 
II. Derrota equivale a zero ponto. 

Art. 37. Os critérios de desempate adotados em situações que se fizerem 
necessárias serão os seguintes: 

I. Vitória em confronto direto (no caso de empate entre duas equipes); 
II. Maior número de sets vencidos; 
III. Maior saldo de pontos; 
IV. Sorteio. 

Art. 38. O não comparecimento de uma dupla para o jogo no horário e local 
designado definirá a partida como W.O. em favor da dupla presente aplicando-se o 
placar de 01 set a 00 (fase classificatória) e de 02 sets a 00 (fases subsequentes), 
com parciais de 21 x 00. Os resultados anteriores serão mantidos. 
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CAPÍTULO VIII – DAS MODALIDADES INDIVIDUAIS 

Art. 39. Conforme o número de atletas inscritos, o formato das competições das 
modalidades individuais será definido em Congresso Técnico (com data definida no 
Regulamento Geral) e a tabela de jogos será amplamente divulgada para 
conhecimento de todos. 

Parágrafo Único. Os atletas interessados deverão estar presentes no Congresso 
Técnico ou devem enviar algum representante. Nenhum atleta poderá alegar 
desconhecimento da tabela de jogos, mesmo na hipótese de não ter enviado um 
representante para o Congresso Técnico. 

Art. 40. O uniforme de cada atleta deverá constar de: camisa, calção, meias e tênis. 

Art. 41. Os atletas inscritos deverão estar no local dos jogos com 30 (trinta) minutos 
de antecedência antes do horário programado para o início de seus jogos. 

Parágrafo Único. Só haverá a tolerância de 15 (quinze) minutos de atraso para o 
primeiro jogo de cada turno. Os demais jogos ocorrerão imediatamente após o 
término do anterior. 

Art. 42. A entrada dos atletas na área de jogo para aquecimento será feita tão logo a 
mesma esteja livre e após a autorização do árbitro. 

CAPÍTULO IX – DO BADMINTON 

Art. 43. O Campeonato de Badminton será adaptado das Regras Oficiais da 
Confederação Brasileira de Badminton (CBBd), disponíveis em  
http://www.badminton.org.br/regras.php, obedecendo às normas contidas nesse 
Regulamento Técnico e em consonância com o Regulamento Geral. 

Art. 44. As categorias disputadas no campeonato serão: 
I. Absoluto masculino; 
II. Absoluto feminino; 
III. Duplas que podem ser formadas apenas por homens, só por mulheres ou de 

forma mista. 

Parágrafo Único. Caso uma das categorias apresente, no dia da competição, 
número de participantes inferior a três, os competidores poderão disputar o torneio 
na outra categoria. 

Art. 45. As partidas serão disputadas em melhor de três sets, sendo cada set 
constituído de 21 (vinte e um) pontos respeitando-se a diferença mínima de dois 
pontos ou até um dos jogadores alcançarem 30 pontos. O intervalo entre os sets 
será de no máximo 02 (dois) minutos. 

Art. 46. O atleta que atuar o 1º set de um lado é obrigado a atuar no lado contrário 
no set seguinte. No set desempate, troca-se o lado da quadra quando a pontuação 
do set somar um total de 07 (sete) pontos. 

Art. 47. O direito de sacar primeiro ou escolher o lado deve ser decidido por sorteio, 
sendo que o atleta que ganhar o 1º set inicia sacando no 2º set, e o vencedor do 2º 
set inicia o serviço no set desempate. 
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Art. 48. Em hipótese alguma haverá volta de pontos. Todos os pontos contados 
antes da descoberta do erro deverão ser confirmados. 

Art. 49. A pontuação fica estabelecida da seguinte forma: 
I. Vitória equivale a 02 (dois) pontos; 
II. Derrota em set desempate equivale a 01 (um) ponto; 
III. Derrota nas demais circunstâncias equivale a zero ponto; 

Art. 50. Os critérios de desempate adotados em situações que se fizerem 
necessárias serão os seguintes: 

I. Vitória em confronto direto (no caso de empate entre dois atletas ou duplas); 
II. Maior número de sets vencidos; 
III. Maior saldo de pontos conquistados;  
IV. Sorteio. 

Art. 51. O não comparecimento de um atleta para o jogo no horário e local 
designado definirá a partida como W.O. em favor do atleta presente aplicando-se o 
placar de 02 sets a 00, com parciais de 21 x 00. Os resultados anteriores serão 
mantidos. 

CAPITULO X – DO TÊNIS DE MESA 

Art. 52. O Campeonato de Tênis de Mesa será adaptado das Regras Oficiais da 
Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM), obedecendo às normas contidas 
nesse Regulamento Técnico e em consonância com o Regulamento Geral. 

Art. 53. As categorias disputadas no torneio serão: 
I. Absoluto masculino; 
II. Absoluto feminino. 

Parágrafo Único. Caso uma das categorias apresente, no dia da competição, 
número de participantes inferior a três, os competidores poderão disputar o torneio 
na outra categoria. 

Art. 54. A raquete pode ser de qualquer tamanho, forma ou peso e constituída de 
madeira natural em 85% do material, sendo que o lado usado para bater na bola 
deve ser coberto com borracha de qualquer tipo. Não é permitido jogar com o lado 
de madeira. 

Art. 55. As partidas serão disputadas em melhor de 03 (três) sets, sendo cada set 
constituído de 11 (onze) pontos. No caso de empate em 10 (dez) pontos, o vencedor 
do set será o que fizer dois pontos consecutivos primeiro. Excepcionalmente, a 
disputa final será jogada em melhor de 05 (cinco) sets. O intervalo entre os sets será 
de no máximo 02 (três) minutos. 

Art. 56. O atleta que atuar o 1º set de um lado é obrigado a atuar no lado contrário 
no set seguinte. 

Art. 57. O direito de sacar ou receber primeiro ou escolher o lado deve ser decidido 
por sorteio, sendo que o atleta que começou a sacar no 1º set começará recebendo 
no 2º set e assim sucessivamente. 
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Art. 58. Cada atleta tem direito a dois saques consecutivos. 

Art. 59. A partida deve ser interrompida quando: 
I. O saque “queimar” a rede; 
II. O adversário não estiver preparado para receber o saque, desde que não 

tenha tentado rebater a bola; 
III. Houver um erro na ordem do saque, recebimento ou lado; 
IV. As condições de jogo forem perturbadas (barulho, vento, etc.). 

Art. 60. A não ser que a partida sofra obstrução, conforme casos expostos no Art. 
59, um atleta perde um ponto quando: 

I. Errar um saque ou a resposta; 
II. Tocar na bola duas vezes consecutiva; 
III. A bola tocar duas vezes consecutiva seu campo; 
IV. Bater com o lado de madeira da raquete; 
V. Movimentar a mesa de jogo; 
VI. O jogador ou a raquete tocar a rede ou seus suportes; 
VII. Sua mão livre (que não está segurando a raquete) tocar a superfície da 

mesa durante a sequência. 

Art. 61. Em hipótese alguma haverá volta de pontos. Todos os pontos contados 
antes da descoberta do erro deverão ser confirmados. 

Art. 62. A pontuação fica estabelecida da seguinte forma: 
I. Vitória equivale a 02 (dois) pontos; 
II. Derrota em set desempate equivale a 01 (um) ponto; 
III. Derrota nas demais circunstâncias equivale a zero ponto; 

Art. 63. Os critérios de desempate adotados em situações que se fizerem 
necessárias serão os seguintes: 

I. Vitória em confronto direto (no caso de empate entre dois atletas); 
II. Maior número de sets vencidos; 
III. Maior saldo de pontos conquistados;  
IV. Sorteio. 

Art. 64. O não comparecimento de um atleta para o jogo no horário e local 
designado definirá a partida como W.O. em favor do atleta presente aplicando-se o 
placar de 02 sets a 00, com parciais de 11 x 00. Os resultados anteriores serão 
mantidos. 

CAPÍTULO XI – DO XADREZ 

Art. 65. Durante a competição serão aplicadas as Leis de Xadrez da Federação 
Internacional de Xadrez (FIDE) em geral, e as regras do xadrez rápido em particular, 
disponível em http://chessmossoro.blogspot.com.br/2014/07/xadrez-rapido-atencao-

as-novas-regras.html, obedecendo às normas contidas nesse Regulamento Técnico 
e em consonância com o Regulamento Geral.  

Art. 66. As categorias disputadas no campeonato serão: 
I. Absoluto masculino; 
II. Absoluto feminino. 
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Parágrafo Único. Caso uma das categorias apresente, no dia da competição, 
número de participantes inferior a quatro, os competidores poderão disputar o 
torneio na outra categoria. 

Art. 67. A disputa dar-se-á no sistema “round-robin” ou no sistema suíço, em no 
mínimo 04 (quatro) e no máximo 07 (sete) rodadas, utilizando-se o programa de 
emparceiramento swissperfect, com tempo de reflexão de 15 min./k.o. (relógio 
analógico). 

Parágrafo Único. A depender da quantidade de competidores, o sistema de disputa, 
bem como o número de rodadas poderão ser alterados, por ocasião do Congresso 
Técnico, conforme Regulamento Geral. 

Art. 68. A pontuação fica estabelecida da seguinte forma: 
I. Vitória equivale a 01 (um) ponto; 
II. Empate equivale a ½ (meio) ponto; 
III. Derrota equivale a zero ponto; 

Art. 69. Os critérios de desempate serão os seguintes: 
I. Para o torneio no sistema suíço: 

a. Median Buccholz; 
b. Número de vitórias; 
c. Sorteio. 

II. Para o torneio no sistema “round-robin”: 
a. Método Berger; 
b. Median Buccholz; 
c. Número de vitórias; 
d. Sorteio. 

Parágrafo Único. Os protestos deverão ser realizados de forma oral e imediata, 
pelo próprio requerente ao Coordenador Geral, que, caso julgue necessário, reduzirá 
a termo as alegações do requerente. A decisão do Coordenador Geral será imediata 
e dela não caberá recurso. 

Art. 70. O emparceiramento inicial será definido pela ordem de inscrição dos 
competidores. 

Art. 71. O tempo de tolerância para efetivação de W.O. será de 15 (quinze) minutos. 

Art. 72. Será permitido ao jogador o porte de celular, no entanto, o aparelho deverá 
permanecer desligado durante toda a competição, sob pena de eliminação do 
competidor. 

CAPÍTULO XII – CORRIDA DE RUA (5 KM) 

Art. 73. A Corrida de Rua, de 05 (cinco) quilômetros de distância, terá percurso 
realizado nas ruas de Pau dos Ferros com saída do campus UFERSA e chegada à 
Praça da Igreja Matriz, no centro da cidade. O horário de partida e o percurso serão 
amplamente divulgados até o dia da competição. 

Art. 74. A Corrida de Rua será disputada nas seguintes categorias: 
I. Individual Geral Masculino; 
II. Individual Geral Feminino; 
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III. Individual UFERSA Masculino; 
IV. Individual UFERSA Feminino; 
V. Individual para Portadores de Necessidades Especiais. 

Art. 75. Poderão participar um máximo de 200 atletas divididos em todas as 
categorias, sendo 100 vagas exclusivas para a comunidade da UFERSA – Alunos e 
Servidores e 100 vagas para público geral. 

§ 1º. As vagas serão preenchidas pela ordem de inscrição, conforme procedimentos 
descritos no Regulamento Geral. Os inscritos acima do limite de vagas formarão um 
cadastro de reserva e serão convocados mediante desistência de atletas inscritos 
dentro do número de vagas. 

§ 2º. Completando o número de vagas exclusivas, a comunidade da UFERSA 
concorrerá a uma das vagas de público geral. Tendo a preferência aquele que 
realizar primeiramente a inscrição. 

§ 3º. Se ao final do período de inscrição não forem completadas as vagas exclusivas 
para comunidade UFERSA, haverá uma prorrogação de não mais que 02 (dois) dias 
oferecendo essas vagas para o público geral. 

Art. 76. A efetivação da inscrição se dará com a entrega dos 02 kg de alimentos não 
perecíveis na sala de Atividades Físicas, situada no Centro de Convivência da 
UFERSA Campus Pau dos Ferros, momento no qual será entregue o número de 
inscrição ao atleta para fixação no peito durante a corrida. 

Parágrafo Único. A responsabilidade do uso do número de inscrição e fixação no 
peito para a competição é exclusivamente do atleta, sendo pessoal e intransferível, 
sujeitando-se desclassificação caso não cumpra a referida determinação. 

Art. 77. A Corrida de Rua terá duração máxima de 01 (uma) hora. O competidor que 
não completar a prova dentro do tempo projetado para a corrida, será convidado a 
retirar-se da competição, finalizando a prova no ponto em que se encontra, a partir 
do qual a COD não será mais responsável por qualquer tipo de serviço ou apoio a 
este corredor. 

Art. 78. A classificação dos atletas na corrida será definida em ordem decrescente 
conforme o tempo e ordem de chegada dos mesmos em cada categoria. 

CAPÍTULO XIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 79. Todos os resultados dos JU PDF 2017 serão divulgados em um Boletim 
Oficial a ser disponibilizado nos meios de divulgação oficiais. 

Art. 80. Casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora e Disciplinar 
dos Jogos Universitários de Pau dos Ferros. 

 

Pau dos Ferros, 18 de Novembro de 2017. 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA E DISCIPLINAR 

JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PAU DOS FERROS 


