JOGOS UNIVERSITÁRIOS DA ZOOTECNIA 2018
REGULAMENTOS ESPECÍFICOS

1. Regulamento Específico do Futebol Society
art. 1º - As regras que regerão a competição serão as adotadas pela Confederação Brasileira
de Futebol 7 (CBF7) naquilo que não ferir este regulamento.
art. 2º - Os jogos serão disputados em 2 (dois) tempos de 25 (vinte e cinco) minutos com
intervalo de 5 (cinco) minutos para todas as categorias. O cronômetro só será parado ao sinal
do árbitro ou quando a partida for interrompida por algum motivo especial. No último
minuto de cada tempo, o cronômetro será parado a cada interrupção, independentemente do
motivo.
art. 3º - Independente das fases, em caso de empate, o desempate será feito com uma
prorrogação de 5 (cinco) minutos. Persistindo o empate, será realizada uma série de 3 (três)
pênaltis para se definir o vencedor. Persistindo o empate, serão cobrados pênaltis alternados
com diferentes jogadores, até que haja um vencedor.
art. 4º - Até 20 (vinte) minutos antes da hora marcada para o início de cada partida, as
equipes deverão comparecer ao local devidamente uniformizadas. O responsável pela equipe
deverá identificar-se perante a equipe da Organização munido da relação nominal e dos
respectivos documentos dos atletas.
art. 5º - No banco de reservas, só poderão permanecer os atletas inscritos na partida, o
técnico/acompanhante, o responsável legal e o médico (ou massagista), previamente
identificados, que também estarão sujeitos às penalidades previstas.
art. 6º - A entrada dos jogadores em quadra para aquecimento será feita tão logo ela esteja
livre. O tempo de aquecimento na quadra para os jogos subsequentes será determinado
previamente pela equipe de arbitragem.
art. 7º - Será suspenso automaticamente da partida seguinte o atleta que receber:
a) 1 (um) cartão vermelho (expulsão); ou
b) 2 (dois) cartões amarelos (advertência).

Observação: o técnico que for expulso da partida deverá cumprir suspensão automática de
1 (um) jogo. Caso haja relatório dos árbitros ou do representante a Organização, a suspensão
poderá estender-se de acordo com o julgamento da Comissão Disciplinar.
art. 8 - A aplicação da suspensão será automática, independentemente do resultado do
julgamento a que forem submetidos o atleta, o técnico, o dirigente e o médico, no âmbito da
Comissão Disciplinar.
art. 9 - A contagem de cartões, para fins de suspensão automática, será feita de forma
cumulativa.
§ Único - Ao final da fase de classificação, os atletas que acumularam apenas 1 (um) cartão
amarelo terão a contagem de cartões zerada para a fase eliminatória.
art. 10 - O controle da quantificação de cartões recebidos, independentemente de
comunicação oficial, será de responsabilidade exclusiva das equipes disputantes da
competição.
art. 11 - A contagem de cartões, para fins de suspensão automática, é feita separadamente
por tipologia de cartão, não havendo a possibilidade de o cartão vermelho apagar o amarelo
já recebido na mesma ou em outra partida.
art. 12 - Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Técnica Local.

2. Regulamento Específico do Futsal
art. 1º - As regras que regerão a competição serão as adotadas pela Confederação
Brasileira de Futsal (CBFS) naquilo que não ferir este regulamento.
art. 2º - Os jogos serão disputados em 2 (dois) tempos de 20 (vinte) minutos com intervalo
de 5 (cinco) minutos para todas as categorias. O cronômetro só será parado ao sinal do
árbitro ou quando a partida for interrompida por algum motivo especial. No último minuto
de cada tempo, o cronômetro será parado cada interrupção, independentemente do motivo.
§ Único - A participação dos atletas na partida fica a critério do técnico/acompanhante, não
sendo obrigatória a entrada de todos os atletas no jogo.

art. 3º - Independente das fases, em caso de empate, o desempate será feito com 1 (uma)
prorrogação de 5 (cinco) minutos. Persistindo o empate, será realizada uma série de 3 (três)
pênaltis para se definir o vencedor. Persistindo o empate, serão cobradas penalidades
máximas alternadas com diferentes jogadores, até que haja um vencedor.
art. 4º - Até 20 (vinte) minutos antes da hora marcada para o início de cada partida, as
equipes deverão comparecer ao local devidamente uniformizadas. O responsável pela
equipe deverá identificar-se perante a equipe da Organização munido da relação nominal e
dos respectivos documentos dos atletas.
art. 5º - No banco de reservas, só poderão permanecer os atletas inscritos na partida, o
técnico/acompanhante, o responsável legal e o médico (ou massagista), previamente
identificados, que também estarão sujeitos às penalidades previstas.
art. 6º - A entrada dos jogadores em quadra para aquecimento será feita tão logo ela esteja
livre. O tempo de aquecimento na quadra para os jogos subsequentes será determinado
previamente pela equipe de arbitragem.
art. 7º - Será suspenso automaticamente da partida seguinte o atleta que receber:
a) 1 (um) cartão vermelho (expulsão); ou
b) 2 (dois) cartões amarelos (advertência).
Observação: o técnico que for expulso da partida deverá cumprir suspensão automática de
1 (um) jogo. Caso haja relatório dos árbitros ou do representante da Organização, a
suspensão poderá estender-se de acordo com o julgamento da Comissão Disciplinar.
art. 8 - A aplicação da suspensão será automática, independentemente do resultado do
julgamento a que forem submetidos o atleta, o técnico, o dirigente e o médico, no âmbito
da Comissão Disciplinar.
art. 9 - A contagem de cartões, para fins de suspensão automática, será feita de forma
cumulativa.
§ Único - Ao final da fase de classificação, os atletas que acumularam apenas 1 (um) cartão
amarelo terão a contagem de cartões zerada para a fase eliminatória.

art. 10 - O controle da quantificação de cartões recebidos, independentemente de
comunicação oficial, será de responsabilidade exclusiva das equipes disputantes da
competição.
art. 11 - A contagem de cartões, para fins de suspensão automática, é feita separadamente
por tipologia de cartão, não havendo a possibilidade de o cartão vermelho apagar o amarelo
já recebido na mesma ou em outra partida.
art. 12 - Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Técnica Local.

3. Regulamento Específico do Voleibol

art. 1º - As regras que regerão a competição serão as adotadas pela Confederação Brasileira
de Voleibol (CBV) naquilo que não ferir este regulamento.
art. 2º - Os jogos serão disputados em melhor de 2 (dois) sets, sendo cada set de 25 (vinte
e cinco) pontos. Em caso de empate em 24 (vinte e quatro) pontos, o set só terminará quando
uma equipe alcançar a diferença de 2 (dois) pontos, e, nesse caso, não haverá ponto-limite
para o término do set.
art. 4º - Em caso de empate em número de sets vencidos (1 x 1), será jogado um terceiro
set de 15 (quinze) pontos. Havendo empate em 14 (quatorze) pontos, o set só terminará
quando uma equipe alcançar a diferença de 2 (dois) pontos e, nesse caso, não haverá pontolimite para o término do set.
§ Único - A participação dos atletas na partida fica a critério do técnico/acompanhante, não
sendo obrigatória a entrada de todos os atletas no jogo.
art. 5º - Até 20 (vinte) minutos antes da hora marcada para o início de cada partida, a equipe
deverá comparecer ao local uniformizada. O responsável pela equipe deverá identificar-se
perante a Organização, munido da relação nominal e dos respectivos documentos dos
atletas.
art. 6º - No banco de reservas, só poderão permanecer os atletas inscritos na partida, o
técnico/acompanhante, o dirigente da modalidade e o médico (ou massagista) da delegação,
previamente identificados, que também estarão sujeitos às penalidades previstas.

art. 7º - A entrada dos jogadores em quadra para aquecimento será feita tão logo ela esteja
livre. Entretanto, para o primeiro jogo do período, a entrada será feita 20 (vinte) minutos
antes do início do jogo.
a) O aquecimento inicial, a critério de cada equipe, poderá ser feito fora da quadra em local
determinado pela Coordenação Técnica Local.
b) O tempo de aquecimento na quadra para os jogos subsequentes será de 5 (cinco) minutos.
c) Serão concedidos 2 (dois) tempos de 30 (trinta) segundos para o descanso das equipes.
art. 8 - Cada equipe, na Categoria Triênio II masculina e feminina, poderá indicar um líbero
por jogo.
art. 9 - Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Técnica Local.

