
 

  
 

 

REGULAMENTO GERAL 
 

 

I – DOS OBJETIVOS 

 

 
Art. 1º - O Torneio Fip Handebol visa oferecer aos alunos maior integração e socialização cultural 

desportiva entre os acadêmicos devidamente matriculados no primeiro semestre de 2022. 

 
II – DA ORGANIZAÇÃO 

 
Art. 2º - O Torneio será promovido e organizado pela Empresa Mexa-se Estilo de Vida com apoio 

da UnifipMoc, sendo a realização do Congresso técnico no dia 18/04/2022 as 18h30 na sede da 

Mexa-se Estilo de Vida Localizado na rua Geraldina Sarmento Mourão 565 – bairro São Luiz, 

onde será realizado a leitura deste regulamento e divisão das chaves. 

 
Art. 3º - A Abertura e início do campeonato ocorrerá no dia 29/04/2022 as 21h, tendo 

continuidade no dia 30/04 as 09h e término previsto em 01/05/2022, com início das partidas as 

09h. 

Os jogos serão realizados predominantemente nas dependências da UnifipMoc com a utilização 

da quadra, disponível na instituição, nas datas e horários estipulados pela organização do evento. 

 
Art. 4° - Qualquer reclamação ou denúncia relacionada à organização do evento deverá ser feita 

a Comissão Organizadora. A organização do evento avaliará os impasses de acordo com o caso 

concreto. 

 
Art. 5º - Quando uma partida for interrompida por qualquer motivo (falta de energia elétrica, 

tumulto, chuva e outros) e não puder ser imediatamente reiniciada no prazo de 15 (quinze) 

minutos, serão determinadas as seguintes soluções: 



I. Se a partida tiver mais de 75% (setenta e cinco por cento) do tempo regulamentar de 

jogo, a partida será dada com encerrada, pontos, cartões, serão assinados 

normalmente. 

II. Se a partida não atingir 75% (setenta e cinco por cento), a Comissão Organizadora 

marcará outro horário para dar prosseguimento ao restante do jogo com o mesmo 

resultado e os mesmos atletas. 

 
Art. 6º - A forma de disputa de cada modalidade será decidida pela Comissão Organizadora 

conforme o número de equipes inscritas. 

 

 

 

 
III - COMISSÃO ORGANIZADORA 

 
 

Art. 7º - Cabe à Comissão Organizadora (Mexa-se) interpretar este regulamento, zelar por sua 

execução e resolver os casos omissos. 

 
Art. 8º - A Mexa-se fica incumbida de fazer todos os preparativos, desde o planejamento inicial 

até o fim da competição e premiação do Torneio. 

 
Art. 9º - Compete à Mexa-se.: 

 
 

I. Preparar o local dos jogos, dando-lhes condições para a prática da modalidade 

esportiva; 

II. Prezar pela segurança regular do local de jogos; 

III. Resolver os problemas relativos ao Torneio durante sua organização e na semana de 

sua realização; 

IV. Comparecer ao local da reunião representada por pelo menos um de seus integrantes. 

 
 

IV – DA INSCRIÇÃO 

 
Art. 10º - Poderá inscrever-se no Torneio qualquer aluno devidamente matriculado nos cursos de 

graduação da Instituição e esses devem apresentar um relatório de aptidão esportivas 

atualizado e enviar para o e-mail mexa.se@live.com com o assunto Relatório de aptidão. 
 
 

Parágrafo único – Egressos dos cursos poderão se inscrever, desde que representem no máximo 

20% do número de atletas por equipe, podendo estar em quadra apenas 2 (Dois) atletas e esses 

devem apresentar um relatório de aptidão esportivas atualizados e enviar para o e-mail 

mexa.se@live.com com o assunto Relatório de aptidão. 
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Art. 11º – As inscrições ocorrerão a partir do dia 25/04/2022 através do envio do formulário pelo 

responsável pela Atlética participante, em anexo nesse regulamento, para o e-mail: 

mexa.se@live.com, finalizando no dia 28/04/2022 as 16h. 

 
Para efetivação da inscrição, será necessário: 

 Deverá ser entregue 3kg (Três quilos) de alimento não perecível (Exceto Sal e Fubá) por 

atleta no dia 29/04/2022. Os alimentos serão revertidos para doação à instituição de 

caridade ou comunidade, determinada pela Instituição. 

 É de caráter obrigatório ter 1 (Um) participante do 1º período e 1 (Um) participante do 2º 

e/ou 3º período. (Válido para as atléticas que tenham alunos matriculados nesses 

períodos) 

 

Art. 12º – As equipes seguirão os critérios de máximos e mínimos a seguir: 

 No mínimo 6 (seis) atletas e máximo de 16 (dezesseis) atletas. 

 

V – DA PREMIAÇÃO 

 
Art. 13º - O primeiro, segundo e terceiro colocados de cada categoria (Masculino e Feminino) 

ganharão medalhas. O Melhor Jogador de cada categoria (Masculino e Feminino),das finais , 

definido pela organizadora do campeonato ganhará uma medalha com o tirante personalizado e 

um produto Use Mexa-se. 

 
 Será premiado o destaque de cada jogo (Melhor Jogador) com um cordão Tirante. 

 Será premiado o destaque Fair Play do Campeonato (Masculino e Feminino), caso o 

time seja o destaque essa premiação será dada para o Capitão do Time ou Membro 

representante da atlética. 

 
Art. 14º - Terá direito a prêmio em troféu o Campeão e o Vice-Campeão de cada categoria 

(Masculino e Feminino). 

 
XI – DAS PENALIDADES 

 
 

Art. 15º - Em caso do não comparecimento de uma equipe ou atleta uniformizados dentro do 

horário estipulado para o jogo, ou com comparecimento de número de atletas inferior ao permitido 
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na modalidade, após a contagem de 5 (Cinco) minutos será comunicado às atléticas que o tempo 

do WxO está correndo. Passados 10 (Dez) minutos será declarado ausente a equipe ou atleta, 

aplicando-se o WxO em favor da equipe ou atleta presente. Caso nenhuma das duas equipes se 

faça presentes em tempo hábil, será declarado o duplo não comparecimento, atribuindo-se derrota 

a ambas as equipes. 

 
 A contagem do tempo começa a partir do horário de tabela previamente estabelecido para 

a partida ou prova. 

 
Art. 16º - A constatação de qualquer irregularidade referente aos atletas inscritos acarretará na 

eliminação do atleta e da perda de pontos da partida que o atleta participou de forma irregular. 

Ficando, tanto o atleta quanto a equipe, sujeitos às penalidades definidas pela organização. 

 
Art. 17º - O atleta que estiver em quadra que incentivar a violência ou cometer um ato de violência 

grave a um atleta da mesma equipe ou rival ou até mesmo aos árbitros, será expulso da partida e 

será julgado pela comissão organizadora do evento, podendo ser suspenso de jogos. 

 
 A fiscalização da quantidade de cartões (amarelo ou vermelho) e sua suspensão será 

realizada pela comissão do evento; 

 
Art. 18º - Se algum atleta, seja ele de qualquer equipe, independentemente se esteja no banco de 

reservas ou na plateia assistindo ao jogo, atrapalhar o seguimento do jogo de qualquer maneira, o 

mesmo será automaticamente suspenso do próximo jogo. Havendo a reincidência deste atleta, 

este será automaticamente excluído do Torneio. 

 
Art. 19º - O juiz de mesa está autorizado a vetar a participação do atleta caso este apresente 

algum quadro de embriaguez, definida por ele mesmo. 

 
Sobre a Modalidade 

 
 

I – DAS DISPUTAS 

 
 

Art. 1° - A Competição de Handebol será realizada de acordo com as regras oficiais da 

Confederação Brasileira de Handebol (CBHb), salvo dispositivos abaixo. 

 
Art. 2º - As equipes deverão se apresentar no horário estabelecido na tabela do jogo devidamente 

uniformizadas (As camisas deverão conter números para identificação dos jogadores). 



 

§1° - Nas partidas, caso as cores dos uniformes sejam iguais, as equipes, juntamente com a 

organização do evento, deverão discutir e entrar em comum acordo. 

 
§2° - Os atletas deverão possuir o mesmo conjunto de camisas, com exceção do goleiro que deverá 

possuir um uniforme de cor diferente, sendo a numeração livre. 

 
Art. 3º - A quantidade mínima para a não aplicação do WxO será de 6 (seis) atletas. 

 
 

Art. 4º - A duração de cada partida para todas as equipes é de 2 (dois) tempos de 15 (quinze) 

minutos, com intervalo de jogo de 05 (cinco) minutos. 

 
Parágrafo único: A cada tempo técnico o tempo do jogo será pausado. 

 
 

Art. 5º - Em caso de empate será disputada prorrogação de 10 (dez) minutos em 1 (um) tempo, 

após 5 (cinco) minutos do fim do tempo regulamentar da partida. 

 
Parágrafo único: Não há decisão por 7 (sete) metros ou prorrogação nos jogos das fases de grupo, 

apenas nos eliminatórios. 

 
Art. 6º - Persistindo o empate, a decisão será feita por tiros de 07 (metros). 

 
 

§1° - Serão cobrados 05 (cinco) tiros de 7 metros alternados por jogadores diferentes. No caso do 

empate persistir, serão cobrados tiros alternadamente, até que haja um vencedor. 

 
§2° - A repetição do cobrador só será permitida após a cobrança de toda equipe. 

 
 

§3° - Poderão cobrar os tiros de 7 (sete) metros quaisquer jogadores inscritos na súmula e que não 

tenham sido expulsos, desqualificados ou estiverem excluídos por dois minutos ao final da 

prorrogação. 

 
§4° - Caso uma equipe não possua no mínimo 5 (cinco) jogadores na disputa de 7 (sete) metros, 

esta equipe será considerada perdedora. 

 
Art. 7º - Não será permitido jogar com piercing, brinco, colar, presilha ou qualquer outro objeto, 

assim como unhas grandes, que ponham em risco a integridade física dos atletas. Os atletas serão 

inspecionados pelo árbitro antes do início da partida e caso encontre-se utilizando algum dos itens 



supracitados serão solicitados para colocarem esparadrapos para proteção vital. Serão impedidos 

de jogar, enquanto não retirarem tais objetos ou protege-los. 



Anexo I 
 

 

 

 

 

 

 

Atlética Participante: _   
 

Categoria: ( ) Masculino / ( ) Feminino 
 

 

 


