
REGULAMENTO IV CAMPEONATO 

 

 

 

 

Capítulo I – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Todas as partidas devem ser jogadas de acordo com as regras oficiais de cada 

modalidade, dentro das suas variações para o IV CAMPEONATO X-DIO, 

estabelecidas no presente regulamento.  Se surgirem dúvidas na interpretação, 

prevalecerá como caráter definitivo a versão deste regulamento. 

 

 

Capítulo II – O EVENTO 

 

II. I – O evento será denominado IV CAMPEONATO X-DIO. 

 

II. II – O CAMPEONATO IV X-DIO 2016 tem como finalidade, por meio da 

realização de competições desportivas, promover a integração de ex–alunos e 

funcionários, professores da escola e jesuítas de todas as gerações além de 

arrecadar fundos em prol das ações sociais desenvolvidas ajudadas pelo Núcleo de 

ex–alunos do Diocesano, a lista das obras sociais está disponível no site do NEX 

(LINK: www.nexdiocesano.com.br). 

 

II. III – O Campeonato será composto por um total de 02 (dois) dias que será 

organizado e sediado no Colégio São Francisco de Sales – DIOCESANO.  

 

II. IV – O campeonato acontecerá nos dias 20 e 21 de agosto de 2016, no horário 

de 14h às 20h no sábado e de 08h às 20h no domingo, no Colégio Diocesano.  

 

 

Capítulo III – DAS INSCRIÇÕES  

  

http://www.nexdiocesano.com.br/


III. I – Todas as informações referentes às inscrições serão de responsabilidade da 

organização e disponíveis na Fanpage (www.facebook.com/nexdiocesano) e 

email (nexpiaui@diocesano.g12.br) do Nex. 

  

III. II – As inscrições serão realizadas no período de 01 de agosto a 16 de agosto 

de 2016.  Inscrições solicitadas após esta data estarão sujeitas a aprovação pela 

comissão organizadora.  

  

III. III – As inscrições terão o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mais 1kg (um quilo) 

de alimento não perecível (exceto sal)  por atleta inscrito,  os alimentos devem ser 

entregues no dia do campeonato antes da primeira partida de cada equipe ao 

membro da comissão organizadora presente em quadra. 

 

III. IV – Para a modalidade FUTSAL MASCULINO o valor da inscrição será de R$ 

30,00 (trinta reais) mais 1kg (um quilo) de alimento não perecível (exceto sal)  

por atleta inscrito.  

 

III. V – As equipes podem optar pela inscrição na tesouraria do Colégio 

Diocesano ou por meio de depósito/transferência bancária na conta: 

 

MÔNICA MENDES DA ROCHA 

BANCO DO BRASIL 

AGÊNCIA: 3178-X 

CONTA CORRENTE: 49151-9 

  

OBSERVAÇÃO: As equipes que optarem por depósito/transferência bancária 

devem enviar em anexo o comprovante de depósito/transferência junto com o 

preenchimento da ficha para o email do NEX (nexpiaui@diocesano.g12.br) com o 

título “FICHA DE INSCRIÇÃO IV CAMPEONATO X-DIO – EQUIPE A E 

COMPROVANTE DE PAGAMENTO”. 

 

III. V – Para a validação da inscrição da equipe, esta deverá seguir as seguintes 

instruções: 

http://www.facebook.com/nexdiocesano
mailto:nexpiaui@diocesano.g12.br


a) Efetuar o pagamento durante o período de inscrições supracitado no 

item III. II deste regulamento. 

 

b) Apresentar a ficha de inscrição – disponível na tesouraria do Colégio 

Diocesano, Fanpage do NEX DIOCESANO, ou mediante pedido pelo e-

mail do NEX – com a designação de um responsável por equipe. 

 

c) Inscrever a equipe com a quantidade mínima de inscritos de acordo 

com a modalidade esportiva: futsal e basquete 5 (cinco) atletas, vôlei 6 

(seis) atletas e handebol 7 (sete) atletas. 

 

d) A modalidade VÔLEI deverá ser formada por equipes mistas, sendo 

exigido o número mínimo de 2 (dois) atletas inscritos do sexo oposto. 

 

e) Cada equipe poderá inscrever durante a realização do evento mais 

atletas se a mesma possuir vagas a serem preenchidas, mediante 

pagamento complementar – taxa de inscrição mais 1kg (quilo) de alimento 

não perecível. 

 

f) Não será permitida a troca de atletas quando a equipe já estiver com 

todas as vagas preenchidas. 

 

g) Não será permitido as equipes excederem o NÚMERO MÁXIMO de 

inscritos: 12 (dose) atletas por modalidade. 

 

 

Capítulo IV – DAS EQUIPES  

 

IV. I – A equipe deve ter nome e uniforme (por ex.: colete; camisa da mesma cor, 

etc.) com um número diferente para cada atleta. 

 

IV. II – As equipes podem ser formadas apenas por quatro tipos de participantes: 

ex-alunos, funcionários, professores da escola e jesuítas. 



IV. III – A modalidade voleibol será formada por equipes mistas, devendo ter 

durante o jogo no mínimo um jogador do sexo oposto em quadra. Além do número 

exigido fica a critério do time. As demais modalidades serão formadas por equipes 

de gêneros distintos.  

  

IV. IV – Aquele designado "responsável" pela equipe na ficha de inscrição deverá, 

nos 05 minutos que antecedem a PRIMEIRA partida, inscrever os jogadores da 

equipe, mediante preenchimento de tabela fornecida pelo membro da comissão 

organizadora presente em quadra. Após este momento, nenhuma alteração na 

composição da equipe será permitida, exceto as equipes que possuírem vagas a 

serem preenchidas. 

 

IV. V – Cada equipe deverá ser munida de um Capitão. 

 

 

Capítulo V – DOS ATLETAS 

 

V. I – Cada atleta deverá utilizar os seguintes materiais:  

  

a) Camisa padronizada da equipe com número e tênis, em caso das 

modalidades de quadra. 

 

b) Caso o atleta esteja inscrito em mais de uma modalidade e os horários 

dos jogos coincidirem, este deverá escolher uma das modalidades para 

disputar. Caso haja tempo, é permitida a participação do atleta na partida 

da outra modalidade após do inicio da mesma. 

 

 

Capítulo VI – DAS PUNIÇÕES 

  

VI. I – Caso algum atleta crie tumulto durante ou fora de uma partida, danifique o 

espaço ou algum objeto utilizado no Campeonato, a equipe da qual este participa 

será penalizada com desclassificação imediata, o atleta proibido de participar de 



qualquer outra modalidade, ser responsabilizado pelos danos e obrigado a arcar 

com o prejuízo.  

 

VI. II – Palavras de baixo calão serão passíveis de punição com cartão amarelo em 

primeira instância. Na reincidência será punido com o cartão vermelho.  

  

VI. III – Caso alguma equipe detenha a presença de participantes que não se 

enquadrem na descrição do item IV. II – equipes formadas apenas por quatro tipos 

de participantes: ex-alunos, funcionários, professores da escola e jesuítas – esta 

será penalizada com desclassificações imediata. 

 

VI. IV – Caso seja detectado que alguma equipe altere sua composição ou exceda o 

número máximo de inscritos – 12 (dose) atletas por modalidade – está será 

penalizada com desclassificações imediata. Exceto as equipes que possuírem vagas 

a serem preenchidas.  

 

  

Capítulo VII - DAS DISPUTAS  

  

VII. I – Para o início das partidas, cada equipe deverá ter o mínimo de atletas 

necessários exigidos para cada modalidade em quadra, em condições de jogo, 

devidamente uniformizados e no horário estabelecido na Tabela (o relógio que 

prevalece é o do árbitro da partida) – futsal e basquete 5 (cinco) atletas, vôlei 6 

(seis) atletas e handebol 7 (sete) atletas. 

  

a) Será iniciada a partida pelo árbitro estando às equipes com o mínimo de 

atletas necessário, caso contrário será aplicado o W.O.  

  

b) Haverá tolerância somente na 1ª (primeira) partida de quinze (15) 

minutos. Após esse prazo será considerado W.O.  

   

VII. II – O Campeonato terá seus jogos com tempo de duração da seguinte forma:  

  



a) Na modalidade voleibol serão 02 (dois) sets de 25 (vinte e cinco) 

pontos cada, com intervalo de 05 (cinco) minutos entre os sets. Será 

considerada vencedora do set a equipe que ao final do mesmo estiver com 

25 (vinte e cinco) pontos e 02 (dois) pontos de vantagem sobre a outra. 

Em caso de empate entre as equipes a partida terá um TIE-BREAK de 15 

(quinze) pontos. Será considerada vencedora a equipe que ao fim da 

partida conquistar 02 (dois) sets. 

 

b) Na modalidade basquetebol masculino os jogos serão compostos de 

04 (quatro) quartos de 05 (cinco) minutos cada, com intervalo de 02 

(dois) minutos entre os quartos. Em caso de empate ao final da partida, 

esta será definida com 05 (cinco) cobranças intercaladas de lances 

livres, ao fim das 05 (cinco) cobranças permanecendo o empate estas 

serão reiniciadas e a equipe que primeiro alcançar a diferença de 02 (dois) 

pontos será considerada vencedora da partida. 

 

c) Na modalidade basquetebol feminino os jogos serão compostos de 02 

(dois) quartos de 05 (cinco) minutos cada, com intervalo de 02 (dois) 

minutos entre os quartos. Em caso de empate ao final da partida, esta será 

definida com 05 (cinco) cobranças intercaladas de lances livres, ao fim 

das 05 (cinco) cobranças permanecendo o empate estas serão 

reiniciadas e a equipe que primeiro alcançar a diferença de 02 (dois) 

pontos será considerada vencedora da partida.  

  

d) Na modalidade handebol os jogos serão compostos de 02 (dois) 

tempos com duração de 10 (dez) minutos cada, com intervalo de 03 

(três) minutos entre os tempos. Será considerada vencedora da partida a 

equipe que ao final da partida estiver com 01 (um) gol de vantagem sobre 

a outra. Em caso de empate ao final da partida, esta será definida com 05 

(cinco) cobranças intercaladas de tiro de sete metros, ao fim das 05 

(cinco) cobranças permanecendo o empate estas serão reiniciadas e a 

equipe que primeiro alcançar a diferença de 02 (dois) gols será 

considerada vencedora da partida. 



  

e) Na modalidade futsal masculino os jogos serão compostos de 02 (dois) 

tempos com duração de 15 (quinze) minutos cada, com intervalo de 05 

(cinco) minutos entre os tempos. Será considerada vencedora da partida a 

equipe que ao final da partida estiver com 01 (um) gol de vantagem sobre 

a outra. Em caso de empate ao final da partida, esta será definida com 05 

(cinco) cobranças intercaladas de pênaltis, ao fim das 05 (cinco) 

cobranças permanecendo o empate estas serão reiniciadas e a equipe que 

primeiro alcançar a diferença de 02 (dois) gols será considerada 

vencedora da partida.  

  

f) Na modalidade futsal feminino os jogos serão compostos de 02 (dois) 

tempos com duração de 10 (dez) minutos cada, com intervalo de 05 

(cinco) minutos entre os tempos.  Será considerada vencedora da partida 

a equipe que ao final da partida estiver com 01 (um) gol de vantagem 

sobre a outra. Em caso de empate ao final da partida, esta será definida 

com 05 (cinco) cobranças intercaladas de pênaltis, ao fim das 05 (cinco) 

cobranças permanecendo o empate estas serão reiniciadas e a equipe que 

primeiro alcançar a diferença de 02 (dois) gols será considerada 

vencedora da partida.  

 

VII. III – As partidas entre equipes serão sorteadas e postas na tabela.  

 

VII. IV – Caso sejam mais de 04 (quatro) equipes, serão jogos eliminatórios até se 

chegar ao número de 04 (quatro) para jogar semifinais e finais.  

 

VII. V – Na modalidade basquete, categoria feminina e masculina, a forma de 

disputa é discriminada de acordo com a quantidade de equipes inscritas: 

a) 02 equipes: playoffs com 05 partidas. 

b) 03 equipes: triangular classificatório, com as duas melhores equipes 

classificadas para a final. 

c) 04 equipes: de acordo com o supracitado no item VI. IV. 

 



Capítulo VIII – DA TABELA DOS JOGOS  

   

VIII. I – A tabela será formada através de sorteio após o término das inscrições, 

uma vez que esta depende do número de equipes inscritas em cada modalidade. 

Período e formas de inscrições supracitados nos itens III. II e III. IV do presente 

regulamento. 

  

  

OBSERVAÇÃO FINAL: Este regulamento é passível de alterações no que diz 

respeito às modalidades, com aviso prévio de no mínimo 48 horas antes do dia do 

Campeonato. As alterações poderão ser feitas levando em conta o número de 

inscritos que será determinado dia 16 de agosto de 2016, data final para 

inscrição. Informações sobre a arbitragem da partida serão disponibilizadas em 

breve. As premiações do campeonato também serão disponibilizadas após a data 

final das inscrições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

 

EQUIPE: ____________________________________________________________________________________ 

NOME DO RESPONSÁVEL: _______________________________________________________________ 

CONTATO: ___________________________ EMAIL: ____________________________________________ 

ANO DE SAÍDA DO COLÉGIO: ____________________________________________________________ 

 

Ao entregar esta ficha de inscrição o responsável acima declara estar ciente das normas do 

Regulamento do IV Campeonato X-DIO, em especial o seguinte:  

  

1) A inscrição somente será validada mediante o pagamento de R$ 20,00 (vinte reais), 

valor por atleta para as modalidades basquete (feminino e masculino), vôlei, handebol 

(feminino e masculino) e futsal feminino, e o valor de R$30,00 (trinta reais) para a 

modalidade futsal masculino. Todos os atletas de cada modalidade devem, além das taxas 

de inscrição, levar 01kg (um) quilo de alimento não perecível; 

2) Os demais componentes da equipe deverão ser listados em tabela fornecida pela 

comissão organizadora nos 05 minutos que antecedem a primeira partida. Após este 

momento a composição da equipe não poderá mais ser alterada;  

3) Cada equipe poderá listar o número necessário de participantes para a modalidade 

desejada e até o máximo de 12 atletas para todas as modalidades.  

4) As equipes podem ser formadas apenas por quatro tipos de participantes: ex-alunos, 

funcionários, professores da escola e jesuítas, sob pena de desclassificação imediata.  

5) Adicionalmente, cada componente da equipe deverá levar 1kg de alimento não 

perecível, a ser entregue nos 05 minutos que antecedem a primeira partida, ao membro da 

comissão organizadora em quadra;  

6) O IV Campeonato X-DIO é um evento sem fins lucrativos, organizado pelo NEX – 

Núcleo de Ex-alunos do Diocesano, e eventual sobra de caixa será revertida para as 

ações sociais do núcleo listadas no site www.nexdiocesano.com.br. 

 

 

_____________________________________________________________ 

Assinatura do responsável 

 

http://www.nexdiocesano.com.br/


FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

 

NOME DA EQUIPE: ______________________________________________________________________________ 

MODALIDADE: ___________________________________________________________________________________ 

CAPITÃO DA EQUIPE: ____________________________________ CONTATO: ________________________ 

 

RELAÇÃO DE ATLETAS 

 

NOME Nº ANO DE SAÍDA CONTATO 

1º     

2º     

3º     

4º     

5º     

6º     

7º     

8º     

9º     

10º     

11º     

CAPITÃO    

12º     

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

____________________________________________________________________________________________ realizou 

a inscrição da equipe ___________________________________________________________ na modalidade 

______________________________________________________________ com o total de ___________ inscritos. 

 

 

_______________________________________________________ 

Carimbo tesouraria DIOCESANO                   Assinatura tesouraria DIOCESANO 


