INSTITUTO FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO
COORDENAÇÃO GERAL DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
CAMPUS ITUIUTABA

TORNEIO INTERNO DE PETECA
CAMPUS ITUIUTABA

REGULAMENTO GERAL

Peteca feminino e masculino

1- FINALIDADES



Promover a formação humana através da prática desportiva;



Valorizar o caráter educativo e socializador através do desporto;



Respeitar o coletivo e as diferenças, criando a oportunidade de

demonstrar o aprendizado esportivo adquirido nas atividades promovidas pelo
setor de esporte e lazer;



Integrar social e culturalmente alunos, corpo discente e servidores.

2- OBJETIVOS



Fomentar a prática do esporte com fins educativos;



Possibilitar a convivência com diferenças culturais, sociais e morais

através da prática desportiva, a fim de que os participantes percebam a
realidade construída democraticamente a partir de diversos pontos de vista;



Proporcionar a integração entre os alunos, utilizando o desporto como

meio de educação, formação moral do cidadão e desenvolvimento de sua
qualidade de vida.

3- FASES DA COMPETIÇÃO E NÚMERO DE ALUNOS/ATLETAS

O sistema de disputa será estabelecido após o conhecimento do número
de equipes.



Serão aceitas inscrições de equipes femininas e masculinas de alunos

regularmente matriculados nos cursos técnicos integrados ao ensino médio do
IFTM – Campus Ituiutaba.


É vedada a inscrição do aluno em mais de uma equipe.



Relação de alunos: 2 a 3 alunos/gênero, sendo 1 aluno suplente.

4- INSCRIÇÕES DAS EQUIPES

Período de inscrição das equipes: 01/06 a 04/06, no horário de 12 às 13h,
na biblioteca.


Cada equipe deverá preencher uma ficha de inscrição própria, separada

por gênero, contendo os nomes dos alunos, data de nascimento, número de
documento de identificação pessoal, período e turma. No ato da inscrição todos
os atletas deverão estar presentes. Antes dos jogos, os alunos inscritos no
torneio deverão apresentar um documento oficial com foto (carteira de
identidade, passaporte ou carteira nacional de habilitação) ao mesário.


A ficha de inscrição deverá ser entregue APENAS aos monitores de

Educação Física (Eduardo Oliveira e Michelle Ribeiro – alunos do 2º
Informática) durante o horário de inscrição estabelecido. Qualquer ato de
inscrição irregular, a equipe será desclassificada.


O não cumprimento das exigências dos itens acima acarretará no

impedimento da participação do atleta e/ou da equipe no torneio, sem direito a
recurso.

5- REALIZAÇÃO DOS JOGOS



A dinâmica do Torneio será realizada por meio de chaveamento simples,

e será disponibilizada no site do IFTM – Campus Ituiutaba, página do Instituto
no Facebook e nos murais do Campus na sexta-feira, dia 05/06, juntamente
com os horários dos jogos. O Torneio terá início na segunda-feira, dia 08/06,
durante o horário do intervalo de almoço e será realizado na quadra
improvisada ao lado do bloco I.

6- PREMIAÇÃO

Serão outorgados os seguintes prêmios às equipes vencedoras:
1º Lugar – Troféu e medalhas além de representar o IFTM nos Jogos
Estudantis do Instituto Federal (JIF);
2º Lugar – Medalhas;
3º Lugar – Medalhas.

7- DISPOSIÇÕES GERAIS



Em caso de indisciplina, a Comissão Coordenadora do Torneio tomará

as medidas cabíveis para assegurar o bom andamento dos jogos.


A comissão será composta por: Fernanda Rocha de Faria, Fernanda

Arantes, Eduardo Oliveira, Michelle Ribeiro.

8- REGULAMENTO ESPECÍFICO

Art. 1º Cada equipe poderá inscrever no máximo 2 atletas em condições de
jogo.
Parágrafo Único: 15 (quinze) minutos antes do horário previsto de cada partida,
o capitão da equipe deverá entregar a relação dos jogadores (pré-súmula),

juntamente com a documentação do aluno (atleta) exigida, de acordo com
regulamento geral.
Art. 2º Durante os jogos serão obedecidas às regras oficiais da CBP
(Confederação Brasileira de Peteca), ressalvando-se os dispositivos nos
demais artigos deste regulamento específico e do Regulamento Geral.
Art. 3º Haverá tolerância de 10 (dez minutos) apenas para o primeiro jogo do
dia. Quando uma ou ambas as equipes não se apresentarem em condições
para a realização da partida, será considerado o placar de W x O.
Art. 4º As equipes deverão apresentar-se devidamente uniformizadas com
tênis, camisas e calções.
Parágrafo Único: Se houver igualdade de cores de uniformes a Unidade deverá
providenciar coletes para ceder à equipe.
Art. 6º Poderá permanecer no banco de reservas durante o jogo apenas o
aluno suplente uniformizado.
Art. 7º Estarão automaticamente suspensos da próxima partida de suas
respectivas equipes, independente de outras penalidades, os jogadores
inscritos que tiverem 1 (um) cartão vermelho.
Parágrafo Único: Os alunos punidos com o cartão vermelho deverão cumprir
suspensão automática de um jogo.
Art. 8º Os casos omissos serão analisados e resolvidos pela Comissão.

