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TORNEIO UESB DE FUTSAL (Masculino)- CAMPUS ITAPETINGA 2022 

 

 

Inscrições: 19/09/2022 a 03/10/2022. 

Local das inscrições: Coordenação de Extensão, Esporte e Cultura, Campus 

Itapetinga. 

Local das disputas: Quadra da UESB – Campus de Itapetinga. 

Público alvo: Discentes dos cursos de Graduação e Pós-graduação, docentes e 

servidores efetivos e terceirizados. 

Período de disputa: Dia 07 e 08 de outubro. 

Chave de Grupos: Dia 07/10 a partir das 18h30min e a Final dia 08/10 a partir 

das 09h30min. 

 

NORMAS GERAIS 

 

1 - Ficar atentos aos jogos, principalmente nos últimos horários do dia. 

2 - Anormalidades durante os jogos paralisá-los e chamar a coordenação para 

tomar providências. 

3 – Após o encerramento das inscrições, não será possível a realização de novas 

inscrições de times para participação no torneio. 

4 - Todos integrantes das equipes deverão, no ato do preenchimento da súmula, 

apresentar documento com foto. 

5 - Não é obrigatório o uso de caneleiras. 

6 - Não é permitido o uso de chuteira ou tênis social. 

7 - O uniforme será de responsabilidade da Coordenação de Extensão de Esporte e 

Cultura sendo necessária numeração visível de cada atleta. 

8 - Sobre o W.O (Não Comparecimento): somente haverá tolerância de 15 minutos 

para o 1º jogo do dia.  

9 - Caso uma equipe se enquadre nas situações de W.O (Não Comparecimento), 

seguindo o relógio do árbitro principal, primeiramente os integrantes da 

coordenação darão aval ou não para a realização do jogo, após isso só terá jogo 

caso as duas equipes, em nome dos capitães, concordem em jogar. 

10 - Fazer o preenchimento da súmula em cada jogo. 
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REGULAMENTO GERAL 

 

 

Dos participantes 

 

 Somente poderão participar do Torneio UESB de Futsal – Campus de Itapetinga, na 

qualidade de atleta, o participante que estiver: 

 

a) Devidamente Inscrito até às 16 h do dia 03 de outubro de 2022; 

b) Ser servidor ativo, aposentado, integrantes de projetos de extensão ou 

discente da UESB; 

 

Fases do campeonato 

 

  As fases do campeonato estão descritas, conforme tabela a seguir: 

 

1ª fase- Classificatória 

2ª fase- Eliminatória 

3ª fase- Semifinal 

4ª fase- Final 

 

Sistema de disputas 

 

 A competição terá a presença estimada de no máximo até 12 equipes, podendo a 

coordenação reajustar a depender da demanda. 

 

Das Inscrições 

 

 As inscrições serão realizadas no período de 19 de setembro a 03 de outubro de 

2022. 

 

 O local para inscrição será no setor de Coordenação de Extensão Esporte e Cultura 

na UESB.  

 

 Para participar da competição, cada equipe deverá inscrever um máximo de 10 

atletas e no mínimo 06 atletas. 

 Após a inscrição da equipe a coordenação do evento fará a conferencia dos 

participantes para verificação de seu vínculo com universidade e aprovação da 

inscrição.  
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Será cobrado um valor simbólico equivalente a 5,00 (Cinco Reais) no ato da 

inscrição – Para Feijoada que será disponibilizada no encerramento do 

torneio, no dia 08/10/2022. 

 

A pontuação das partidas para a fase classificatória será a seguinte: 

 

a)Vitória: 3 Pontos; 

b)Empate : 1 Ponto; 

c)Derrota:  0 Ponto; 

d)Não Comparecimento (WO): 0 Ponto. 

 

       

Do uniforme 

  

 As equipes apresentar-se-ão devidamente uniformizadas nos dias, locais e 

horários determinados. 

 

 A confecção e manutenção dos uniformes são de responsabilidade do setor de 

coordenação de extensão esporte e cultura. 

 

 

 

 

 

 

TABELA PREVISTA DE JOGOS 

 

FASE CLASSIFICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

Modalidade Esportiva 
Atletas 

Min. Máx. 

Futsal 06 10 

CHAVE A 

(4 TIMES JOGAM ENTRE SI) 

 

JOGO 1: __________ X __________ 

JOGO 2: __________ X __________ 

JOGO 3: __________ X __________ 

JOGO 4: __________ X __________ 

JOGO 5: __________ X __________ 

JOGO 6: __________ X __________ 

 

 

CHAVE B 

(4 TIMES JOGAM ENTRE SI) 

 

JOGO 1: __________ X __________ 

JOGO 2: __________ X __________ 

JOGO 3: __________ X __________ 

JOGO 4: __________ X __________ 

JOGO 5: __________ X __________ 

JOGO 6: __________ X __________ 

 

 


