
REGULAMENTO GERAL DOS: “JOGOS DE INTEGRAÇÃO ADUF-

DOURADOS” 
 

 

I –  OBJETIVOS 

 

Artigo 1º – O evento “Jogos de Integração Aduf-Dourados” é destinado @s professor@s, técnic@s 

administrativ@s, servidor@s terceirizad@s, acadêmic@s da UFGD e à comunidade vinculada às 

políticas de esporte da ADUF-Dourados, tendo como principal objetivo a confraternização através  

a prática desportiva. 

 

 

II –  MODALIDADES 

 

Artigo 2º – As modalidades esportivas dos “Jogos de Integração Aduf-Dourados” são futebol, vôlei 

de areia e rugby – feminino e masculino. 

 

 

Artigo 3º - Visando a integração e a socialização, haverá espaços para a prática de xadrez, dama e 

truco. 

 

 

III -  EQUIPES 

 

Artigo 5º - Na modalidade futebol (feminino e masculino), cada equipe será composta por 11 

jogador@s (8 no campo de jogo e 3 na reserva) 

 

Artigo 6º - Na modalidade vôlei de areia (masculino e feminino), cada equipe será composta por 5 

jogador@s (4 na quadra e 1 na reserva)  

 

Artigo 7º - Na modalidade rugby (masculino e feminino), cada equipe será composta por 8 

jogador@s (7 no campo de jogo e 1 na reserva) 

 

Parágrafo 8º: Os atletas poderão participar de todas as modalidades. No entanto, isso não poderá 

prejudicar o rendimento das suas devidas equipes durante os jogos. Em nenhuma hipótese, os 

atletas, devido à participação em mais de uma modalidade, poderão interferir ou alterar os horários 

das partidas programadas. 

 

Parágrafo único: As composições das equipes é responsabilidade da Comissão Organizadora  

“Jogos de Integração Aduf-Dourados” 

 

VI -  INSCRIÇÕES 

 

 

Artigo 9º - As inscrições nos “Jogos de Integração Aduf-Dourados” são individuais e podem ser 

realizadas através o site http://www.adufdourados.org.br/jogosintegracao,  até o dia 20 de 

novembro de 2018 

 

Artigo 10º - Após o prazo de inscrição, não será permitida a inscrição de novas equipes e de novos 

atletas. 

 

Artigo 11º - É vedada a participação de atletas não inscritos regularmente. 



 

Parágrafo único: Caso a equipe utilize atletas de forma irregular, essa será automaticamente 

eliminada. 

 

Artigo 12º - A Comissão Organizador dos “Jogos de Integração Aduf-Dourados” não atenderá 

pedidos de adiamento ou antecipação de jogos. 

 

 

V – DA DATA, LOCAL DOS JOGOS 

 

Artigo 13º - Os “Jogos de Integração Aduf-Dourados” serão realizados no dia 24 de novembro de 

2018 (sábado), a partir das 8h, na ADUF/Dourados (Sindicato dos professores da UFGD), 

  

Artigo 17º - Os jogos serão realizadas nos períodos matutino e vespertino.  

 

Artigo 18º – A tabela detalhada com os horários dos jogos será divulgada até o dia 23 de novembro 

de 2018.    

 

 

VI – DAS SISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 19º - Os casos omissos referentes aos “Jogos de Integração Aduf-Dourados” serão 

resolvidos pela Comissão Organizadora do evento. 

 


