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Quem Supera, Vence! 
 

Regulamento Específico 
 

do GOLBOL MISTO no FEAC 2022 

 
Art. 1º A realização da modalidade GOLBOL no FEAC (Festival de Esportes Eletrônicos 

e Atividades Comunitárias da Universidade de Brasília 2021), de caráter presencial, para 

participantes com ou sem deficiência visual, naipe misto, estabelece saudável 

competição entre a comunidade universitária da UnB, organizada a partir dos seus 

diferentes cursos, incentivando a prática dos esportes paralímpicos e desportos de 

deficientes visuais em âmbito universitário, servindo como forma de integração entre 

docentes, servidores e estudantes em um festival no formato de olimpíada. 

 

http://www.esporte.unb.br/
http://www.cultura.unb.br/
http://www.deac.unb.br/
http://www.instagram.com/esporteunb
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Realização 

Art. 2º A competição de GOLBOL MISTO está prevista para realizar-se em dia único ou 

até dois dias entre abril e maio de 2022. 

Art. 3º A coordenação da modalidade ficará a cargo dos organizadores abaixo 

mencionados, apoiados pela Diretoria de Acessibilidade (DACES / DAC / UnB) e com o 

suporte da Diretoria de Esporte e Atividades Comunitárias (DEAC / DAC / UnB). 

LEOMON MORENO (Campeão paralímpico) – leomonmorenos@gmail.com – 9 8181 

5486 

GUILHERME DA SILVA BITENCOURT (DACES) – 160123071@aluno.unb.br – 9 9905 

9954 

CRISTIANO HOPPE NAVARRO – cristianohoppenavarro@gmail.com  - 9 9143 9179  

DIRETORIA DE ACESSIBILIDADE – daces@unb.br  

DIRETORIA DE ESPORTE E ATIVIDADES COMUNITÁRIAS – deac@unb.br  

Parágrafo Único. A competição de GOLBOL MISTO será regida por este Regulamento, 

apoiado pelo Regulamento Geral do FEAC 2022, disponível em www.esporte.unb.br.  

 

Dos Participantes 

Art. 4º Poderá participar até 1 (equipe) formada por 3 (três) até 6 (seis) participantes, 

com ou sem deficiência visual, representando cada Entidade (Centro Acadêmico e 

Atlética em parceria, Centro Acadêmico, Atlética, Associações). 

Parágrafo Único. Fica a critério da Organização da Modalidade aceitar inscrições além 

do limite de uma equipe por Entidade, de acordo com a viabilidade, bem como prorrogar 

prazos de inscrição.  

Art. 5º Serão aceitos até 2 (dois) atletas especiais em cada equipe participante, inclusive 

convidados da comunidade externa. Os atletas especiais são ex-alunos do mesmo 

curso, alunos com matrícula especial docentes, servidores e avulsos (alunos regulares 

de cursos não-participantes da mesma modalidade), conforme definido nos Artigos 13º 

a 24º do Regulamento Geral. 
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http://www.esporte.unb.br/


Decanato de Assuntos Comunitários / Diretoria de Esporte e Atividades Comunitárias (DAC / DEAC) 

 

Decanato de Assuntos Comunitários / Diretoria de Esporte e Atividades Comunitárias 

E-mail: unbfeac@gmail.com – Home Page: www.esporte.unb.br / www.cultura.unb.br / www.deac.unb.br – Instagram: www.instagram.com/esporteunb 

 
 

 
 

 

Das Inscrições  

Art. 6º As inscrições estão previstas a serem realizadas a partir do dia 10 de março de 

2022. 

Art. 7º As inscrições estão previstas a ocorrer até dia 4 de abril de 2022. 

Art. 8º A inscrição deverá ser realizada pela Entidade em formulário específico que 

estará disponível em www.esporte.unb.br, selecionando no campo “modalidade” 

GOLBOL MISTO. 

 

Congresso Técnico 

Art. 9º O Congresso Técnico está previsto para o dia da competição, logo antes da 

mesma e após o término das inscrições, com data, horário e sala virtual a serem 

confirmadas e divulgadas pelo e-mail e/ou WhatsApp fornecido no ato da inscrição. 

Parágrafo Único. O Congresso Técnico esclarecerá dúvidas do Regulamento Específico 

e Geral, explicar as regras da modalidade e definir entre os inscritos a fórmula de 

disputa.  

 

Comunicação  

Art. 10º A comunicação com as Entidades e atletas participantes ocorrerá por: 

 

a) grupo específico de WhatsApp da modalidade (o link de convite será compartilhado 

com os inscritos);  

b) e-mail unbfeac@gmail.com para dúvidas pontuais;  

c) site www.esporte.unb.br, www.cultura.unb.br e www.deac.unb.br para 

disponibilização de Regulamentos Geral e Específicos e Boletins;  

d) www.instagram.com/esporteunb para informações e notícias;  

e) locais a serem divulgados para transmissões ao vivo de provas e partidas e 

compartilhamento de conteúdos gravados. 

 

 

Pontuação 

Art. 11º A modalidade GOLBOL MISTO, para efeitos de pontuação para o Ranking Geral 

do FEAC, assim como as demais modalidades (exceto Quadratlo e Octatlo), valerá: 
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Classificação Pontuação 

1º 25 

2º 22 

3º 20 

4º 18 

5º 16 

6º 15 

7º 13 

8º 12 

9º em diante 10 

 

Parágrafo Único. Somente será considerado o melhor resultado de cada Entidade como 

pontuação conquistada para o Ranking Geral do FEAC 2022, quando se fizer 

representada por mais de uma equipe. 

 

Fórmula de disputa e Regras Específicas 

Art. 12º A competição será feita presencialmente em local a ser comunicado, podendo 

existir adaptações em relação às especificidades da quadra de GOLBOL, preservadas 

as percepções tátil e auditiva dos participantes. 

Art. 13º O silêncio deve ser mantido no local de disputa, permitidas as manifestações 

apenas entre o gol e o reinício da partida, ou nas paradas oficiais. 

Art. 14º Competirão lado a lado atletas com e sem deficiência visual, utilizando vendas 

para que existam condições de igualdade. 

Art. 15º Os competidores poderão trazer sua própria venda para uso, desde que de 

acordo com as estipulações da regra oficial, ou utilizar as vendas cedidas pela 

Organização. 

Art. 16º As regras serão as oficiais do GOLBOL, disponíveis em 

https://www.cpb.org.br/modalidades/56/goalball e também em 

https://www.cbdv.org.br/modalidades/goalball/regras e chanceladas pelo CPB e pela 

CBDV, com as particularidades seguintes. 

Art. 17º A competição será em dia único ou até dois dias. 

Art. 18º Dependendo do número de inscritos, a fórmula de disputa será: 

a) Eliminatória simples; 

b) Fase de grupos seguida de eliminatória. 

http://www.esporte.unb.br/
http://www.cultura.unb.br/
http://www.deac.unb.br/
http://www.instagram.com/esporteunb
https://lichess.org/
https://www.cpb.org.br/modalidades/56/goalball
https://www.cbdv.org.br/modalidades/goalball/regras
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Art. 19º O tempo oficial das partidas (dois tempos de 12 minutos), a quantidade de 

tempos técnicos (até quatro por partida), a duração da prorrogação (2 tempos de 3 

minutos) e a quantidade de gols de diferença entre as equipes que encerra 

automaticamente a partida (10 gols) poderão ser reduzidos em função da organização 

da competição, número de equipes inscritas e fórmula de disputa. 

Art. 20º As Entidades interessadas em inscrever uma equipe poderão entrar em contato 

com a Diretoria de Acessibilidade (DACES / DAC / UnB) para ter acesso aos estudantes 

com deficiência visual registrados que são alunos regulares da Universidade.  

 

Casos omissos 

Art. 21º Os casos omissos serão decididos pelos Organizadores de Modalidade, com 

anuência da Coordenação Geral do FEAC, após manifestação das partes interessadas. 

 

Organização do GOLBOL 

Coordenação Geral do FEAC 2022 

Brasília, março de 2022 
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