
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

SOFTBOL 

 

Informações: 

softbol@fupe.com.br/fupe@fupe.com.br  
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Informações Gerais: 

 

SOFTBOL 

Local: Grêmio Assistencial e Cultural GECEBS 

Data: 24 e 25 de Junho de 2017 

Horário: 8h do dia 24, às 17h do dia 25 de Junho 

 

SÉRIES E CATEGORIAS 

Categoria Única 

 

PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO 

Atletas de Entidades Cadastradas, Atléticas ou Departamentos de Esporte 

 

1 – Cadastro de Entidade:  

Acesse o www.juesp.com.br e faça o cadastro da entidade ou equipe. Você receberá o login e 

a senha para o acesso à intranet.  

 

2 – Cadastro de Atleta: Até 11 de Junho 

Acesse www.juesp.com.br e faça o cadastro de todos os atletas. Será gerado um Termo de 

Responsabilidade de deverá ser impresso, assinado e entregue no dia da competição. O 

Cadastro Anual de Atleta junto à FUPE tem custo de R$ 25,00 para atletas de entidades do 

interior ou baixada, e R$ 30,00 para atletas de entidades da Grande São Paulo. O comprovante 

de pagamento do Cadastro de Atleta deve ser enviado para sotbol@fupe.com.br em cópia para 

fupe@fupe.com.br  

 

3 – Ficha de Inscrição Geral FUPE 

Fazer o pagamento da Taxa de Inscrição no valor de R$ 355,00 e enviar o comprovante para 

softbol@fupe.com.br  em cópia para softbol@fupe.com.br Preencher o seguinte formulário, leia 

atentamente a cada informação contida no mesmo. Link  

https://goo.gl/forms/eTClzj71cj1ZWhX32 

 

OBS: a equipe que não cumprir quaisquer um dos 3 passos anteriores, será desclassificada 

automaticamente 
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**O não cumprimento dos prazos ensejará multa de R$ 20,00 por atleta inscrito, e a aceitação, 

ou não, da inscrição ficará a cargo do Departamento Técnico da FUPE.  

 

Dados Para Pagamento do Cadastro Anual de Atleta: 

Favorecido – Federação Universitária Paulista de Esportes – FUPE 

CNPJ – 43.280.254.0001/13 

Banco Santander 

Agência: 0083 – C/C: 13007178-4 

Realizar Depósito Identificado 

** O não cumprimento dos prazos ensejará no cancelamento da participação da equipe na 

competição nacional.  

 

 

REGULAMENTO 

 

I. Poderão participar do Campeonato Paulista Universitário alunos regularmente 

matriculados e cursando em Instituição de Ensino Superior no Estado de São Paulo em 

cursos de Graduação, Pós-Graduação, Mestrado, Doutorado e Pós- Doutorado  

conforme regulamento geral do Campeonato Paulista Universitário 

 

a. As equipes poderão ser compostas por atletas de diferentes 

entidades/universidades 

 

FORMA DE DISPUTA 

● Limite máximo de 12 equipes participantes. Serão sorteadas entre as 

chaves, conforme o CT 2017 de Softbol; 

● A composição das Chaves Ouro, Prata e Bronze de domingo seguirá os 

critérios de classificação; 

●  As equipes que disputarão a chave prata e bronze, terão partidas com 

limite de tempo reduzido à 1h10; 

● A duração das partidas de sábado será de 6 entradas ou 1h40. Nas 

partidas de domingo, a chave Ouro será de 6 entradas, ou 1h40 de jogo, 

exceto pela final, que será de 6 entradas sem limite de tempo; 

● Sobre a regra de called-game: na 3ª entrada com diferença de 15 

pontos, 4ª entrada diferença de 10 pontos e a partir da 5ª entrada com 



 
 

 
 

diferença de 7 pontos entre as equipes. 

 

 

II. Critérios de Classificação 
 

a. Maior número de vitórias; 
b. Confronto Direto; 
c. Maior número de pontos feitos; 
d. Menor número de pontos cedidos; 
e. Maior índice de TQB; 
f. Sorteio. 

 

Considerações Técnicas: 

  

● Cada equipe deverá fornecer 2 bolas de jogo novas, que serão 

devolvidas ao final da partida; 

● As equipes que estiverem jogando serão as responsáveis por buscar as 

bolas que saírem de campo, assumindo a responsabilidade no caso de 

perda de bola; 

● As atletas devem realizar as trocas de ataque/defesa no menor tempo possível; 

● Cada equipe deverá ter sempre um receptor preparado com máscara 

(obrigatório) para o aquecimento do arremessador no início de cada 

entrada; 

● Não é permitida a invasão de atletas do bench dentro do campo; 

● Durante o jogo, o knock será permitido somente na primeira defesa de 

cada equipe, e deve se encerrar quando os árbitros solicitarem; 

● Entregar as escalações com maior agilidade possível. 

  



 
 

 
 

 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

A FEDERAÇÃO UNIVERSITÁRIA PAULISTA DE ESPORTES não se responsabilizará por 

eventuais acidentes que possam ocorrer com os atletas durante as partidas, prestando tão 

somente os primeiros socorros. 

Cada entidade, em concordando com os termos deste Regulamento, deverá indicar uma 

pessoa para representá-la no dia do evento, que deverá estar devidamente credenciado pela 

FEDERAÇÃO UNIVERSITÁRIA PAULISTA DE ESPORTES para ter livre acesso a todas as 

dependências do local do evento. 

Previamente a realização dos torneios, haverá um Congresso Técnico onde as entidades 

deverão fazer-se presentes na pessoa de um responsável, para eventuais esclarecimentos. 

Só serão aceitas reivindicações dos responsáveis das entidades que estiveram presentes no 

Congresso. 

As ocorrências ou assuntos que não estejam descritos em regulamento, serão analisados em 

Congresso Técnico e no dia do torneio pela comissão organizadora do evento. 

Para os itens que não estiverem previstos neste regulamento, obedecerá ao CT 2017. Os 

casos omissos serão definidos pela Comissão Técnica formada pela ASB (Árbitros de Softbol 

do Brasil), a comissão organizadora do evento, e pelos presentes no congresso técnico, tendo 

cada equipe limite de 1 membro. 

 

A inscrição no evento significa que as entidades estão de acordo com o regulamento 

 

 

  



 
 

 
 

 

 

CONTATOS 

 
Sede da FUPE - Rua Manoel da Nóbrega, 802, Sala 04 – São Paulo,  
Bruno Giaretta 

bruno@fupe.com.br 

Superintendente de Esportes 
Kallel Brandão 

kallel@fupe.com.br (11) 9-7118-3872 

Conferência do Vale do Paraíba 
Delegado Regional: Prof° Vinícius Braga 
vinicius_vp@fupe.com.br (12) 9-9648-3670 / 9-8234-1295 / 9-9132-4342 / 9-8872-6881 

Conferência da Grande Campinas 
Delegada Regional: Karina Saraiva 
karinasaraiva@fupe.com.br (19) 9-9635-7507 

Conferência de Ribeirão Preto 
Delegado Regional: Prof° Silvio Caporal Junior 
silviorp@fupe.com.br(16) 9-8112-5303 

Conferência da Baixada Santista 
Delegada Regional: Yanne Toledo 
Yanne.toledo@hotmail.com  (19) 99460-1717 
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