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Decisões do Congresso Técnico realizado no dia 24 de outubro
do corrente ano, às 17h30min na sala de Desporto e Lazer do
IFRS, Campus Porto Alegre:
Quanto ao uniforme:
As equipes poderão jogar com bermudas (acima do joelho), calções ou
short, ou seja, os modelos poderão ser diferentes. As cores deverão
predominar em tons escuros (verde escuro, azul escuro, marrom escuro,
preto, cinza escuro etc), não podendo haver discrepância de cores.
Caso alguma equipe não tenha camisetas, será permitido ouso de coletes,
desde que, por baixa deste, a camiseta das atletas seja da mesma cor. O
colete deverá ter numeração às costas.
Quanto ao tempo de jogo:
Dois tempos de 15 minutos com intervalo de cinco minutos.
Quanto a arbitragem:
Poderá haver orientação da arbitragem na interpretação e execução das
regras do jogo.
Quanto a indumentária:
Não será permitido durante os jogos o uso de qualquer tipo de jóias e/ou
bijuterias. As unhas das mãos de todas as atletas deverão estar cortadas
de maneira que seus comprimentos não sejam demasiadamente
excessivos. Caso alguma atleta reclame e após análise da arbitragem, esta,
entender que a atleta não deva participar da competição devido ao
comprimento de suas unhas poderem causar riscos, a decisão deverá ser
acatada.
Estiveram presentes no congresso Técnico os representantes das seguintes
equipes:
Ecomaníacas e Habilidosas.
As modificações e/ou alterações apresentadas no presente documento foram
decisões e aprovações resultantes do Congresso Técnico, com a presença dos
responsáveis das equipes supra citadas.
Em caso de dúvida, leia o Artigo 14, parágrafo primeiro do Regulamento.
Porto Alegre, 25 de outubro de 2011.

