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1. INTRODUÇÃO 
 

 

Os Jogos Desportivos Universitários Galaico-Durienses tiveram a sua primeira edição 
na Universidade da Corunha em Novembro de 1993 e, desde então, foram 
organizadas 29 edições. Este evento multidesportivo, interrompido em 2010, acolhia 
por edição mais de 300 estudantes universitários durante 3 dias. O evento era 
organizado até então de forma rotativa entre as três Universidades do Norte de 
Portugal e a três Universidades da Galiza, alternando obrigatoriamente de país em 
cada ano. 

Desde o seu início, estes jogos já envolveram em competição cerca de 8000 
estudantes, numa atividade regular e que expressa de forma inequívoca os laços de 
cooperação e convívio entre as Universidades do Porto, Minho, Trás-os-Montes e Alto 
Douro, Vigo, Santiago de Compostela e Corunha.  

Este 2011 decidiram estas 6 Universidades, com o apoio do Agrupamento Europeu 
de Cooperação Territorial Galícia Norte de Portugal (GNP-AECT) e das Cidades de Tui 
e Valença, relançar os jogos num espaço simbólico de cooperação territorial entre as 
duas regiões. Em 2012, seguindo a mesma orientação os Jogos realizaram-se na Vila 
de Melgaço, em 2013 Tomiño e Vila Nova de Cerveira. 

As duas últimas edições voltaram às Cidades Universitárias de Vila Real (2014) e 
Ourense (2015). A Universidade do Minho em Braga acolhe a XXX edição dos Jogos 
Galaico-Durienses nos dias 21 e 22 de Novembro de 2016. 



 

2. INFORMAÇÃO GERAL 
 

 

Historial dos Jogos Galaico-Durienses 

No início dos anos 90, a Universidade do Porto e a Universidade de Vigo, através dos 
Professores José Pedro Sarmento e Patrício Sanches Bello, desenvolveram uma série 
de contactos e reuniões, no sentido de promover encontros desportivos regulares 
entre as Universidades do Norte de Portugal e da Galiza.  

Em 1991 começam a realizar-se alguns eventos desportivos de carácter competitivo 
e recreativo entre estas duas Universidades, aos quais se foram gradualmente 
integrando as Universidades do Minho, Trás-os-Montes e Alto Douro, Santiago de 
Compostela e Vigo. Em 1992, na Pousada de Valença, realiza-se a primeira reunião 
formal entre os responsáveis desportivos das 6 Universidades para formalizar a 
realização de um evento desportivo regular entre as 6 Instituições, o qual viria a ser 
designado de Jogos Desportivos Universitários Galaico-Durienses. 

Estes Jogos foram criados com os seguintes objetivos: 

- Criar um evento regular e de mobilidade transfronteiriça entre as 6 
Universidades do Norte Portugal e da Galiza no âmbito do desportivo; 

- Aumentar a oferta desportiva de eventos internacionais para as 
Universidades envolvidas; 

- Melhorar o conhecimento sobre a organização desportiva das Universidades 
envolvidas e trocar boas práticas e experiências; 

- Dar uma experiência internacional aos estudantes, docentes e funcionários 
das Universidades no âmbito desportivo, social e de promoção do 
desportivismo e da amizade entre os participantes. 

Os Jogos Desportivos Universitários Galaico-Durienses tiveram a sua primeira edição 
em Novembro de 1993 e, desde então, foram organizadas 29 edições, nas 
Universidades que os acolhem. 



 

Em 1993 e 1994 realizou-se uma edição em cada ano, tendo os Jogos a duração de 
2 dias.  

A partir de 1995 e até 2001 os jogos passaram a ter duas edições anuais e que 
decorriam nos meses de Março e Novembro.  

No entanto a partir de 2002, os responsáveis da Universidades decidiram em realizar 
apenas uma edição anual, aumentando no entanto o número de dias de 2 para 3. 

Em 2010 os Jogos sofreram a primeira interrupção não se realizando como estava 
inicialmente previsto na UTAD, dada a data de realização coincidir com uma Greve 
Geral em Portugal. 

Entre 2011 e 2013 decidiram as 6 Universidades iniciar um novo ciclo, relançando 
estes jogos num local fora das suas sedes, nas cidades de Valença e Tui, Melgaço, 
e, Tomiño e Vila Nova de Cerveira, com um programa reduzido a duas/três 
modalidades desportivas, mantendo no entanto o carácter das últimas edições em 
que as competições se disputam no sentido de manter a equidade entre géneros. 

Os Jogos Galaico Durienses e as suas particularidades  

Este evento multidesportivo, para além da sua antiguidade e exemplo de cooperação 
transfronteiriça e de criação de laços e relações institucionais verdadeiramente 
exemplares, tem desde o seu início, algumas particulares no âmbito da sua 
organização e tem vindo a adquirir algumas características inovadoras, a saber: 

- 6 Universidades, 3 da Galiza, 3 do norte de Portugal 

- Cada edição está aberta à participação de estudantes, funcionários e 
professores; 

- O evento até 2009 era organizado de forma rotativa entre as três 
Universidades do Norte de Portugal e a três Universidades da Galiza, 
alternando obrigatoriamente de país em cada ano; 

- Todos os anos se realizou uma reunião entre as 6 Instituições, onde a 
Universidade que acolhia o evento propunha o programa desportivo com a 
concordância das restantes; 



 

- As modalidades já praticadas nestes jogos vão desde os tradicionais 
desportos de equipa (Andebol, Basquetebol, Futebol de 7, Futsal, Polo 
Aquático, Rugby, Vela, Voleibol), desportos individuais (Atletismo, Badminton, 
Canoagem, BTT, Duatlo ou Triatlo, Escalada, Judo, Karaté, Natação, 
Orientação, Taekwondo, Ténis, Ténis de Mesa, Squash, Xadrez), realizando-
se pontualmente atividades relacionadas com Jogos Populares, Desporto 
Adaptado, Concursos de Força (Supino) ou demonstração de novas ou 
modalidades pouco praticadas (Bowling, Kayak Polo, Power Polo, Court 
Soccer); 

- A composição das delegações e dos desportos em competição têm em 
conta a equidade entre géneros, cada delegação é composta por metade de 
homens e metade mulheres. Desde 2007 que as competições desportivas 
são sempre disputadas por equipas mistas; 

- No passado, cada delegação apenas se responsabilizava pelo pagamento 
do seu transporte e alojamento, a Universidade que organizava 
responsabilizava-se pelo pagamento das despesas de instalações, 
alimentação, arbitragem, promoção, etc.). Desde 2011, as universidades 
apenas têm o custo da deslocação e dividem entre si eventuais custos com 
alojamento e alimentação. 

Os Jogos Desportivos Galaico Durienses, desde o seu início, já envolveram em 
competição cerca de 8000 participantes (em 23 anos), quer sejam estudantes, 
professores ou funcionários, numa atividade regular que expressa de forma 
inequívoca os laços de cooperação e convívio entre as Universidades do Porto, Minho, 
Trás-os-Montes e Alto Douro, Vigo, Santiago de Compostela e Corunha. Mas a 
cooperação entre as 6 Universidades a nível desportivo não se esgota nestes Jogos, 
tendo sido ao longo dos últimos 23 anos realizados vários acontecimentos 
desportivos em variadíssimas modalidades em épocas e datas especiais para estas 
instituições. Outros projetos se vão desenvolvendo e criando uma cooperação 
exemplar no Norte de Portugal e na Galiza, sendo o exemplo mais recente a 
realização, nos anos de 2010 e 2011 em Tui, do I troféu Inter-regional de Barcos 
Dragão e a I Regata de Canoagem em K4.  

 

 



 

3. ORGANIZAÇÃO 
 

CO, Estrutura e Funções 

O Comité Organizador é composto por 9 membros, um membro de cada 
Universidade, o Secretário-Geral dos Jogos Galaico Durienses, um representante da 
Fundação CEER e um representante do Agrupamento Europeu de Cooperação 
Transfronteiriça Território da Galiza – Norte de Portugal. 

Este comité funcionará como supervisão dos jogos e intervirá em casos de situações 
anormais ou disciplinares do ponto de vista desportivo. 

Este Comité reunirá uma vez antes dos jogos para confirmar o regulamento e horário 
dos jogos e após os mesmos caso julgue necessário.  
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Modalidades 

As modalidades que integram o programa da 30ª edição dos JGD são as seguintes: 

 

COLECTIVAS 

Andebol (misto) 

Voleibol (misto) 

INDIVIDUAIS 

Escalada 

Bowling (Dirigentes) 

 

 

Delegações 

35 Pessoas por delegação (28 atletas, 3 técnicos, 3 dirigentes, 1 motorista)  

Alojamento 

O alojamento será realizado em Braga em unidades hoteleiras a sugerir pela 
Universidade do Minho  

Alimentação 

A alimentação será realizada na Cantina da Universidade do Minho. 

Acreditação 

Cada instituição deverá enviar para ddc@sas.uminho.pt a confirmação de 
participação até ao dia x de Novembro. 

Não se realizará nenhum processo de acreditação formal, no entanto, as delegações 
deverão enviar para ddc@sas.uminho.pt as fichas de inscrição por modalidade 
desportiva até dia x de Novembro. Enviar fichas em anexo separado. 

mailto:ddc@sas.uminho.pt
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Serviços Médicos  

A Universidade do Minho providenciará a presença, em permanência, uma 
ambulância e socorristas nas instalações desportivas. 

Cerimónia de entrega de prémios 

A entrega de prémios realiza-se após as finais, onde serão entregues os troféus das 
primeiras 3 equipas por modalidade e um troféu a cada Universidade presente pela 
classificação-geral. 

  



 

 

4. INFORMAÇÃO TÉCNICA 
 

 

Os Jogos Galaico-Durienses são uma competição desportiva destinada a alunos, 
docentes e funcionários das seis Universidades existentes neste espaço geográfico 
do Norte de Portugal e Galiza, a saber: Universidades do Minho, Porto, Trás-os-Montes 
e Alto Douro, Vigo, Corunha e Universidade de Santiago de Compostela. 

O torneio será organizado usando o regulamento geral, específico e disciplinar, 
elaborado e acordado por todos os participantes. Todos os equipamentos de 
instalações, bolas, marcadores, etc. terão em conta as especificações técnicas 
específicas das modalidades. 

 

Instalações desportivas 

 

Andebol/Voleibol/Escalada 

Complexo Desportivo Universitário de Gualtar, Braga 

GPS: (41°33'42.8"N 8°23'41.7"W) 

 



 

   

Bola de Jogo  

Andebol: Bola de jogo oficial: Molten 3 H3X5001  

Voleibol: Bola de jogo oficial: Mikasa MVA200 

 

Equipamentos 

Cada instituição deverá levar pelo menos dois equipamentos de jogo para cada 
modalidade coletiva.  

 

Programa competitivo  

O programa desportivo desta 30ª edição dos Jogos Galaico Durienses contará com 3 
modalidades de competição e uma de demonstração  

A competição cobrirá 2 dias, iniciando na tarde de xxxxxxx-feira, dia xx Novembro, e 
terminando no fim da manha de xxxxxxxxx-feira, dia xx Novembro. 

Programa Geral e Horários dos Jogos (hora portuguesa): 

Dia xx: 

- 15h00: jogo 1 grupo 1 

- 16h00: jogo 1 grupo 2 

- 16h00: Prova de Boulder Escalada 

- 17h00: jogo 2 grupo 1 

- 18h00: jogo 2 grupo 2 

- 19h00: jogo 3 grupo 1 

- 20h00: jogo 3 grupo 2 

- 21h00: Jantar 

 

Dia xx: 



 

- 10h00: 5º e 6º lugar 

- 10h00: Prova de Velocidade Escalada 

- 11h00: 4º e 5º lugar 

- 12h00: Final Voleibol  

- 13h00: Final Andebol 

- Depois das finais: Entrega de prémios 

- 14h00: Almoço de encerramento 

 

O sistema de pontuação classificará cada Universidade que participa numa 
modalidade integrada no programa dos Jogos numa posição do 1º ao 6º lugar. Estas 
posições em cada modalidade contarão para efeitos da classificação geral por 
Universidades. 

 

Cada modalidade pontuará para a classificação geral da seguinte forma:  

• 1º Lugar – 6 pontos 
• 2º Lugar – 5 pontos 
• 3º Lugar – 4 pontos 
• 4º Lugar – 3 pontos 
• 5º Lugar – 2 pontos 
• 6º Lugar – 1 ponto 
 

Regulamentos 

Para a 30ª edição os JGD, foram preparados os seguintes documentos com 
referência a regulamentos: 

 Andebol 
 Voleibol 
 Escalada 
 

  



 

Regulamento Voleibol 
1. Participantes  

Cada universidade deverá apresentar uma equipa constituída por seis mulheres, 
seis homens e um treinador/a ou delegado/a. 

2. Constituição das equipas e duração dos jogos 

2.1. A constituição das equipas durante um jogo será a seguinte: terão de estar em 
campo, obrigatoriamente, 3 mulheres e 3 homens. 

2.2. Substituição do libero: a substituição do libero terá de ser efetuada através de 
um elemento do mesmo sexo. 

2.2. Os jogos serão disputados à melhor de três sets, até 25 pontos: 

— Nos dois primeiros sets, ganha o jogo a equipa que chegar primeiro aos 25 
pontos com uma vantagem de 2 pontos sobre o adversário. Caso essa diferença 
não se verifique nos 25 pontos, ganhará a equipa que chegar primeiro aos 27 
pontos. 

— No último set ganha o jogo a equipa que chegar primeiro aos 25 pontos com 
uma vantagem de 2 pontos sobre o adversário. Caso essa diferença não se 
verifique nos 25 pontos, ganhará a equipa que alcançar primeiro a vantagem de 
dois pontos. 

2.3. Tempos mortos: 

Cada equipa poderá solicitar um tempo morto de 30 segundos em cada set.  

3. Regulamento geral 

A competição decorrerá segundo o disposto na mais recente versão do regulamento 
da FIVB (Federação Internacional de Voleibol), com as seguintes adaptações: 

— A altura da rede será 2,35 metros. 

— O líbero poderá ser homem ou mulher, podendo trocar por qualquer jogador do 
mesmo sexo. 



 

3.1. Modelo da Competição 

>> 1ª Fase: Dois grupos de três equipas, jogando todos contra todos a uma volta. 

>> 2ª Fase: Os dois primeiros classificados de cada grupo defrontam-se entre si, 1º 
de um grupo contra 2º do outro grupo, para decidir os finalistas. 

>> 3ª Fase: Os vencedores dos jogos da 2ª Fase defrontam-se na final. Os vencidos 
disputam um jogo de classificação final para o 3º e 4º lugar. As equipas 
classificadas no terceiro lugar da primeira fase (grupos), disputam um jogo de 
classificação final para o 5º e 6º. 

3.2. Pontuação 

— Vitoria: 2 pontos 

— Derrota: 1 ponto 

— Falta de comparência: 0 pontos 

3.3. Desempates 

3.3.1. Em caso de empate em número de pontos na classificação da 1ª fase 
(grupos), são utilizados para desempate, na ordem apresentada abaixo, os 
seguintes critérios: 

a) Resultados dos jogos entre as equipas empatadas. 

b) Maior diferença entre sets ganhos e sets sofridos. 

c) Maior número de sets ganhos. 

d) Menor número de sets sofridos. 

e) Maior diferença entre pontos marcados e pontos sofridos. 

f) Maior número de pontos marcados.. 

g) Menor número de pontos sofridos. 

h) Sorteio. 

4. Equipamento de jogo 



 

Todas as equipas terão de se apresentar com equipamento uniforme e numerado. 

No caso de coincidência na cor de equipamentos entre duas equipas, a equipa 
indicada no calendário em primeiro lugar terá de alterar o seu equipamento.  

5. Classificação e pontuação final 

Nos Jogos Galaico-Durienses os pontos são atribuídos do seguinte modo: 

— 1º classificado: 6 pontos 

— 2º classificado: 5 pontos 

— 3º classificado: 4 pontos 

— 4º classificado: 3 pontos 

— 5º classificado: 2 pontos 

— 6º classificado: 1 pontos 

6. Vários 

Todos os aspetos não previstos neste regulamento, serão decididos de acordo com 
o disposto na mais recente versão dos regulamentos oficiais da Federação 
Portuguesa de Voleibol  



 

Regulamento Andebol 
 

Esta competição rege-se sob os regulamentos da IHF e com as seguintes 
particularidades:  

 

1- Cada equipa é composta por 12+1 (6 homens + 6 mulheres + 1 treinador).  

2- A constituição das equipas em campo dos deverá ser a seguinte  

3 homens e 4 mulheres ou 4 homens e 3 mulheres.  

3- Tempos de Jogo: será de 2 períodos de 25 minutos cada um, a tempo corrido.  

4- Entre cada período haverá 5 minutos de Repouso ou Descanso.  

Tempos mortos: cada equipo poderá solicitar um tempo morto por período de 1 
minuto.  

5- Bola: Masculina Molten  

6- O golo, quando obtido por uma mulher vale 2 pontos.   

7- Em caso de empate em número de pontos na classificação da 1ª fase (grupos), 
são utilizados para desempate, na ordem apresentada abaixo, os seguintes critérios: 

a) Melhor coeficiente de pontos marcados e pontos sofridos. 

b) A equipa com maior número de pontos marcados. 

c) A equipa com menor número de pontos sofridos. 

d) Sorteio. 

8- Equipamento de jogo 

Todas as equipas terão de se apresentar com equipamento uniforme e numerado. 

No caso de coincidência na cor de equipamentos entre duas equipas, a equipa 
indicada no calendário em primeiro lugar terá de alterar o seu equipamento.  

9- Classificação e pontuação final 



 

Nos Jogos Galaico-Durienses os pontos são atribuídos do seguinte modo: 

• 1º classificado: 6 pontos 

• 2º classificado: 5 pontos 

• 3º classificado: 4 pontos 

• 4º classificado: 3 pontos 

• 5º classificado: 2 pontos 

• 6º classificado: 1 ponto 

 

10- Vários 

Todos os aspetos não previstos neste regulamento, serão decididos em reunião dos 
delegados de cada Universidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamento Escalada 
 



 

1. Participantes  

Cada universidade deverá apresentar uma equipa constituída por 4 elementos, tendo 
obrigatoriamente 2 elementos do sexo masculino e dois elementos do sexo feminino. 

 

2. Constituição das equipas  

As equipas são constituídas por 2 homens e duas mulheres 

 

3. Provas 

CNU Escalada – Boulder; 

CNU Escalada – Velocidade. 

 

4. Equipamento 

O atleta tem obrigatoriamente de levar arnês e pés de gato para a prova. 

 

5. Pontuação  

Cada prova tem o máximo de 6 pontos para o 1º classificado por género, até 1 ponto 
ao classificado na última posição. 

 

6. Em caso de empate pontual, procede-se ao desempate a favor da equipa com 
maior número de 1ºs lugares e assim sucessivamente. 

 

7. Aspetos Técnicos  

Os aspetos técnicos não previstos neste anexo regem-se pelos Regulamentos e 
Normas da IFSC. 

 

8. Classificação e pontuação final 



 

Nos Jogos Galaico-Durienses os pontos em cada competição (equipa ou singular) são 
atribuídos do seguinte modo: 

— 1º classificado: 6 pontos 

— 2º classificado: 5 pontos 

— 3º classificado: 4 pontos 

— 4º classificado: 3 pontos 

— 5º classificado: 2 pontos 

— 6º classificado: 1 pontos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamento Bowling 
Aspetos Técnicos e Outros 

Os aspetos técnicos não previstos neste anexo regem-se pelos Regulamentos e 
Normas da Federação Internacional de Bowling. O local de competição será o Bowling 
House Fun & Coffee em Braga. Há prémios para todas as equipas e participantes.  



 

 

  



 

5. SORTEIO 
 

 

 

Andebol 

Grupo A 

 

 

 

 

Grupo B 

 

 

 

 

VOLEIBOL 

Grupo A 

 

 

 

 

Grupo B 

 

 

 

 



 

 

Bowling 

Grupo A 

 

 

 

 

Grupo B 

 

 

 

 

 

  



 

6. CALENDÁRIO COMPETITIVO 
 

 

Dia xx Novembro  
 

ANDEBOL  

  

    

15h     

16h     

17h    

18h     

19h    

20h     

 

VOLEIBOL  

  

    

15h     

16h     

17h     

18h     

19h     

20h     

 

Dia xx Novembro  
 



 

VOLEIBOL 

 

   

10h  3º grupo A 3º Grupo B 

11h  2º Grupo A 2º Grupo B 

 

 

ANDEBOL 

 

   

10h  3º grupo A 3º Grupo B 

11h  2º Grupo A 2º Grupo B 

 

FINAIS 

   

12h  

VOLEIBOL 

1º Grupo A 1º Grupo B 

  

13h  
BASQUETEBOL 

1º Grupo A 1º Grupo B 
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