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Srs. Professores e Direção,

Solicitamos a gentileza para que façam a leitura do REGULAMENTO OFICIAL dos

PRIMEIROS JOGOS ESCOLARES DA INDEPENDÊNCIA com atenção,  registrando  as

dúvidas  e  sugestões,  pois  na  reunião  do  congresso técnico somente  serão  discutidos os

apontamentos feitos por cada instituição.

Desde já agradecemos o empenho, pois nosso trabalho só terá resultados positivos

com a colaboração de todos, com isto os objetivos do 1° JEI serão alcançados com êxito.

CRONOGRAMA     DE     DATAS E JOGOS  

DATAS DESCRIÇÃO LOCAL

28/07/2022 Envio do mapa ofício
Por e-mail ou retirar com

pen drive na SME

19/08/2022         Congresso Técnico Auditório
da SME

07/09/2022 Abertura oficial do 1° JEI ABY LISBOA (9:00h)

CLASSIFICATÓRIAS

 FUTSAL
      Classe A, B e C, SUB -19 e SUB - 20  
07/09/2022 a 10/09/2022

 QUEIMADA
 Classe A, B e C – 08/09/2022 a 09/09/2022

 VÔLEI DE PRAIA
 Classe A e B, SUB -19 e SUB - 20  – 09/09/2022 
(FINAIS)

 XADREZ
 Classe A, B e C, SUB -19 e SUB - 20  09/09/2022 
(FINAIS)

 ATLETISMO/CORRIDA
 Classe A, B e C, SUB -19 e SUB - 20   10/09/2022 
(FINAIS)

 JIU-JITSU
 Classe A, B e C, SUB -19 e SUB - 20  10/09/2022 
(FINAIS)

 BASQUETE (10/09/2022)

 FUTMESA
          Classe A e B, SUB -19 e SUB - 
20       (10/09/2022)

 ABY LISBOA, 
SANTA HELENA e 
PROJETO;

 SANTA HELENA;

 PARQUE DE 
VAQUEJADA;

 CMCJ;

 PARQUE DE 
VAQUEJADA;

 ABY LISBOA.

 QUADRA DO 
PROJETO;

 QUADRA DA 
SANTA HELENA;
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FINAIS

 FUTSAL – 11/09/2022

 CORRIDA - 11/09/2022 (manhã)
À DEFINIR

11/09/2022
Cerimônia de encerramento com

entrega

das premiações.

ABY LISBOA
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DAS     DISPOSIÇÕES     PRELIMINARES  

Art.  1º  -  OS  PRIMEIROS  JOGOS  ESCOLARES  DA  INDEPENDÊNCIA  -  1°  JEI,

regulamentar- se-ão genericamente, pela legislação vigente aplicável e, especificamente, pelas

disposições contidas neste regulamento.

Art.  2º -  Os estabelecimentos  de ensino participantes  serão considerados conhecedores  da

legislação esportiva e deste regulamento, no que diz respeito aos seus direitos e obrigações.

Art. 3º - Para efeito deste regulamento, serão consideradas equivalentes às expressões:

- Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto- BA;

- Secretaria Municipal da Educação;

- Secretaria Municipal de Juventude e Esportes;

- Departamento de Educação Física Escolar;

Art. 4º- É de competência do Departamento de Educação Física Escolar e da Secretaria 

Municipal da Juventude e dos Esportes fiscalizar e fazer cumprir este regulamento.

DOS     OBJETIVOS  

Art. 5º - São objetivos do 1° JEI:

5.1 - Promover o desporto educacional,  oportunizando participação de um maior

número de estudantes, despertando o gosto pela prática dos esportes, com fins

educativos e formativos.

5.2 – Alavancar o surgimento de novos talentos esportivos, sem perder de vista os

valores educacionais dos  PRIMEIROS JOGOS  ESCOLARES  DA

INDEPENDÊNCIA - 1° JEI.

5.3 - Propiciar, através do esporte, vivências socioeducativas entre diferentes

clientelas de alunos, as quais se tornarão aprendizado e serão utilizadas para

diminuir diferenças.

5.4- Congregar  estudantes  das várias escolas do município,  propiciando estímulo

recíproco, intercâmbio social e reflexão sobre os aspectos positivos do esporte,

contribuindo para situar a escola como centro cultural,  desportivo e formativo da

comunidade.
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DA     ORGANIZAÇÃO ESPORTIVA  

Art. 6º - O 1° JEI será organizado, coordenado pelo Departamento de Educação Física  da 

Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal da Juventude e dos Esportes.

§ único - O Departamento de Educação Física sob sua subordinação as comissões de apoio,  

de abertura, premiação e encerramento dos jogos.

Compete à Departamento de Educação Física e a quem ela designar:

a) Receber as inscrições e verificar a documentação de acordo com este regulamento;

b) Verificar, através da comissão disciplinar, a participação e informações

comprobatórias de qualquer irregularidade, encaminhadas pelas instituições

participantes;

c) Designar a equipe de apoio;

d) Providenciar e designar as instalações esportivas necessárias à realização das

competições;

e) Organizar o cerimonial de abertura e encerramento;

f) Fazer cumprir, rigorosamente, os horários pré-estabelecidos;

g) Elaborar a tabela de jogos e competições;

h) Supervisionar a aplicação do regulamento nas diversas modalidades esportivas, com

base no regulamento das olimpíadas escolares nacionais e nas regras oficiais de cada

modalidade, condutas de ordem técnicas e pedagógicas;

i) Providenciar árbitros para diversas modalidades;

j) Divulgar os resultados diariamente;

k) Verificar a qualidade do material esportivo;

l) Elaborar relatório técnico;

m) Resolver, quando necessário, os casos omissos.

DO     CONGRESSO  

Art. 7º – O congresso técnico será realizado na data citada na tabela da página 03 deste 

regulamento.

§ Primerio – O representante “geral” do estabelecimento de ensino deverá ser obrigatoriamente um 

professor de educação fisica da instituição, ao qual caberá providenciar uma foro 3x4 do aluno, 

colocando o nome do aluno, modalidades que participará, data de nascimento, nome da instituição, 

respectiva classe que vai participar, cuja credencial será disponibilizada pela Secretaria de Educação, e 

servirá de credencial para os jogos.
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§ Segundo – A “ausência” de representantes no congresso técnico impedirá a participação do 

estabelecimento de ensino no 1° JEI.

§ Terceiro – As informações e possíveis dúvidas sobre o credenciamento on-line poderão 

ser resolvidas pelo telefone (77) 99830-8064 ou diretamente na SME sala do Departamento 

de Educação Física.

DA     PARTICIPAÇÃO  

Art. 8º– Poderão participar deste evento instituições de ensino regular e EJA, da rede pública

e particular do município de Formosa do Rio Preto-BA.

§ primeiro–  Excluem-se aqui cursos pré-vestibulares,  supletivos e similares,  escolinhas de

futebol e centros de treinamento de qualquer modalidade. Salvo para os atletas do SUB – 18

e  SUB  –  20  que  poderão  fazer  a  inscrição  da  sua  equipe  normalmente  com  a

apresentação da ficha de inscrição e documento com foto.

§ segundo - Para as modalidades coletivas, cada estabelecimento poderá inscrever 01 equipe

por sexo, modalidade e categoria, poderá inscrever o número  mínimo         o  u         máximo   exigido

pela regra oficial da modalidade e o que diz o regulamento geral e específico das mesmas em

cada naipe, conforme tabela abaixo.

§ terceiro–  Para ampliar a possibilidade de participação de mais alunos, as inscrições serão

limitadas, ou seja, um mesmo aluno poderá participar dentro da sua categoria e classe, da

seguinte forma:

 02 (duas) modalidades coletivas;

 02 provas de atletismo;

§  quarto  -   Será  de  responsabilidade  exclusiva  do  estabelecimento  de  ensino  se  houver

coincidência em horários de jogos com atletas inscritos em diferentes modalidades durante

os jogos.
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MODALIDADES     E     CLASSES  

MODALIDADE
2001/2002 2003/2004 2005/2006 2007/2008 2009/2010

Sub - 20
M
/F

Sub – 18
M/F

Classe A
M/F

Classe B
M/F

Classe C
M/F

FUTSAL X X X X X

XADREZ X X X X X

JIU-JITSU X X X X X

VOLEI DE AREIA X X X X -
QUEIMADA - - F F F

CORRIDA X X - - -
ATLETISMO (PROVAS) - - - - -
75 m rasos - - X X X

100 m rasos X X X X X

Salto em Distancia X X X X X

FUTMESA X X X X -
BASQUETE - - - - -
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Art. 9º - As equipes que representarão as instituições de ensino deverão ser compostas pelo

quantitativo de alunos indicados para as modalidades (individual e coletiva) conforme tabela a

seguir:

§único- As tabelas abaixo, 01 e 02 nas modalidades coletivas NÃO serão aplicadas para a

classe  A,  SUB  -  18  e  SUB  -  20,  pois  está  categoria  seguirá  a  regra  oficial  de  cada

modalidade, salvo o que estiver neste Regulamento.

Tabela     1:  

MODALIDADES MÍNIMO MÁXIMO

  JIU-JITSU 01 05

ATLETISMO 01 POR PROVA 05 POR PROVA

VÔLEI DE AREIA 02 02

XADREZ 01 05

QUEIMADA 10 20

FUTSAL 08 14

FUTMESA 02 02

BASQUETE 05 06

CORRIDA 01 05

Art  10º  -  No primeiro jogo de cada turno haverá uma tolerância de no máximo         15  

minutos para o início da partida, se a equipe não chegar dentro do prazo pré-

determinado, será atribuído o W.O., e  a equipe perdendo os pontos da  partida. Não

eliminando a mesma da competição.

Número mínimo para o início da partida e W.O.
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Tabela     2:  

MODALIDADES MÍNIMO (Derrota) W.O.

FUTSAL 03 Á 07 Menos de 03

VÔLEI DE AREIA ------- Menos de 02

QUEIMADA 07 á 09 Menos de 07

§ primeiro -  Para as equipes que comparecerem com o número mínimo estabelecido pela

tabela 2, se houver acordo entre ambas será realizada a partida, porém a mesma será

considerada “derrotada”, pelo placar de 1x0, independente do resultado final, com exceção do

voleibol e do vôlei de areia, que será atribuído o placar de 02 sets a zero.

DAS     INSCRIÇÕES  

Art. 11º - As Inscrições serão realizadas on-line, através de e-mail e/ou diretamente no

Departamento de Educação Física na SME. As relações de atletas por modalidade, sexo

e categoria, deverão também ser apresentadas IMPRESSAS, anexo ao mapa ofício, em

duas vias, que serão protocoladas pela equipe do Departamento de Educação Física até o

19.08;

Art.  12º-  As  inscrições poderão  ser  alteradas a  qualquer  momento dentro  do  prazo

estabelecido acima para realização das mesmas, após o fim deste prazo só serão aceitas

alterações nas seguintes condições:

 Impossibilidade de saúde, mediante atestado médico;

 Transferência, mediante documentação devidamente carimbada e assinada pela

Instituição de Ensino.

Art. 13º– A data de entrega do mapa ofício de todas as instituições (modalidades

individuais e coletivas) será dia 28.07, e a realização do sorteio e composição das chaves

será realizada no dia 26.08.

§ primeiro– O mapa ofício credenciais e carteirinhas do 1° JEI, encontram-se em anexo a este

regulamento e serão enviados por e-mail, também poderão ser retirados no Departamento de

Educação através  de pen drive pelo representante da instituição de ensino a partir do dia

28.07, das 10h da manhã às 14h da tarde na SME.

§ segundo –  O sorteio e composição das chaves serão realizados de acordo com os mapas

ofício entregues até a data limite de acordo com o art. 13º, § primeiro, nas dependências do

AUDITÓRIO DA SME,  sendo opcional á presença de representantes  das  instituições de

ensino.
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DA     PREMIAÇÃO  

Art. 14º– A premiação será da seguinte maneira:

 Nas modalidades coletivas serão conferidas medalhas para o 1º lugar (ouro), 2º lugar

(prata) e 3º lugar (bronze) e trofeu;

 Nas modalidades individuais serão conferidas medalhas para o 1º lugar (ouro), 2º

lugar (prata) e 3º lugar (bronze), com exceção da classe “C” que o 4º  lugar todos

os alunos receberão medalhas de participação;

CERIMONIAL     DE     ABERTURA  

Art. 15º– A cerimônia oficial de abertura será realizada no dia 07 de SETEMBRO de 2022 às    

09h00min para todas as escolas envolvidas, na Quadra Poliesportiva Aby Lisboa.

§ primeiro – A participação na cerimônia de abertura é obrigatória para todas as instituições de ensino 

com um NÚMERO MÍNIMO de 10 alunos – MÁXIMO de 15 alunos, devidamente uniformizados. 

(Uniforme esportivo ou escolar).

§ segundo– O cerimonial contará de:

a) Concentração das delegações em local e horário a serem designados pela comissão

organizadora;

b) Desfile das delegações em ordem alfabética;

c) Hasteamento das bandeiras nacional, estadual, municipal e do 1° JEI, ao  som do

hino nacional brasileiro e hino do município;

d) Declaração de abertura do 1° JEI pela maior autoridade presente;

e) Entrada do fogo simbólico e acendimento da pira olímpica;

f) Juramento do atleta;

g) Confraternização e retirada das delegações;

h) Atração         com     temática     voltada     ao     esporte.  

§ terceiro– Serão proibidas à participação do cerimonial todas as pessoas que estiverem com

vestimentas inadequadas, tais como: Bonés, chinelos, descalço, bandanas, chapéu, mochilas,

entre outros.
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DAS     PENALIDADES     E     RECURSOS  

Art.  16º  -  A  equipe  que  for  flagrada  com  aluno/atleta  irregular  será  eliminada

automaticamente da competição, com os resultados todos anulados e podendo sofrer outras

punições  de  acordo  ao  julgamento  da  comissão  disciplinar,  salvo  que  todas  as  escolas

envolvidas na respectiva modalidade , classe e naipe concordam se baseando pelos princípios

pedagógicos  do  1°  JEI.  Este  acordo  deverá  ser  oficializado  e  assinado  por  todas  escolas

envolvidas.

Entende-se por atleta irregular:

 Competir fora de sua classe;

 Competir por mais de duas modalidades coletivas;

 Competir por outra escola a qual não esteja matriculado;

 Adulteração de documento oficial;

 Competir em modalidade que não esteja inscrito.

Art.  17º  –  A  Escola  que  promover  01  (um)  W.O.  será  analisada  pela  comissão

disciplinar,  SE  FOR  COMPROVADO  QUE  O  W.O.  FOI  INTENCIONAL  O

PROFESSOR  E  ESCOLA  SOFRERÃO  CONSEQUÊNCIAS  DISCIPLINARES  EM

ATÉ 24HRS, salvo se o não comparecimento foi inviável por motivos justificáveis. O

W.O. será considerado somente na partida faltante, não sendo eliminatório.

§ primeiro – Todos os casos de W.O. serão analisados e julgados pela comissão disciplinar

através de relatórios da arbitragem, comissão organizadora e instituição envolvida, cabendo a

mesma decisões  de  caráter  pedagógico,  disciplinar  ou  punitivo (os  relatórios  deverão  ser

entregues para a comissão organizadora em até 24 horas após o fato ocorrido).

Parágrafo único – O W.O. só será efetivado se a escola não comparecer em quadra com o

número mínimo de alunos/atletas estabelecidos na tabela 2 do Art. 09 deste regulamento.

Art. 18º  - Atletas, técnicos e /ou dirigentes que cometerem irregularidades, falta de respeito

com qualquer participante, arbitragem, componentes da organização ou público, ou que

estiverem envolvidos com qualquer ato de agressão, serão afastados da competição até que

seu caso seja analisado,  e a depender da gravidade terão suas inscrições  automaticamente

canceladas.

Art. 19º  - Aos casos de expulsão, desclassificação, desqualificação, advertência ou exclusão

serão aplicadas as  sanções  preconizadas  nas regras  oficiais  de cada  modalidade  e/ou no
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código brasileiro de justiça desportiva (CBJD).

Art.20º- Estará automaticamente suspenso da partida subsequente, na mesma

modalidade/classe/sexo, o aluno ou professor que:

I. No JIU-JITSU for desqualificado ?;

II. No FUTSAL for expulso ou receber 02 (dois) cartões amarelos;

III. No XADREZ for desqualificado, no caso de ?;

IV. No ATLETISMO for desqualificado, ?;

V. No VÔLEI DE AREIA for desqualificado.

VI. Na QUEIMADA for expulso.

VII. No FUTMESA.

Art.21º – Os recursos e penalidades inerentes aos estabelecimentos de ensino, atletas, árbitros

e demais participantes diretos, serão analisados e julgados pela comissão disciplinar.

Art.22º  – Os recursos deverão ser encaminhados acompanhados de provas ào Departamento

de Educação Física Escolar, que terá a incumbência de deferir ou indeferir os pedidos junto

com a empresa contratada. Os pedidos deferidos serão encaminhados à comissão disciplinar

para devida apreciação e julgamento;

§ 1º - O recurso deverá ser protocolado até seis (06) horas após o fato de origem para os

períodos matutinos e vespertinos. Para os jogos do período noturno, o prazo será até às 10h da

manhã do dia seguinte;

§ 2º - Todos os estabelecimentos de ensino deverão facilitar o acesso à documentação

solicitada, seja este da rede municipal, estadual ou particular de ensino;

§ 3º - Em qualquer época a Secretaria Municipal de Educação e o Departamentod e Educação

Fisica Escolar poderão rever possíveis irregularidades e tomar decisões cabíveis;

§ 4º - Todos os recursos e/ou queixas deverão ser apresentadas em três (03) vias, devidamente

digitadas;
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DISPOSIÇÕES     GERAIS     E     TRANSITÓRIAS  

Art.23º  -  Toda  e  qualquer  comunicação  da  Organização  do  1°  JEI  2022  será  divulgada

através de  boletim  ou  nota  oficial,  inclusive  a  homologação  dos  resultados  e  possíveis

alterações na programação oficial.

Art.24º - Nenhum participante poderá alegar desconhecimento de qualquer decisão referente

ao 1° JEI, desde que tenha sido publicada em boletim ou nota oficial.

Art.25º  - Os órgãos promotores do 1° JEI não se responsabilizarão por acidentes antes ou

depois de qualquer competição, os envolvidos em algum tipo de acidente serão encaminhados

a unidade de saúde, acompanhado de um responsável da instituição de ensino.

§Único – A condição fisiológica dos participantes para a prática desportiva será de inteira

responsabilidade dos pais e estabelecimentos de ensino.

Art. 26º  - Toda a equipe inscrita deverá ter como técnico um professor de educação física,

caso a mesma não tenha este o representante deverá ser do corpo docente do estabelecimento

de ensino, podendo ter como auxiliar-técnico um professor de outra área de conhecimento,

com vínculo  empregatício,  os  quais  responderão  pelos  aspectos  disciplinares  de  todos  os

integrantes dessa equipe, dentro e fora das competições.

§ único - Quando um membro da comissão técnica for expulso ou se ausentar do local de

competição, a equipe deverá contar com a presença de outro professor responsável

devidamente credenciado, sob pena de paralisação e não prosseguimento da partida, sendo a

equipe declarada “perdedora”.

Obs.:  O  tempo  limite  para  a  substituição  de  credenciados  será  de  no  máximo  10  (dez)

minutos, após este  tempo a arbitragem aplicará o que diz  no  art.26,  § único  deste

regulamento;

Art. 27º - Os alunos/atletas serão identificados em todas as provas e/ou disputas da seguinte

forma:

ALUNOS/ATLETAS CLASSE “A” “SUB-19” e “SUB-20”: Cédula de Identidade Civil

(RG) ou protocolo (acompanhado da declaração escolar) ou qualquer documento oficial com

foto (original);

ALUNOS/ATLETAS CLASSE “B” e “C”:  Cédula  de Identidade  Civil  (RG), protocolo

(acompanhado da declaração escolar) ou carteirinha do 1° JEI, devidamente  preenchida, com

carimbo da escola/colégio na carteirinha e foto (digital);
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§ 1º - Os alunos/atletas somente poderão apresentar cópias (xerox) de documentos

pessoais desde que autenticadas em cartório, do contrário não serão aceitos pela

comissão organizadora do 1° JEI.

COMISSÃO TÉCNICA:  os membros da comissão técnica serão identificados apenas pela

credencial do 1° JEI, devidamente preenchida, com foto e carimbada pelo   estabelecimento de

ensino,  a  mesma  deverá  estar  visível  em todos  os  momentos  dos  jogos  ou provas, para

conferência da comissão organizadora e arbitragem.

§ 2º- Só poderá entrar nos locais das competições os técnicos/ professores que estiverem,

portanto a CREDENCIAL do 1° JEI com foto e carimbada pela instituição de ensino  a qual

representa.

§ 3°- Será expressamente proibido a utilização de buzinas ou quaisquer instrumentos de sopro

que possam prejudicar o correto desempenho da arbitragem durante o desenrolar das partidas

e, em caso da existência de charangas, que sejam sempre colocadas no lado oposto à

localização da mesa.

§  4°-  É  terminantemente  proibida  à  venda  e  o  consumo  de  bebidas  alcoólicas  nos

ginásios e locais de jogos, em qualquer recipiente, lata, vidro ou plástico.

Art. 28º  - O Departamento de Educação Física Escolar estará funcionando todos os dias do

evento das 07h30min as 12h e das 14h00min às 18h00min de segunda a sexta-feira.

Art. 29º - Ao início e término de todas as disputas, os professores e árbitros deverão incentivar

cumprimentos amistosos entre os participantes, o qual valerá para critério de avaliação dos

profissionais de educação física.
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NORMAS     GERAIS  

01- Todos os professores (dirigentes, técnicos, auxiliares-técnicos ou responsáveis), visando

atingir  os  objetivos  do  1°  JEI (educação,  responsabilidade,  cooperação,  integração  e

participação), deverão orientar acompanhar e zelar para que em todos os locais e em todas as

atividades, os alunos/atletas estejam aprimorando a sua educação integral.

02- Todos os funcionários da COMUNIDADE ESCOLAR deverão analisar sua possibilidade

real de engajamento ao 1° JEI, sua disponibilidade de tempo e o compromisso de assumir a

responsabilidade de acompanhar suas equipes, nas quadras e onde se fizerem

necessário.

03- A comissão técnica da equipe poderá ser composta por até 02 (duas) pessoas que deverão

estar no local de jogo com vestimenta adequada, ou seja: camisa, bermuda esportiva de cor

neutra  (será  permitido  o  uso  de  bermudas  esportivas  abaixo  do joelho),  calças  legging  e

bailarina de cor única, calças jeans, calça social, calça de tactel, de tênis ou sapato apropriado

e devidamente credenciado. Nesse caso não será permitida a entrada e participação no jogo o

representante da escola que estiver trajando camiseta sem manga ou com decote muito

acentuado, sapatos de salto, chinelo, sandália, boné e saia curta (a saia somente será permitida

por motivos religiosos no comprimento abaixo do joelho).

DA     COMISSÃO     DISCIPLINAR  

01 - A Comissão Disciplinar terá como atribuições analisar e emitir pareceres sobre atos/fatos
que contrariem os princípios norteadores e/ou o regulamento geral do 1° JEI.

02- São princípios norteadores do 1° JEI:

 Educação
 Responsabilidade

 Cooperação
 Integração

 Participação
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03 - A Comissão Disciplinar terá caráter legal a partir da data de sua instalação (congresso
técnico),  até  o  término  da  apreciação  de  todas  as  ocorrências  do  1°  JEI.  A  comissão
disciplinar reunir-se-á  em local a  ser definido  pelo  Departamento  de  Educação  Física
Escolar;

04 - As sessões serão publicadas e deverão contar com a presença de um dos envolvidos no
ocorrido acompanhados do representante geral e ou diretor do estabelecimento de ensino,
após convocação e citação dos mesmos.

05 - Será concedido  um tempo máximo  de 10 minutos  para cada uma  das partes
envolvidas, com vistas aos esclarecimentos dos fatos.

06 - A comissão disciplinar será composta por três (04) membros designados pela Secretária
de Educação,

6.1 - Os membros serão:

a. Maurício Rodrigo Prestes (Professor);

b. João de Fatima Alves da Silva ( Professor );

c. Odília Naiara Ribeiro Santos (Secretária de Juventude e dos Esportes);

d. Dr. Rafael Alexandre da Silva Júnior.

OBS.: O não comparecimento do professor responsável e ou diretor do estabelecimento de

ensino bem como um dos envolvidos no ocorrido, implicará ao não direito de defesa.

07 - As decisões da comissão disciplinar serão de caráter pedagógico, disciplinar e ou
punitivo.

08 - Todas as decisões serão irrecorríveis em quaisquer instâncias.

09 - As divulgações das decisões da comissão disciplinar serão feitas através de boletim
oficial determinando a punição dos envolvidos.

DAS     FORMAS     DE     DISPUTA  

Art. 30º - Nas modalidades coletivas, será adotado o seguinte sistema de disputa:

De 02 equipes: Jogo amistoso ( Princípios pedagógicos do 1° JEI )

 De 03 a 05 equipes: disputa em turno único, adotando-se o sistema de rodízio

simples (todos contra todos);
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 De 06 a 08 equipes: competição em 02 grupos que jogam entre si com sistema

de rodízio simples (todos contra todos dentro do grupo), classificando os dois

melhores de cada grupo, sendo que na semifinal far-se-á cruzamento olímpico

entre os grupos: 1º “A” x 2º “B” e 2º “A” x 1º “B”, os vencedores desta fase

disputarão o 1º e 2º lugar e os perdedores o 3º e 4º lugar.

 De 9 á 12 equipes: competição em 3 grupos que jogam entre si com sistema de

rodízio simples (todos contra todos dentro do grupo), classificando os primeiros

colocados de cada grupo e o melhor segundo geral, sendo que na semifinal far-

se-á cruzamento olímpico entre os grupos, veja:

Jg 01 - 1º grupo “A” X 1º grupo “C” Jg 02 - 1º grupo “B” X melhor 2º geral
Os vencedores desta fase disputam o 1º e 2º lugar e os perdedores o 3º e 4º lugar;

 De 13 á 18 equipes: competição em 4 grupos, jogam entre si com sistema de

rodízio  simples  (todos contra  todos dentro  do grupo),  classificando  os  dois

primeiros  de cada  grupo,  nas  quartas  de final  far-se-á cruzamento  olímpico

entre os grupos, veja:



Jg 01 - 1º grupo “A” X 2º grupo “D”

Jg 02 - 1º grupo “B” X 2º grupo “C”

Jg 03 - 1º grupo “C” X 2º grupo “A”

Jg 04 - 1º grupo “D” X 2º grupo “B”

 De 19 á 25 equipes: competição em 7 grupos, jogam entre si com sistema de

rodízio  simples  (todos contra  todos dentro  do grupo),  classificando  os  dois

primeiros de cada grupo e os dois melhores 3º colocados, nas oitavas e quartas

de final far-se-á cruzamento olímpico entre os grupos.

NA FASE SEMIFINAL OS JOGOS SERÃO DA SEGUINTE FORMA:

Jg 05 – Vencedor jg 01 X Vencedor jg 02 

Jg 06 – Vencedor jg 03  X Vencedor jg 04
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Jg 07 – Perdedor jg 05 X Perdedor jg 06 (disputa de 3º e 4º lugar) 

Jg 08 – Vencedor jg 05 X  Vencedor jg 06 (disputa de 1º e 2º lugar)

Art. 29º - As formas de classificação estarão dispostas dentro do regulamento específico de

cada modalidade;

Art. 30º - A pontuação nas modalidades coletivas será a seguinte:

Vitória - 03 pontos

Empate – 01 ponto

Derrota - 00 pontos

Art. 31º - Os casos não descritos neste regulamento serão resolvidos pelo Departamento de Educação 
Física Escolar.
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1. A Competição de atletismo será realizada de acordo com as regras oficiais da IAAF e da

confederação brasileira de atletismo, salvo o estabelecido neste regulamento.

2. As instituições de ensino poderão inscrever 02 (dois) técnicos e 05 (cinco) alunos-atletas

em cada classe e naipe e categoria.

3. Cada aluno-atleta poderá participar de 02 (duas) provas individuais, sendo uma de pista e

uma de campo, de acordo com o regulamento geral.

4. O aluno-atleta deverá comparecer ao local de competição com 15 minutos de antecedência

e devidamente uniformizado (camiseta da escola, calção ou bermuda de malha, o aluno que

comparecer  ao  local  de  calça  ou  bermuda  jeans  será  desclassificado  automaticamente  da

prova). Para ter condição de participação, antes do início de cada prova, deverá apresentar a

documentação exigida pelo regulamento à equipe de arbitragem.

5. As provas serão realizadas nas classes e naipes de acordo com os sorteios realizados das

inscrições do 1° JEF.

6. Caberá a empresa contratada,  a  confecção de séries,  grupos de qualificação,  ordem de

largada e ordem de tentativas para as diversas provas.

7. Quando não houver número de alunos-atletas para compor as séries eliminatórias, as provas

serão realizadas como semifinais no horário das eliminatórias e finais no horário da final.

8. Quando não houver número de alunos-atletas para compor os grupos de qualificação, as

provas serão realizadas como final no horário da final.

9. A competição será realizada em pista de atletismo, preferencialmente, com 08 (oito) raias.

10. Os alunos-atletas para competirem devem estar uniformizados pela instituição de ensino

que representam.
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11. As provas a serem realizadas serão as seguintes:

12. Os

casos

omissos serão resolvidos pelo Departamento de Educação Física Escolar, não podendo essas

resoluções contrariar as regras oficiais e o regulamento geral.

PROVAS Sub-20 Sub-19 A B C
75 metros rasos -     - x x x

100 metros rasos x x x x x

Salto em distância x x x x x
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1. A competição de futsal será realizada de acordo com as regras oficiais da FIFA para a

modalidade,  adotada pela confederação brasileira de futebol de salão (CBFS), salvo o

estabelecido neste regulamento.

1.1. As instituições de ensino deverão inscrever no mínimo 08(oito) e no máximo 14

(quatorze) alunos-atletas por classes, sub-20, sub-19, A, B ou C masculino e feminino.

Para a classe A será adotado o numero oficial de atletas.

1.2. Cada equipe poderá inscrever 02 (dois) alunos-atletas como goleiros.

2. Os jogos serão disputados seguindo as normas a seguir:

2.1. Para as Classes “B”, masculino e feminino os jogos terão 02 (dois) tempos de 15(Quinze)

minutos com cronômetro livre, com intervalo de 03(três) minutos entre ambos.

C l a s s e  “C”,  masculino e feminino os jogos terão 02 (dois) tempos de 15(Quinze) minutos

com cronômetro livre, com intervalo de 03(três) minutos entre ambos.

2.2. Para a classe “A”, masculino e feminino, os jogos terão a duração de 02(dois) tempos de

20 (vinte) minutos com cronômetro livre e intervalo de 03 (três) entre ambos.

2.3. Para a classe “B” e “C”: nos 08(oito) minutos iniciais do 1º tempo da partida, não poderá

haver substituição, salvo em casos de contusão, atestado pela equipe médica do evento. O

aluno-atleta contundido não poderá retornar a partida.

2.4. No sétimo minuto da classe B e C, teremos uma parada obrigatória no cronômetro de

30(trinta) segundos a 01(um) minuto, na qual todos os alunos-atletas “titulares” deverão

ser substituídos e não poderão retornar ao jogo até o final do 1º tempo, salvo em caso de

contusão, atestado pela  equipe  médica  ou arbitragem do evento. O aluno atleta

contundido não poderá retornar ao jogo.

§ 1º As substituições obrigatórias (classe “B” e “C”), estabelecidas no item 2.4 levarão em

consideração a proporcionalidade de alunos-atletas em condição de participação para o

início  do  jogo  para  ambas  as  equipes,  podendo  ser  executado  o  mesmo  número  de

substituições entre uma equipe e o seu adversário.

§ 2° Os alunos/atletas (classe “B” e “C”), não poderão adentrar a quadra depois de decorridos

cinco  minutos  do  início  do  jogo,  estando  automaticamente  eliminados  dessa  partida,
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mesmo constando em súmula.

No 2º tempo, as substituições estarão liberadas, seguindo a regra oficial adotada pela

CBFS.

2.5. Para a classe “A” não serão adotados os subitens 2.3 e 2.4 e seus parágrafos, e sim as

regras oficiais pela CBFS.

2.5.1. Caso uma equipe não utilize o que diz o art. 02, receberá a seguinte sansão:

2.5.2. Em caso de vitória, o resultado será invertido em favor da equipe adversária.

2.5.3. Em caso de derrota, manter-se-á o resultado.

2.5.4. Em ambos os casos será encaminhado relatório a comissão disciplinar.

2.6. 5. Caso antes do jogo o aluno-atleta se lesione ou fique sem condições de jogo,

deverá apresentar atestado médico à equipe  de arbitragem para ciência e  registro em

súmula.

OBSERVAÇÕES:

I. Os goleiros deverão ter uniformes de cores diferentes da sua equipe e da equipe

adversária, inclusive dos goleiros adversários.

II. Excepcionalmente, havendo coincidência de cores de camisas do goleiro com quaisquer

outros jogadores, a instituição deverá providenciar um colete de cor contrastante.

III. Quando da utilização do goleiro (a) linha, este (a) deverá usar camisa de cor contrastante

com as dos (as) demais atletas, contendo sua numeração de linha, salvo no caso de a cor

de tal camisa coincidir com a cor das camisas da equipe adversária, ocasião em que a

instituição de ensino deverá fornecer um colete ou a arbitragem autorizar o uso de outra

camisa.

3. Nas fases classificatórias os jogos poderão terminar empatados. Já nas fases eliminatórias

e finais  todos os jogos deverão ter um vencedor,  portanto não poderão terminar

empatados.  No caso  de  empate  no  tempo  regulamentar  serão  adotados  os seguintes

procedimentos.

3.1. Para  o desempate serão realizadas cobranças de  03(três)  tiros  livres diretos ao gol,

executados da marca penal, alternadamente, a serem cobrados por todos aos atletas

relacionados em súmula, excetos os expulsos.

3.2. Ainda persistindo o empate, serão cobrados tantos tiros livres diretos a gol quanto

necessários, executando da marca penal, alternadamente, por diferentes atletas em

condição de jogo, até que haja um vencedor.

3.3. Quando empregados os critérios anteriores para o desempate, todos os gols marcados
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serão somados aos do tempo normal de jogo para efeito de atribuição do placar final da

partida. (todos os 03 primeiros alunos deverão efetivar as cobranças de penalidades).

4. Em caso de não comparecimento de uma equipe dentro do horário estipulado para o jogo,

salvo o 1º jogo de cada período (matutino,  vespertino e noturno) que terá 15(quinze)

minutos de tolerância, será declarada ausente, aplicando-se o W.O em favor da equipe

presente, à qual será declarada vencedora pelo placar de 01x00. Caso nenhuma das duas

equipes  se faça  presentes  será  declarado  o duplo  não  comparecimento,  atribuindo-se

derrota a ambas as equipes.

5. Na fase classificatória, quando no mesmo grupo 02(duas) ou mais equipes terminarem

empatadas, o desempate far-se-á pelos seguintes critérios e em ordem sucessiva de

eliminação:

6. Para o critério de classificação “melhor disciplina” fica estabelecida a seguinte 

pontuação:

6.1. Cartão amarelo = 1 ponto

6.2. Cartão vermelho (2° amarelo) = 2 pontos

6.3. Cartão vermelho direto = 03 pontos

Obs.: O segundo cartão amarelo não será computado na soma total, e sim o cartão

vermelho (exemplo: 1 do amarelo + 2 do vermelho = 3 pontos).

As pontuações serão válidas para todos os integrantes da equipe, estudantes, professores e

auxiliares inscritos nos jogos e relacionados na súmula. Os casso omissos serão decididos

pela organização do campeonato.

6.4.Confronto direto no jogo realizado entre as equipes empatadas na fase (utilizado somente

no caso entre 02(duas) equipes).

6.5. Saldo de Gols

6.6.Sorteio.

OBSERVAÇÕES:

7. A bola de jogo será a bola adotada oficialmente pela CBFS nas categorias

correspondentes.

8. Não será permitido jogar com piercing, brinco, colar, presilha ou qualquer outro objeto

que ponha em risco a integridade física dos alunos-atletas.

9. Para a realização dos jogos do sexo feminino, os professores deverão orientar suas

alunas/atletas para manterem as unhas cortadas (pequenas), as quais não poderão oferecer
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riscos as adversárias,  caso seja necessário os árbitros pedirão que a(s)  mesmas sejam

cortadas, caso isto não seja acatado pela atleta esta será impedida de participar da partida.

10. A equipe deverá comparecer ao local do jogo com antecedência e devidamente

uniformizada. Para ter condição de participação, antes do início do jogo, todos os

componentes da equipe deverão apresentar a documentação à equipe de arbitragem.

11. A comissão técnica da equipe poderá ser composta por até 02(duas) pessoas que deverão

estar no local de jogo com vestimenta adequada de acordo com as NORMAS GERAIS,

deste regulamento.

12. A entrada de jogadores na quadra para aquecimento será feita tão logo ela esteja livre e

liberada pela equipe de arbitragem da modalidade.

12.1. O aquecimento inicial, a critério de cada equipe, deverá ser feito fora da quadra de

jogo.

12.2. O tempo de aquecimento na quadra será determinado previamente pela equipe de

arbitragem.

13. Estará automaticamente suspenso do jogo seguinte, o participante:

13.1. Aluno-atleta que receber 01(um) cartão vermelho (expulsão) ou:

13.2. Aluno-atleta que receber 02(dois) cartões amarelos (advertência) consecutivos ou não.

13.3. Membro da comissão técnica que for excluído do jogo e relatado na súmula ou em

relatório anexo.

13.4. Os cartões amarelos serão acumulativos e não serão zerados de uma fase para a outra,

os casos de expulsão na última partida o atleta deverá cumprir a suspensão na primeira

partida e caso sua equipe se classifique para a mesma, isto se estende para alunos e ou

professores que estão em fase de julgamento;

13.5. O aluno-atleta que receber o cartão vermelho ou o segundo amarelo na fase

classificatória e não cumprir nesta fase deverá cumprir na final da competição.

OBSERVAÇÕES:

I. A contagem de cartões, para fins de suspensão automática é feita separadamente e por

tipologia de cartão, não havendo a possibilidade de o cartão vermelho apagar o amarelo já

recebido no mesmo jogo.

II. Não se aplica o disposto neste item, se antes do cumprimento da suspensão, o aluno-atleta

ou membro da comissão técnica for absolvido pela comissão disciplinar, desde que conste

no termo de decisão do respectivo processo disciplinar, o não cumprimento da suspensão

automática, nos termos da legislação desportiva vigente.

III. Para fins  do disposto neste  item entende-se por jogo seguinte  o ocorrente  na mesma

competição e ano específico correspondente.
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IV. Quando o jogo não for realizado por não comparecimento de uma das equipes, a

suspensão não será considerada cumprida, devendo ser cumprida na partida subsequente,

conforme normas da CBFS.

I. A contagem de cartões, para fins de suspensão automática, será feita de forma

acumulativa.  Os cartões recebidos em qualquer fase não serão anulados para as fases

seguintes. Assim o aluno/atleta deverá cumprir a suspensão automática no próximo jogo.

II. O participante que em determinado momento da competição, simultaneamente, acumular

02(dois) cartões amarelos e mais 01(um) cartão vermelho, cumprirá automaticamente a

suspensão por 02(dois) jogos.

14. O controle de cartões recebidos independe de comunicação oficial, será de

responsabilidade exclusiva das equipes disputantes da competição.

15. Os casos omissos serão resolvidos pela empresa contratada, não podendo as resoluções

contrariar as regras oficiais adotadas pela CBFS e o regulamento geral.
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DA PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÃO

1- Cada escola poderá inscrever apenas 02 atletas por categoria (M/F).

DAS COMPETIÇÕES:

2- Os jogos terão início conforme sorteio de dias e horários.

3- Somente a Empresa Contratada poderá transferir o local e/ou horário dos jogos.

4- Se a disputa de uma modalidade for interrompida por distúrbios provocados pela torcida, o

árbitro deverá deliberar sobre a conclusão da partida, sendo seu resultado e punições levados

à discussão em reunião da comissão disciplinar.

5- Todas as partidas serão disputadas em 2 (dois) sets vencedores de 21 pontos e em caso de

empate, um terceiro set de 15 pontos será disputado. Os sets só terminarão com uma diferença

mínima de 2 pontos entre as equipes. Haverá a troca de lado a cada 7 (sete) pontos somados.

Se houver necessidade de um terceiro set, a troca será realizada a cada 5 pontos disputados.

Cada dupla terá direito a 2 tempos de 30 segundos por set,  sem tempo técnico durante a

partida.

DOS ATLETAS PARTICIPANTES:

6- A equipe será composta por dois jogadores sendo um deles o capitão.

7- A cada jogo o atleta deverá apresentar documento oficial de identificação.

REGULAMENTO VÔLEI
DE PRAIA
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§ 1° - A ausência desse documento impossibilita o atleta de participar da partida.

DAS PENALIDADES:

8- Será concedido um prazo máximo para o início do jogo de 15 (quinze) minutos para a

primeira partida da rodada apenas. Após este prazo o W.O. será consumado pela arbitragem.

9- Em caso de agressão física por parte de um atleta ou membro da comissão técnica a outro

membro de sua equipe, equipe adversária, árbitros e/ou autoridades correspondentes ou

espectador, tal atleta será julgado pela comissão disciplinar.

§ 1° - A eliminação do atleta será fundamentada no relatório apresentado pela arbitragem.

a) Este relatório deverá ser entregue à comissão disciplinar obrigatoriamente no tempo

exigido pelo regulamento geral.

10- Em caso de agressão ao jogador, membro de equipe, árbitro e/ou autoridades no

transcorrer da partida por uma pessoa alheia ao jogo, esta deverá ser julgada pela comissão

disciplinar, e se condenada, a equipe ao qual está agregada, poderá ser desclassificada.

11- Caso um membro da equipe, atrapalhe deliberadamente o andamento da competição, tal

membro será julgado pela comissão disciplinar, e caso seja considerado culpado por maioria

simples, sua equipe será eliminada da competição.

DA FORMA DE DISPUTA E CLASSIFICAÇÃO:

1. Na fase classificatória, quando no mesmo grupo 02(duas) ou mais equipes terminarem

empatadas, o desempate far-se-á da seguinte maneira e em ordem sucessiva de eliminação:

1.1. Para o critério de classificação “melhor disciplina” fica estabelecida a seguinte

pontuação:

1.2. Cartão amarelo (advertência) = 1 ponto

1.3. Cartão vermelho= 02 pontos

1.4. Desqualificação / expulsão = 03 pontos

1.5. Obs.: As pontuações serão válidas para todos os integrantes da equipe, estudantes,

professores e auxiliares inscritos nos jogos e relacionados na súmula. Os casso omissos

serão decididos pela organização do campeonato.

1.6. Confronto direto entre as equipes empatadas na fase (utilizando somente no caso de

empate entre 2(duas) equipes).

1.7. Sorteio.

DAS REGRAS:

14- As regras gerais sobre dinâmica de jogo serão as mesmas de acordo com as regras oficiais
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da federação internacional de voleyball (FIVB), adotada pela confederação brasileira de

voleibol (CBV), salvo o estabelecido neste regulamento.

15- O formato do jogo será:

§ 1º – Na fase classificatória:

§ 2º – Os jogos serão disputados em melhor de 3(três) sets vencedores, sendo os dois

primeiros sets de 21(vinte e um) pontos. Em caso de empate em 20(vinte) pontos o set só

terminará  quando uma equipe alcançar  a diferença de 02(dois) pontos, e  neste  caso,  não

haverá ponto limite para o término do set.

§ 3º – Em caso de empate no número de sets vencidos (01x01), será jogado um terceiro set de

15 (quinze) pontos. Havendo empate em 14(quatorze) pontos o set só terminará quando uma

equipe alcançar a diferença de 02(dois) pontos, e neste caso, não haverá ponto limite para o

término do set.

§ 5º – Em todas as fases serão concedidos os 01 (um) tempos técnicos no 11° ponto de 30

segundo cada e 01 (um) tempo de 30 segundos por set para cada equipe.

16- Não será permitido jogar com piercing, brinco, colar, presilha ou qualquer outro objeto

que ponha em risco a integridade física dos atletas.

17- A equipe deverá comparecer ao local do jogo com 15 minutos de antecedência ao horário

da partida e devidamente uniformizada. Antes do início do jogo, todos os componentes da

equipe deverão apresentar suas credenciais à arbitragem.

18- A entrada de jogadores na quadra para aquecimento será feita tão logo ela esteja livre e

liberada pela arbitragem da modalidade.

19- O aquecimento inicial, a critério de cada equipe, poderá ser feito fora da quadra em local

determinado pela arbitragem.

20- O tempo de aquecimento na quadra será determinado previamente pela arbitragem.

§ único- Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos pela Empresa contratada

21- A comissão técnica da equipe poderá ser composta por até 02(duas) pessoas que deverão

estar  no local  de  jogo com vestimenta  adequada de  acordo com as  NORMAS GERAIS,

parágrafo 03, deste regulamento.

22- Apenas 01 (um) técnico em quadra, este não pode se manifestar durante o rally, não pode

pedir tempo ou se dirigir aos arbitros, somente orientar sua equipe.
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1. A modalidade respeitará o regulamento da FIDE (federação internacional de xadrez),
adotadas pela confederação brasileira de xadrez – CBX.

2. A instituição poderá inscrever  01 (um) técnico para ambos os naipes, 05 (cinco)
alunos em cada naipe, e em cada classe.

3. O aluno-atleta  deverá comparecer  ao local  da competição  com antecedência  de 15
(quinze) minutos do horário marcado, devidamente uniformizado (uniforme da
escola),  Não será permitido o atleta competir usando: Chinelos ou sandálias, bonés ou
chapéu, shorts ou bermuda acima do joelho,  sandália de salto alto,  tamancos,  óculos
escuros, entre outros.

4. O sistema de jogo será o SUIÇO (não eliminatório), tipo: Rápido, em até 06 rodadas
(dependendo da quantidade de participantes em cada classe/naipe). Neste sistema, os
emparceiramentos seguintes serão pelo resultado acumulado, jogando entre si os que
tiverem o mesmo número de pontos (ou próximos), sendo que os vencedores, com
maior número de pontos acumulados de cada categoria/naipe só serão conhecidos ao
final de todas as rodadas. (O número mínimo de rodadas, para até 09 jogadores será de
03 (três) rodadas).

5. Todos os inscritos em cada categoria/naipe jogarão apenas dentro de seu grupo, e
serão inicialmente listados em ordem alfabética e receberão um número sequencial,
para cada torneio.

6. O critério de emparceiramento de cada rodada será feito via computador, utilizando
um programa especifico e oficial (swiss perfect), bem como a indicação da cor das
peças, em cada rodada, de forma a equilibrar a quantidade de partidas com cada cor.
Ao vencedor de cada partida será atribuído 1(um) ponto, ser houver empate 0,5 (meio)
ponto para cada jogador, e 0 (zero) ponto para o perdedor.

7. Os critérios  de desempate  serão o Mbuch, Buch, Berg,  Wins e Progressiva.  Serão
necessários pelo menos 2 inscritos na classe/naipe, para que haja competição, se acaso
houver só um, este será considerado campeão.

8. As partidas serão disputadas com tempo de 16 minutos para cada jogador, ou seja, 32
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minutos no total.

9. Para classe “A” masculino e feminino será utilizado o relógio de xadrez nas primeiras
mesas, aquelas mesas que após decorridos 22 minutos sem definição e sem o relógio,
nos 10 minutos restantes poderá ser colocado relógio de xadrez, ajustado com 5
minutos para cada jogador, (isto em função da pequena quantidade de relógios
disponíveis, lembrando que: apenas os jogadores envolvidos (ou o arbitro nas classes)
poderão interferir na partida, qualquer interferência externa será passível de
penalidade, se as duas setas estiverem caídas será apontado empate, e que o jogador
deverá acionar o relógio com a mesma mão que movimenta as peças).

10. O local,  dia  e  hora  da competição  serão divulgados  oportunamente  pela  comissão
organizadora. As inscrições serão prévias, e o emparceiramento da primeira rodada,
estará pronto, com base nas inscrições recebidas pela organização.

11. Este mesmo sistema de emparceiramento  poderá ser feito  manualmente,  se houver
algum problema com os equipamentos de informática, sem comprometimento da
qualidade do resultado. Em condição extrema e adversa, e a fim de manter o
cronograma, poderá ser utilizado também o sistema eliminatório simples, ou
alternativo indicado pela comissão julgadora e/ou organizadora.

12. Ao final do torneio serão conhecidos os 03 melhores colocados/classificados
(ouro/prata/bronze) de cada classe/naipe, (será divulgado também o resultado
completo, com a classificação e número de pontos de cada um dos participantes).

13. Na modalidade Xadrez estarão em disputas até 24 medalhas, conforme quadro abaixo
e 1 troféu para a escola campeã geral do Xadrez.

 Classe A – ouro/prata/bronze Masculino e Feminino
 Classe B _ ouro/prata/bronze Masculino e Feminino
 Classe C – ouro/prata/bronze Masculino e Feminino

14. A título de informação, quanto ao critério de desempate:

1) Mbush – Milésimos Medianos é o “Buchholz” total, com o descarte do maior e
menor escore.

2) Bush – “Buchholz” ou Milésimos  é a soma total dos escores de cada um dos
oponentes de um jogador.

3) Berg – “Sonneborn-Berger”  é a soma dos pontos dos oponentes que o jogador
derrotou acrescido da metade da soma dos pontos dos oponentes que o jogador
empatou.

4) N° Wins – Número de Vitórias  (O BYE recebe um ponto, mas não conta para
vitória).

5) Progressiva (é a soma dos escores progressivos começando na primeira rodada).

6) Os casos omissos serão analisados pela Empresa Contratada.
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REGRA 1 - QUADRA:

1.1 - A quadra é de forma retangular e compreendem uma área de jogo medindo 18 metros

de comprimento e 09 metros de largura.

1.2 - As linhas fazem parte da quadra de jogo.

REGRA 2 - DURAÇÃO DO JOGO:

2.1 - A competição será disputada de acordo com o número de equipes inscritas.

2.2 - A partida terá duração de 02 (dois) tempos de 10 (dez) minutos cronometro livre, com 01

(um) minuto de intervalo para troca de quadra.

2.3 - A partida inicia-se com o apito do árbitro principal e encerra-se com o apito do

cronometrista.

2.4 - O cronômetro será parado durante as substituições, ou quando o árbitro principal assim

determinar.

2.5 - Será vencedora a equipe, que decorridos os minutos regulamentados, conte com o maior

número de pontos.

2.6 - Em caso de empate, ao final do tempo regulamentar, haverá um intervalo de 01 (um)

minuto para descanso e em seguida uma prorrogação de 02 (dois) tempos de 02 (dois)

minutos sem intervalo. Persistindo o empate, haverá nova prorrogação até uma equipe obter



34
vantagem sobre a outra. (morte súbita).

REGRA 3 - BOLA:

3.1 - A bola a ser utilizada será a bola oficial de voleibol

REGRA 4- UNIFORME:

4.1 - O uniforme a ser utilizado pelo atleta será constituído de camiseta ou coletes e calção.

§ Único- As camisetas ou coletes não necessitam ser numerados.

REGRA 5 - JOGADORES:

5.1 - A equipe será constituída por no mínimo 10 e no Máximo 20 jogadores.

5.2 – A equipe deverá obrigatoriamente dar início à partida com 10 (dez) atletas.

5.3 - O capitão da equipe ou os atletas “queimados” lançarão a bola que ultrapassar a linha de

fundo da quadra adversária ou estiverem pelas laterais da mesma, o lançamento deverá ser

feito atrás da linha de fundo ou de seu prolongamento, a equipe que não cumprir o disposto

neste item perderá a posse da bola.

5.4 - Todos os jogadores poderão arremessar a bola em direção à quadra adversária, desde que

a mesma não tenha ultrapassado os limites da sua própria quadra.

5.5 - O jogador que ultrapassar as linhas que delimitam a quadra, estando este com a posse de

bola, não será considerado “queimado” e a bola deverá ser revertida para o capitão da outra

equipe.

5.6 - O atleta sem posse de bola, que durante o jogo ultrapassar as linhas que delimitam a

quadra será considerado "queimado", estando a sua equipe com ou sem a posse de bola.

5.7 - O atleta somente poderá bater bola após tê-la segurado.

5.8 - Será considerado "queimado" o jogador que for atingido em qualquer parte do corpo

pela bola e esta venha a cair no chão antes de novo lançamento.

5.9 - Será considerado "queimado" o jogador que tente segurar a bola e não conseguindo, a

derrube no chão.

5 10 - Se o atleta segurar a bola e cair com ela dominada, não será considerado "queimado"

mesmo que a bola toque o chão.

5.11 - Se, no mesmo lançamento, a bola bater em 02 (dois) ou mais jogadores da mesma

equipe e depois cair no chão, todos aqueles que tiverem sido tocados por ela serão

"queimados".

5.12 - Se a bola antes de bater no jogador, tocar o chão, este não será considerado

"queimado".

5.13 - Se a  bola bater  simultaneamente  no chão e  no jogador,  este  não será considerado
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"queimado".

5.14 - Se a bola tocar em 01 (um) jogador e antes que toque o chão for segurada por um

companheiro da equipe ou tocada por qualquer jogador da equipe adversária, aquele não será

considerado "queimado" e o jogo prosseguirá normalmente.

REGRA 6 – CAPITÃO:

6.1 - Um dos jogadores titulares será o capitão e usará obrigatoriamente uma braçadeira para

diferenciá-lo dos demais jogadores.

6.2 - O capitão deverá iniciar o jogo atrás da linha de fundo da quadra em que se encontram

os jogadores da  equipe adversária, podendo ser  substituído a  qualquer momento, com a

autorização da arbitragem.

REGRA 7 – SUBSTITUIÇÕES:

7.1 - Cada equipe poderá substituir os atletas “titulares” em qualquer período do jogo desde

que o árbitro autorize.

7.2 –  Nesta  modalidade  não será  obrigatório  à  substituição  de  atletas  titulares  como nas

demais modalidades coletivas do 1° JEF.

REGRA 8 - TIRO DE SAÍDA:

8.1 - O Tiro de saída é executado pela equipe que ganhou o sorteio, e optou para iniciar com

posse de bola, ou pela outra equipe se, a equipe que ganhou o sorteio escolher o campo de

jogo.

8.2 - Após o intervalo do 1º meio tempo o tiro de saída será executado pela equipe que não o

fez no início do jogo.

8.3 -  A troca  de  quadra  é  feita  após  o  intervalo  do

jogo. REGRA 9 - JOGO PASSIVO:

9.1 - Será considerado jogo passivo toda bola que não seja lançada com intenção de

“queimar” um atleta adversário.

9.2 - O jogo passivo será permitido até o 3º (terceiro) lançamento consecutivo. O não

cumprimento deste implicará em penalidade para a equipe, com a perda da posse de bola.

9.3 – O atleta poderá ficar de posse de bola no máximo 05 (cinco) segundos.

REGRA 10 - EQUIPE DE ARBITRAGEM:
10.1 - A equipe de arbitragem é composta por 02 (dois) árbitros, 01 (um) secretário e 01 (um)

cronometrista.

10.2 - Cada partida será dirigida por 02 (dois) árbitros, posicionados no centro da quadra.
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REGRA 11 - BANCO DE RESERVAS:

11.1 - O banco de reservas será composto de: 01 (um) técnico, 01 (um) auxiliar técnico e os

atletas reservas (se a equipe tiver inscritos).

11.2 - Os técnicos e comissão técnica deverão permanecer junto ao banco de reservas no

espaço delimitado para sua atuação.

REGRA 12 – SANÇÕES:

12.1 - Os atletas, técnicos e comissão técnica poderão ser punidos com advertência (cartão

amarelo) ou exclusão, (cartão vermelho).

12.2 - São infrações a serem punidas com advertência:

12.2.1 - Atitude antidesportiva para com o adversário, companheiros, oficiais ou

torcidas.

12.2.2 - Colocar o adversário em perigo durante suas ações.

12.3 - São infrações a serem punidas com exclusão:

12.3.1 - Atitude antidesportiva grosseira para com o adversário, companheiros, oficiais

e torcidas.

12.3.2 - Reincidência após advertência.

12.3.3.- Agressão física contra companheiro, adversário, oficiais e torcidas.

12.3.4 - Um atleta ou dirigente excluído não poderá permanecer no banco de reservas.

12.3.5 - Um atleta excluído não poderá ser substituído.

12.3.6 - Os técnicos e comissão técnica punida com exclusão ficarão impedidos de

comissão disciplinar.

§ único- Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos pela Gerência de Educação

Esportiva.

1. A comissão  técnica  da equipe  poderá  ser  composta  por  até  02(duas)  pessoas  que

deverão estar no local de jogo com vestimenta adequada de acordo com as NORMAS

GERAIS, parágrafo 03, deste regulamento.

Classificação dentro das chaves:

2. Para o critério de classificação “melhor disciplina” fica estabelecida a seguinte

pontuação:

3. Cartão amarelo (advertência) = 1 ponto

4. Cartão vermelho= 02 pontos

5. Desqualificação / expulsão = 03 pontos

6. Obs.: As pontuações serão válidas para todos os integrantes da equipe, estudantes,
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professores e auxiliares inscritos nos jogos e relacionados na súmula. Os casso

omissos serão decididos pela organização do campeonato.

7. Confronto Direto.

 Art.1°:  A  competição  será  regida  pelas  regras  da  IBJJF/CBJJ  disponíveis  no  sítio  Web
htt://cbjj.com.br/regras/ e em tudo o que não contrariar o Regulamento Geral dos Jogos Escolares da
Independência.

Art. 2°: Cada escola poderá inscrever no mínimo 01(um) atleta sem limite máximo em cada naipe
(masculino e feminino). Os inscritos serão distribuidos nas categorias apresentadas no Art. 3° podendo,
por exemplo, 10 atletas serem inscritos na mesma categoria e nipe.

Art. 3°: A competição será disputada com limite de peso, idade e faixa etária, dividindo-se em
masculino e feminino.

Art. 4°: A disputa em uma categoria será realizada se houver no mínimo 02 (dois) atletas inscritos.

Art.  5°:  No caso de  apenas  01 (um) atleta  está  inscrito  em uma categoria,  podem ocorrer  as
seguintes situações:

6.1 – O atleta pode competir em outra categoria;
6.2 – Caso o atleta nao requeira mudança de categoria pode ocorrer a extinção da categoria não

havendo combate e distribuição de premiação para a categoria. Caso o atleta aceite, pode ser realizada
uma luta  combinada  com um atleta  contabilizando  os  pontos  para  a  escola  a  qual  o  atleta  esteja
representando.

Art. 6°: Os combates terão duração de 5 (cinco) minutos em todas as categorias de disputa.

REGULAMENTO
JIU-JITSU



38
Art. 7°: As categorias terão os atletas distribuídos em chaves que serão sorteadas e divulgadas em

até 5 dias antes da competição.

Art. 8°: As chaves funcionam em sistema de eliminação simples, no qual o atleta perdedor em cada
luta é eliminado e o vencedor passa à próxima fase de disputa da chave.

Art. 9°: No caso de categoria com apenas 3 (três) atletas inscritos será a aplicado o sistema de
chave de 3,  no qual  após  a  primeira  luta,  o  vencedor  segue para a  final  e  o  perdedor  segue para
enfrentar o terceiro atleta da chave. O atleta que vencer a segunda luta, mesmo que seja o perdedor da
primeira luta, segue então para a final com o vencedor da primeira luta.

Art. 10°: Não serão tolerados atos de indisciplina para com os colegas competidores, o público, a
organização do evento ou a arbitragem. Atos de indisciplina serão avaliados pela comissão dos jogos
que definirão as penalidades cabíveis.

As partidas serão disputadas em mesas de FutMesa curvada.

Deverá ser utilizada bola de tamanho oficial.

Idade mínima doze (12) anos.

Idade máxima vinte e um (21) anos. 

Não será permitido atletas forasteiros.

As partidas serão em duplas, cada dupla pode dar até 3 toques na bola, sendo apenas um toque por vez 
para cada jogador da dupla.

A bola não pode ser tocada nunca com as mãos ou braços. Caso isso ocorra, será considerado ponto do 
adversário.

A superfície de jogo da mesa (parte superior e lateral) poderá ser tocada com todas as partes do corpo, 

REGULAMENTO
FUTMESA
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exceto mãos e braços. Caso ocorra, será considerado ponto do adversário.

Não será permitido subir na mesa.

Não é permitido encostar a mão na mesa e nem as usar como ajuda em nenhum momento da partida, 
nem para subir ou descer da mesa; caso isso ocorra, será considerado ponto do adversário.

Somente a bola poderá ultrapassar a divisão entre o meio da mesa, por cima da rede. Caso o jogador 
invada essa divisão da mesa por cima da rede, será considerado ponto do adversário.

PONTUAÇÃO

Nas partidas, o(s) jogador(es) que primeiro alcançarem os 12(doze) pontos serão considerados 
vencedores do set.

A partida deverá ser disputada em melhor de 3 (três) sets.

Os jogadores deverão mudar o lado da mesa logo após o término de cada set disputado.

INÍCIO DA PARTIDA

DISPUTA DE SAQUE: Se colocará em disputa um ponto para a escolha de qual jogador ou dupla 
iniciará a partida com o serviço (saque).
A dupla deverá tocar ao menos 1 vez na bola para dar início a disputa de saque.
O vencedor do ponto inicial escolherá entre iniciar a partida com o saque ou o lado da mesa preferido 
para iniciar a partida.

O SERVIÇO

O serviço (saque) será de execução livre e individual para cada jogador; sendo permitido apenas um 
toque na bola e feito por trás da mesa.

Poderá ser usado qualquer parte do corpo para o serviço, exceto mãos e braços.

Antes do saque, as mãos poderão ser usadas apenas para jogar a bola para cima, exclusivamente como 
auxilio ao sacador.

O saque deverá ser realizado atrás da linha demarcatória a uma distância de 2 metros da mesa.

A bola deve ser lançada por cima da rede em direção ao lado oposto da mesa.

Poderão ser executados no máximo 4 serviços, entre nulos e não válidos, por jogador, durante cada 
ponto disputado. Caso erre-se os 4 serviços disponíveis, será considerado ponto do adversário;

O saque será considerado válido somente quando a bola passar por cima da rede, sem tocá-la, e cair 
dentro da área de saque designada, no lado oposto da mesa, batendo apenas uma vez;
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Não há saque extra após a execução de um saque não-válido. Saque extra será apenas após a execução 
de um saque nulo.

Caso o sacador efetue um serviço não-válido no primeiro serviço, passa-se imediatamente para o 
segundo serviço.

Caso a bola bata na rede e caia fora da área de saque designada no lado oposto da mesa, será 
considerado serviço não-válido;

Caso a bola bata na rede e volte para o lado da mesa do sacador, será considerado serviço não-valido.

Se a bola bater duas vezes no lado oposto da mesa após o serviço, será considerado serviço não-válido.

Se a bola bater fora da grande área, será considerado não-válido.

Se depois do serviço a bola toca na rede e como consequência cai fora dos limites da mesa do jogador 
rival, será considerado serviço não-válido.

No saque, toda bola que bate diretamente na borda da mesa é considerada não-válido; Quando um 
jogador realizar um serviço nulo, este terá o direito de sacar novamente, sem nenhuma penalização

Caso ele realize o segundo serviço nulo no primeiro serviço de saque, este será considerado serviço 
não-válido, passando para a execução do 2˚ (segundo) serviço

No segundo serviço, o jogador também terá direito a outro serviço extra e repetir o saque caso realize 
um serviço nulo.

Caso a bola bata na rede e caia dentro da área de saque designada no lado oposto da mesa, será 
considerado serviço nulo;

Se depois do serviço a bola toca na rede e como consequência caia em qualquer parte do campo de 
adversário, será considerado serviço nulo.

Caso realize outro serviço nulo no segundo serviço, será considerado ponto do adversário.

Após o saque válido, toda a bola em jogo que toca na borda final da mesa será considerada válido;

Ao chegarem empatados em 18 pontos nas partidas em duplas, ambos jogadores passarão a ter apenas 
um serviço até finalizarem o set.
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Não é permitido pular para efetuar o saque.

A DEVOLUÇÃO

Após o saque, a bola deverá ser devolvida de forma que passe por cima da rede, e toque em qualquer 
parte superior da mesa do adversário

Após o saque a dupla receptora deverá tocar ao menos duas vezes na bola antes de devolver a bola para 
o outro lado; apenas após a primeira devolução, a dupla poderá dar apenas um toque na bola.

Existirá linha imaginária na divisão da mesa no solo, onde o adversário não poderá ultrapassá-la com os
dois pés, podendo ultrapassar um pé sendo que o outro não ultrapasse ou toque esta linha.

MARCANDO O PONTO

Um jogador ganhará um ponto quando:

Seu adversário bater a bola com a mão ou com o braço;

Seu adversário não executar nenhum dos dois serviços válidos;

Seu adversário não fizer uma devolução correta;

Seu adversário obstruir a bola logo após o saque, sem deixar a bola tocar na mesa pelo menos uma vez;

Seu oponente tocar na bola duas vezes ou mais;

Em partidas em duplas, um jogador não pode tocar duas vezes seguidas na bola;

Dar mais de 3 toques na bola.

Uniformes

Poderão ser usados shorts, bermudas, meias ou meiões predominantemente na cor. Será usado tênis de
futsal outro tênis de solado de borracha Não será permitido o uso de chuteiras society ou de travas. A
dupla deverá usar camisetas iguais (uniformizados). Não há necessidade de estarem numeradas.

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR

SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E DOS ESPORTES
SECRETÁRIA MUNICIPAL
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