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CAPÍTULO I - DOS OBJETIVOS  
 

ARTIGO 01 - São objetivos dos 42º Jogos Estudantis de Cambé:  
I. Promover o desporto educacional no âmbito municipal, através de jogos que envolvam várias 

modalidades esportivas, dando oportunidade de participação a um maior número de alunos, 
despertando o gosto pela prática dos esportes, com fins educativos e formativos e ao mesmo 
tempo oportunizando o surgimento de novos talentos esportivos; 

II. Promover a integração das comunidades escolares das diversas regiões da cidade, propiciar o 
desenvolvimento global dos alunos e fortalecer a escola como centro de referência para a sua 
comunidade. 

 
 
CAPÍTULO II – DA ADMINSTRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO ESPORTI VA 
 

ARTIGO 02 – O 42º Jogos Estudantis de Cambé (42º JEC’s) será organizado, dirigido e supervisionado 
pela Prefeitura Municipal de Cambé, através da Secretaria Municipal de Esportes, com realização no 
período de 16 a 26 de abril de 2019, regulamentar-se-ão genericamente, pela legislação vigente aplicável e, 
especificamente, pelas disposições contidas neste Regulamento e atos administrativos expedidos pela 
autoridade pública, no exercício de suas atribuições. 
 

Parágrafo Primeiro - A normatização complementar e subsequente, bem como os atos de 
comunicação aos participantes do 42º JEC’s, formalizar-se-ão através de documentos oficiais expedidos 
pela autoridade administrativa, comissões ou órgãos competentes e serão afixados no mural da sede da 
Secretaria Municipal de Esportes e disponibilizados no endereço eletrônico 
http://semecambe.wordpress.com/ 
 
ARTIGO 03 - Para efeito deste Regulamento serão consideradas equivalentes às denominações: Secretaria 
Municipal de Esportes ou SEME, Jogos Estudantis de Cambé ou JECs, Comissão Central Organizadora ou 
CCO.  
 
ARTIGO 04  – A Secretaria Municipal de Esportes designará uma COMISSÃO CENTRAL ORGANIZADORA 
e COMISSÃO DE ÉTICA com totais e plenos poderes quanto à responsabilidade técnica, administrativa e 
disciplinar do 42º JEC’s. 
 
 
 
CAPÍTULO III – DAS INSCRIÇÕES E DAS CONDIÇÕES DE PA RTICIPAÇÃO  
 

ARTIGO 05 – A inscrição do Estabelecimento de Ensino  nas modalidades especificas deve ser feita 
através do preenchimento do formulário de inscrição MAPA OFÍCIO que deve ser entregue na Secretaria 
Municipal de Esportes até às 11:30 horas do dia 08 de abril de 2019 (2ª feira). 
 
ARTIGO 06 – A inscrição de atletas  deve ser feita através do preenchimento do formulário de inscrição 
RELAÇÃO DE ATLETAS que deve ser entregue na Secretaria Municipal de Esportes até às 11:30 horas do 
dia 12 de abril de 2019 (6ª feira), sendo que após a entrega da relação será permitido a substituição ou 
inclusão de 02 atletas em cada modalidade inscrita até o início do primeiro jogo/competição da escola em 
cada modalidade.  
 
 
   

REGULAMENTO  
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ARTIGO 07 – A inscrição de professores e acompanhantes  deve ser feita através do preenchimento do 
formulário de inscrição RELAÇÃO DE PROFESSORES E ACOMPANHANTES que deve ser entregue na 
Secretaria Municipal de Esportes até às 11:30 horas do dia 12 de abril de 2019 (6ª feira), podendo ser 
alterada a qualquer momento durante a competição, mediante oficio de inclusão ou exclusão assinado pelo 
Diretor do Estabelecimento de Ensino. 
 

Parágrafo Primeiro - Poderão ser inscritas na condição de PROFESSORES OU 
ACOMPANHANTES, para acompanhar as equipes em quadra, pistas e demais locais de competição, as 
seguintes pessoas:  
I. Profissionais de Educação Física pertencentes ao quadro docente do estabelecimento de ensino;  
II. Profissionais de Educação Física ligados a outras entidades;  
III. Acadêmicos de Educação Física que estejam cursando Licenciatura ou Bacharelado com idade igual ou 
superior a 18 anos; 
IV. Professores Licenciados de outras áreas pertencentes ao quadro docente do respectivo estabelecimento 
de ensino, bem como, o (a) Diretor (a),  o membro da equipe pedagógica ou da Secretaria.  
 

Parágrafo Segundo - Qualquer pessoa na condição de professor ou acompanhante, inscrito pelo 
estabelecimento de ensino, poderá  ficar no banco de reservas de qualquer equipe inscrita pelo mesmo 
estabelecimento de ensino, num limite máximo de 2 pessoas em cada jogo. 
 
ARTIGO 08 – Poderão participar do 42º JEC’s todos os estabelecimentos de ensino do município de Cambé 
pertencentes aos Sistemas Municipais, Estadual, Particular e Federal de Educação.  
 
ARTIGO 09 – O 42º JEC’s será disputado por alunos da Educação Básica do Ensino Regular  que estejam 
devidamente matriculados na Instituição de Ensino pela qual estará competindo até a data de 12 de Abril 
de 2019,  separadamente por idade conforme Classes abaixo: 
 Classe A:  01/01/2002 à 31/12/2004  

Classe B: 01/01/2005 à 31/12/2007 
 
 
CAPÍTULO IV - DO CONGRESSO TÉCNICO 
 

ARTIGO 10 – O Congresso Técnico será realizado dia 09 de abril de 2019 (3ª feira), às 11:30 horas, na 
SEME (Rua Brasília, 911,   Jd. Alvorada). 
 

Parágrafo Único – O não comparecimento de um representante acarretará no cancelamento 
automático do estabelecimento de ensino nos seguintes jogos. 
 
 
CAPÍTULO V – DO CERIMONIAL DE ABERTURA  
 

ARTIGO 11 – O 42º JEC´s, terá um cerimonial de abertura dia 16 de abril de 2019, às 8:30 horas em local a 
ser definido e divulgado no boletim de programação, sendo obrigatória a participação dos estabelecimentos 
de ensino. Caso não se faça representar será encaminhado relatório à Comissão de Ética para as 
providências cabíveis, podendo ter a participação cancelada. 
 

Parágrafo Único - O Cerimonial de Abertura é considerado atividade oficial dos jogos, devendo 
cada delegação se apresentar  uniformizada, somente com alunos e professores inscritos. 
. 
ARTIGO 12 – O cerimonial de abertura obedecerá a seguinte ordem de apresentação 

• Concentração das equipes; 
• Entrada e desfile das delegações; 
• Hasteamento das bandeiras do Brasil, do Paraná e do Município ao som do Hino Nacional; 
• Declaração de abertura dos jogos; 
• Entrada do fogo simbólico e acendimento da pira olímpica; 
• Juramento do atleta; 
• Confraternização e retirada das delegações; 
• Atividades artísticas, culturais ou esportivas; 
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CAPÍTULO VI – DAS MODALIDADES ESPORTIVAS  
 

ARTIGO 13 – As modalidades esportivas disputadas no 42º JECs, com o respectivo número permitido de 
alunos, por modalidade/classe/sexo, são as seguintes:  

 CLASSE A  CLASSE B  
 Feminino  Masculino  Feminino  Masculino  
Atletismo 8 8 8 8 
Basquetebol 12 12 12 12 
Futsal 12 12 12 12 
Handebol 14 14 14 14 
Voleibol 12 12 12 12 
Volei de Praia 03  03 03 03 

 
ARTIGO 14 - Cada aluno atleta somente poderá participar em uma modalidade individual e em uma 
coletiva.  
 

Parágrafo Primeiro – Para fins deste artigo a modalidades de Atletismo é considerada individual e as 
demais são consideradas coletivas. 
 

Parágrafo Sergundo - Na sessão do Congresso Técnico, serão eliminadas do 42º JECs as 
modalidades que não constarem com o mínimo de 02 (duas) equipes participantes, legalmente inscritas. 
 
 
CAPÍTULO VII - DA IDENTIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES  
 

ARTIGO 15 - Não será exigido antes de cada jogo ou competição a apresentação de documentos de 
identificação dos alunos e nem dos professores/acompanhantes.  
 

Parágrafo Único - Caso queira a apresentação de documentos de identificação em algum caso 
específico, o professor ou acompanhante deve se manifestar junto a equipe de arbitragem, antes do início 
da partida / competição, sendo que a equipe de arbitragem deverá registrar a solicitação na súmula e o 
estabelecimento de ensino deverá no prazo 4 horas   a contar do término do jogo / competição apresentar 
junto a Comissão de Ética devida identificação. 
 
 
CAPÍTULO VIII – DA PREMIAÇÃO  
 

ARTIGO 16 – A Secretaria Municipal de Esportes premiará com: 
I. Troféu para Campeão por equipe em cada modalidade e sexo 
II. Troféu para Campeão e Vice-Campeão geral por categoria e sexo 
III. Medalhas para 1º, 2º e 3º colocado em cada prova ou modalidade esportiva. 

 
 
CAPÍTULO IX – DO UNIFORME DAS EQUIPES 
 

ARTIGO 17 – Para as modalidades de quadra, as equipes deverão se apresentar devidamente 
uniformizadas, ou seja, camisas numeradas e calções da mesma cor. O uso de meias/meiões é obrigatório, 
mas não precisam ser da mesma cor. 
 
 
CAPÍTULO X – DAS PENALIDADES E RECURSOS  
 

ARTIGO 18 - A Justiça e a disciplina desportiva serão exercidas durante o 42º JECs pela COMISSÃO DE 
ÉTICA que será designada pela SEME, tendo caráter pedagógico e disciplinar, e que adotará no que couber   
o Livro II  do Código da Comissão de Ética do Governo do Paraná  para os Jogos Escolares do Paraná 
no ano de 2018  que se encontra disponível no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.jogosescolares.pr.gov.br/arquivos/File/2015/comissao_etica/Codigo_Comissao_Etica_seet_2015
.pdf 
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ARTIGO 19 - Os participantes do 42º JEC’s serão obrigados a respeitar os princípios disciplinares impostos 
em códigos e regulamentos em vigor no País, sendo punidos aqueles que cometerem qualquer infração 
prevista nos mesmos e mais as enumeradas neste regulamento. 
 

Parágrafo Único – Nenhum dirigente, atleta, técnico, massagista, médico, enfim, nenhum 
participante regular do 42º JEC’s, poderá alegar ignorância ou desconhecimento das disposições contidas 
neste regulamento e nem de qualquer decisão tomada pela CCO ou Comissão de Ética, desde que tenha 
sido publicada no Boletim Oficial do 42º JEC’s e afixada no edital da CCO. 
 
ARTIGO 20 – Qualquer recurso ou relatos de ocorrências que contrariarem os princípios e/ou o 
Regulamento deverão ser entregues, por escrito e acompanhados de provas, no prazo máximo de 2 horas 
após o ocorrido, devendo ser feito diretamente a Comissão de Ética ou ainda junto à Coordenação Técnica 
que encaminhará para a Comissão de Ética. 
 
ARTIGO 21 – O não comparecimento de uma equipe (WxO), ou recusa de jogar ou desistência da 
competição em qualquer modalidade implica em eliminação automática dos jogos na modalidade. 
 
ARTIGO 22 – A eliminação de uma equipe propiciará efeito suspensivo e retroativo aos resultados 
verificados até então, sendo feito uma reclassificação das equipes. 
 
ARTIGO 23 – Ao vencer o horário determinado pela tabela ou boletim da CCO, a equipe que não estiver 
devidamente uniformizada e com número legal de atletas dentro do recinto especificado da competição 
(quadra, pista, etc.), será considerado como não comparecimento, consequentemente enquadrada no Artigo 
25. 
 

Parágrafo Primeiro - Este artigo é bem definido: A equipe deverá estar devidamente uniformizada e 
com número mínimo legal de atletas dentro do recinto especializado da competição, não será levado em 
consideração se atletas estiverem chegando, se trocando ou mesmo prontos, mas fora do local de jogo ou 
prova. 
 

Parágrafo Segundo – Compreende-se devidamente uniformizados: camisa da mesma cor numerada e 
calção da mesma cor. 
 
ARTIGO 24 – Haverá uma tolerância de 15 (quinze) minutos para o início do primeiro jogo ou prova em 
cada rodada, não havendo, entretanto, para os demais. 
 
 
CAPÍTULO XI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS   
 

ARTIGO 25 - Estará automaticamente suspenso da partida subsequente, na mesma 
modalidade/classe/sexo, o aluno, professor ou acompanhante que:  
I. No BASQUETEBOL for desqualificado (exceto o técnico por duas faltas técnicas);  
II. No FUTSAL for expulso ou receber 02 cartões amarelos, consecutivos ou não;  
III. No HANDEBOL for desqualificado, no caso de seguir relatório anexo à súmula;  
IV. No VOLEIBOL e VOLEI DE PRAIA for desqualificado.  
 

Parágrafo Primeiro - Não se aplica o disposto neste artigo, se antes da partida subsequente a pessoa 
física for absolvida pela Comissão de Ética, desde que conste o não cumprimento da suspensão automática 
no termo de decisão do respectivo processo disciplinar, nos termos da legislação desportiva vigente.  
 

Parágrafo Segundo - Para fins do disposto neste artigo entende-se por partida subsequente a 
ocorrente na mesma competição/evento e no ano específico correspondente.  
 

Parágrafo Terceiro - A contagem de cartões, para fins de aplicação da suspensão automática, é feita 
separadamente e por tipologia de cartões. O cartão vermelho não anulará cartão amarelo já recebido, na 
mesma ou em outra partida da competição, ainda que decorrente da aplicação do segundo amarelo.  
 

 



                   Prefeitura Municipal de Cambé 
                          Secretaria Municipal de Esportes e Lazer  

 
 
 

 

Rua Brasília, 911,   Jd. Alvorada,    Cambé  -  Pr,     CEP: 86.191-000     -     FONE: (43) 3174-0275 

E-MAIL:  semecambe@yahoo.com.br   -   SITE: www.cambe.pr.gov.br   -   BLOG:  www.semecambe.wordpress.com 

Jogos Estudantis  
de Cambé 

 

42º 
  

 
Parágrafo Quarto - Se o mesmo atleta, em determinado momento da competição, acumular 

simultaneamente 02(dois) cartões amarelos mais 01(um) vermelho, cumprirá, automaticamente, a 
suspensão por 02 (duas) partidas.  
 
ARTIGO 26 - A pessoa física inscrita que não tiver condições de atuação na partida ou prova, por estar 
cumprindo suspensão automática ou suspensa pela Comissão de Ética/Justiça Desportiva, deverá postar-
se do lado contrário da mesa de controle e dos respectivos bancos de reservas nos locais de competição.  
 
ARTIGO 27 - Será considerado perdedor por W x O, desclassificado da competição e tendo todos os seus 
resultados e jogos cancelados o aluno (a) ou estabelecimento de ensino que:  
I. Desistir, não comparecer ou comparecer fora do prazo regulamentar;  
II. Apresentar-se para a disputa de um jogo ou de uma prova  sem a presença de um professor ou 
acompanhante devidamente credenciado do início ao final da partida/prova. 
 

Parágrafo Único - Quando a desclassificação ocorrer após o início de qualquer fase subsequente, 
não será permitido a qualquer equipe requerer sua ascensão. Entenda-se por Fase Subsequente o início do 
primeiro jogo da rodada de cada modalidade/classe/sexo.  
 
ARTIGO 28 - O estabelecimento de ensino que apresentar para a disputa de um jogo ou prova 
(modalidade) oficialmente programada, equipe e/ou aluno individualmente considerado, sem as condições 
legais e materiais para atuação, terá encaminhado à Comissão de Ética um relatório por parte da 
Coordenação Técnica do evento para as providências legais.  

 

Parágrafo Único - Se a Comissão de Ética entender pela suspensão, conforme Termo de Decisão, 
a equipe e/ou aluno individualmente considerado, terá todos os resultados obtidos na competição e/ou 
prova individualmente considerados zerados, sendo que após o início de qualquer fase subsequente, não 
será permitido a qualquer equipe/aluno requerer sua ascensão. 

 
ARTIGO 29 - No controle de cartões (amarelos e vermelhos), para a modalidade de FUTSAL, serão 
aplicados os seguintes procedimentos:  
I. Será de inteira responsabilidade dos estabelecimentos de ensino participantes o controle dos cartões 
recebidos por seus atletas, técnicos e dirigentes nas respectivas modalidades. A equipe de arbitragem não 
impedirá a participação de nenhum atleta, caso o técnico queira colocá-lo no jogo.  
II. W x O - na partida em que houver o W x O, os atletas que deveriam cumprir a suspensão automática, 
deverão fazê-lo novamente na partida seguinte. Todos os cumprimentos de suspensão automática e 
cartões recebidos nos jogos realizados contra a equipe que não compareceu ou compareceu tardiamente 
ou sem as condições materiais exigidas para a disputa da partida, serão mantidos.  
III. Desclassificação - todos os cumprimentos de suspensão automática e cartões recebidos nos jogos 
realizados contra a equipe desclassificada serão mantidos.  
 
ARTIGO 30 - O professor ou acompanhante devidamente inscrito terá poderes para deliberar e resolver 
qualquer situação referente ao estabelecimento de ensino a que pertença, respondendo integralmente na 
ausência do (a) Diretor (a) do estabelecimento de ensino. 
 
ARTIGO 31 - É proibido o uso de instrumentos de percussão e sopro nos locais de competição, pois os 
mesmos prejudicam o desenvolvimento das competições, bem como o desempenho da arbitragem e dos 
alunos.  
 
ARTIGO 32 - Qualquer competição que venha a ser suspensa ou transferida por motivo de força maior será 
realizada conforme determinar a Coordenação Técnica, obedecendo às regras oficiais de cada modalidade 
esportiva. 
  

Parágrafo Único - Neste caso, a critério da Comissão Técnica e em caso de condição excepcional, 
uma ou mais equipes poderão realizar até dois jogos num mesmo dia.  
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ARTIGO 33 - A condição de saúde dos atletas e dirigentes participantes, bem como a responsabilidade 
sobre a participação dos atletas, de acordo com a legislação vigente no país ficará sob a responsabilidade 
dos estabelecimentos de ensino pelo qual estiverem participando, desde o momento da formação das 
equipes, do seu translado entre o município de origem e o município sede, durante as competições e 
durante o deslocamento interno no local de competição.  

 
ARTIGO 34 - Todos os participantes devidamente representados/assistidos por quem de direito, na 
efetivação de suas participações autorizam em caráter gratuito, irrevogável e irretratável, a SEME, a captar 
e ficar as suas imagens e vozes durante a realização dos jogos, em qualquer suporte existentes ficando 
estas entidades desta forma, plenamente capacitadas a utilizarem as imagens e vozes a seus exclusivos 
critérios a qualquer tempo, na Cidade, no Paraná, no Brasil e em outros países. 
 
ARTIGO 35 - Todos os professores, visando atingir os objetivos 42º JECS (educação, responsabilidade, 
cooperação, integração, participação e inclusão social), deverão orientar, acompanhar e zelar para que em 
todos os locais e em todas as atividades, os alunos estejam aprimorando a sua educação integral.  
 
ARTIGO 36 - A participação no 42º JECS é por adesão. Todos os professores deverão analisar sua 
possibilidade real de engajamento na competição, sua disponibilidade de tempo e a responsabilidade de 
permanecer junto com os alunos nos alojamentos e acompanhá-los no refeitório, nas quadras e onde se 
fizer necessário.  
 
ARTIGO 37 - Compete à equipe pedagógica dos estabelecimentos de ensino orientar a direção e 
profissionais de Educação Física quanto à participação ou não de alunos atletas que não estejam 
comprometidos com a vida escolar.  

 
ARTIGO 39 - Caso as equipes possuam uniformes com cores semelhantes, será realizado um sorteio para 
definir qual das equipes deverá mudar o uniforme. O tempo para a troca dos uniformes será de 20 minutos.  
 
ARTIGO 40 - Para evitar acidentes, os professores deverão orientar seus alunos no sentido de não usarem 
correntes, anéis, brincos e outros objetos durante a realização das partidas. Por solicitação da arbitragem 
os mesmos deverão retirar esses adereços/enfeites.  
 
ARTIGO 41 - Será obrigatório seguir o protocolo de cada modalidade para a entrada na quadra e ao 
término das partidas, as equipes deverão se confraternizar.  
 
 
CAPÍTULO VII – DOS CASOS OMISSOS  
 

ARTIGO 42 – Os casos omissos neste serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Esportes, buscando 
soluções que se harmonizem com o sistema legal adotado pelo presente Regulamento. 
 
 
 
 

Cambé, 19 de março de 2018. 
 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES  
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REGULAMENTO ESPECÍFICO DE ATLETISMO  

 
 

 
1. A Competição de atletismo constará das seguintes provas: 

CLASSE A – MASC e FEM: 100m, 400m, Salto em distância e Arremesso do peso. 
CLASSE B – MASC e FEM: 75m, 250m, Salto em distância e Arremesso do peso. 
 

2. Cada equipe participante poderá inscrever no máximo 02 (dois) atletas por prova. 
 
3. Cada atleta poderá participar no máximo em até 02 (duas) provas. 
 
4.  A Classificação Final por classe e sexo, dar-se-á pela soma dos pontos obtidos nas disputas das provas, 
conforme segue: 

1º lugar – 10 pts 2º lugar – 6 pts  3º lugar – 4 pts 
4º lugar – 3 pts  5º lugar – 2 pts  6º lugar – 1 pts 

 
5. Como critérios de desempate será considerado os seguintes itens:  

5.1 O estabelecimento de ensino que obtiver maior número de primeiros lugares nas diversas provas;  
5.2 O estabelecimento de ensino que obtiver maior número de segundos lugares nas diversas provas;  
5.3 O estabelecimento de ensino que obtiver maior número de terceiros lugares nas diversas provas;  
5.4 O estabelecimento de ensino que tiver o maior numero de atletas inscritos e participantes por classe 
e sexo;  
5.5 O estabelecimento de ensino que tiver o maior numero de atletas inscritos e participantes na soma 
do sexo masculino e feminino;  
5.6 Persistindo o empate será ofertado premiação para os estabelecimentos de ensino empatados. 
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REGULAMENTO ESPECÍFICO DE BASQUETEBOL  
 
 
1. A Competição de Basquetebol será realizada de acordo com as regras oficiais da FIBA adotadas pela 
Confederação Brasileira de Basketball (CBB), salvo o estabelecido neste Regulamento.  
 
2. A Classe “A” terá o tempo de jogo de 40 minutos cronometrados divididos em quatro quartos de 10 
minutos cada um. Entre o 1º e 2º e entre 3º e 4º quartos, haverá um intervalo de 01 minuto, e entre o 2º e 3º 
quartos, o intervalo será de 05 minutos. Em caso de empate no tempo regulamentar, far-se-á um período 
extra de 5 minutos cronometrados. Persistindo o empate, serão acrescidos tantos períodos extras de 5 
minutos cronometrados, até que se conheça o vencedor.  
 
3. A Classe “B” obedecerá aos seguintes critérios:  

3.1 As equipes deverão ter entre 08 e 12 alunos inscritos na competição. Para o início do jogo deverão 
estar presentes em quadra com o número mínimo previsto neste item com os respectivos documentos 
de identificação. Caso não tenham, não serão impedidas de participar da competição mas, serão 
enquadradas conforme item 3.6.  
3.2 O tempo de jogo será de 32 minutos cronometrados divididos em dois períodos de 16 minutos cada, 
divididos em quatro quartos de 08 minutos cada um. Entre o 1º e 2º e entre 3º e 4º quartos, haverá um 
intervalo de 01 minuto, e entre o 2º e 3º quartos, o intervalo será de 05 minutos. Em caso de empate no 
tempo regulamentar, far-se-á um período extra de 3 minutos cronometrados. Persistindo o empate, 
serão acrescidos tantos períodos extras de 3 minutos cronometrados, até que se conheça o vencedor.  
3.3 No primeiro quarto, não poderá haver substituição, salvo em caso de contusão do aluno. O aluno 
contundido não poderá retornar a partida.  
3.4 Para o segundo quarto, 03 (três) alunos devem ser substituídos pelos alunos reservas, estes 
deverão jogar até o término deste quarto. Em caso de contusão, a substituição deverá ser feita por outro 
aluno que ainda não tenha jogado. O aluno contundido não poderá retornar a partida. Com exceção das 
substituições obrigatórias, as demais substituições para este tempo seguem regra oficial da modalidade.  
3.5 No terceiro e quarto quartos, as substituições estarão liberadas, segue a regra oficial da CBB.  
3.6 As equipes que não cumprirem as determinações dos Itens 3.3 e 3.4 em caso de vitória o resultado 
será invertido em favor da equipe adversaria, aplicando-se quantos pontos forem necessários para que 
a outra equipe seja considerada vencedora. Em caso derrota o resultado do jogos será mantido. Ex: 
resultado do jogo - Equipe A 50 x Equipe B 32 - Resultado Invertido Equipe A 50 X Equipe B 51 . Em 
caso de derrota, o resultado do jogo será mantido 
3.7 As regras estabelecidas nos itens 3.1, 3.3 e 3.4 serão obrigatórias somente na 1ª fase. Nas fases 
seguintes serão utilizadas as regras da CBB.  
3.8 Caso as duas equipes não cumprirem com as determinações dos itens 3.1, 3.3 e 3.4 , ambas não 
pontuarão no jogo, independente do resultado obtido.  
3.9 A equipe que não realizou as substituições obrigatórias em nenhum dos jogos programados para a  
1ª Fase não terá direito a classificação para a próxima fase seja ela na fase de grupos ou próximas 
fases: Fase Macrorregional ou Fase Final  
3.10 As equipes deverão utilizar obrigatoriamente a marcação individual com todas as variações no 1º e 
2º quarto do jogo.  

 
4. No 1º tempo (1º e 2º quartos) poderão ser dados 02 (dois) tempos a cada equipe, a qualquer momento  

4.1 No 2º tempo (3º e 4º quartos) poderão ser dados 03 (três) tempos a cada equipe, a qualquer 
momento. Quando estiver nos 2 minutos finais do ultimo período de jogo a equipe só poderá usar 02 
(dois) tempos, e o apontador deve traçar duas linhas paralelas fortes encerrando um dos quadradinhos 
restando dois espaços.  
4.2 Em cada período extra poderá ser dado 01(um) tempo para cada equipe, a qualquer momento.  
4.3 Limite de faltas: 04 (quatro) faltas coletivas para cada quarto de jogo.  
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5. Desqualificação da Partida (GD)  
5.1 Quando um ou mais alunos-atletas forem desqualificados por cometer 02 (duas) faltas 
antidesportivas ou 02 (duas) faltas técnicas ou com 01 (uma) falta antidesportiva e 01 (uma) falta 
técnica a equipe poderá fazer substituições desses alunos-atletas desqualificados.  

 
6. A bola utilizada, será a da categoria masculina para a classe A e B masculino. A bola utilizada será a da 
categoria feminina para a classe A e B feminino, ambas oferecidas pela organização do evento.  
 
7. O sistema de desempate adotado nas fases que forem disputadas pelo sistema de rodízio será o 
seguinte:  

7.1 Confronto direto (utilizado somente no caso entre 02 equipes);  
7.2 Empate entre 03 ou mais equipes;  

7.2.1 Saldos de pontos nos jogos entre as equipes empatadas;  
7.2.2 Ataque mais positivo nos jogos entre as equipes empatadas;  
7.2.3 Defesa mais positiva nos jogos entre as equipes empatadas;  
7.2.4 Saldos de pontos em todos os jogos do grupo na fase;  
7.2.5 Ataque mais positivo em todos os jogos do grupo na fase;  
7.2.6 Defesa mais positiva em todos os jogos do grupo na fase;  
Obs. Quando o empate for entre 03 (três) ou mais equipes e no desempate continuarem 02 (duas) 
equipes ainda empatadas e houver a necessidade de classificar mais 01 (uma) equipe, deverá 
reiniciar pelo item 7.1.  

 
8. O sistema de pontuação para classificação no grupo será:  02 pontos por vitória e 01 ponto por derrota.  
 
9. Serão utilizados os seguintes critérios técnicos para classificar os melhores 2º e 3º lugares de todos os 
grupos da Fase Classificatória  para a próxima Fase:  

9.1. Os grupos com maior número de equipes terão eliminados todos os pontos e resultados obtidos 
nos jogos com o último lugar de cada grupo, deixando todos os grupos com mesmo número de equipes, 
para posteriormente passar para o item 9.2. Caso todos os grupos tenham o mesmo número de 
equipes passar-se-á automaticamente para o item 9.2.  
9.2 Serão classificados os 2º lugares que tenham maior número de pontos ganhos.  
9.3 Caso haja mais de uma equipe empatada na condição descrita no item 9.2 , passar-se-á aos 
critérios específicos descritos a seguir, somente para os empatados.  

9.3.1 Média de pontos average (nº de pontos recebidos divididos pelo nº de pontos feitos em todos 
os jogos da fase, divididos pelo nº de jogos efetuados na fase. Classifica-se o menor coeficiente); 
serão desconsiderados os jogos da(s) equipe(s) eliminada para igualar os grupos.  
9.3.2 Média de pontos pró (nº de pontos feitos divididos pelo nº de jogos efetuados na fase. 
Classifica-se o maior coeficiente);  
9.3.3 Média de pontos contra (nº de pontos recebidos, dividido pelo nº de jogos efetuados na fase. 
Classifica -se o menor coeficiente);  

9.4 Sorteio. 
 

OBS: Para classificação por Critério Técnico, utilizar-se-á inicialmente o primeiro critério. Em caso de 
empate e haja a necessidade de classificar uma ou mais equipes, passa-se ao segundo critério e assim por 
diante. 
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REGULAMENTO ESPECÍFICO DE FUTSAL  
 

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.  
 

2. Critérios a serem obedecidos por categoria: 
Classe “A”  

2.1 O tempo de jogo será de 40 minutos corridos divididos em dois tempos de 20 minutos cada um, com 
intervalo de 10 minutos.  

 
Classe “B ” 

2.2. As equipes deverão ter entre 08 e 12 alunos inscritos na competição.  
2.3 Para o início do jogo deverão estar presentes em quadra com o número mínimo previsto neste item 
com os respectivos documentos de identificação. Caso não tenham, não serão impedidas de participar 
da competição, mas, serão enquadradas conforme item 2.7.  
2.4. O tempo de jogo será de 30 minutos corridos, divididos em dois tempos de 15 minutos com 
intervalo de 05 minutos.  
2.5. Até os 08 minutos do primeiro tempo não serão permitidos substituição, salvo em caso de 
contusão. Nos 08 minutos do primeiro tempo haverá uma parada de no máximo 01 minuto para que 03 
(três) alunos sejam substituídos, estes não poderão ser substituídos até o final do 1º tempo, salvo em 
caso de contusão, neste caso, a substituição deverá ser feita por um aluno que ainda não tenha jogado. 
O aluno substituído por contusão não poderá retornar a partida. Os 03 (três) alunos substituídos só 
poderão retornar a partida no início da segunda etapa do jogo (2º tempo). Com exceção das 
substituições obrigatórias, as demais substituições para os 8 últimos minutos do primeiro tempo seguem 
regra oficial da modalidade.  
2.6. No segundo tempo as substituições estão liberadas, seguindo as regras da CBFS.  
2.7 As equipes que não cumprirem as determinações dos Itens 2.3 e 2.5 em caso de vitória o resultado 
será invertido em favor da equipe adversaria, aplicando-se quantos pontos forem necessários para que 
a outra equipe seja considerada vencedora. Ex: Resultado do jogo (Equipe A 10 x Equipe B 02) o 
Resultado será Invertido (Equipe A 10 x Equipe B 11). Em caso derrota o resultado do jogo será 
mantido. Caso as duas equipes não cumpram com as determinações dos itens 2.3 e 2.5 , ambas não 
pontuarão no jogo, independente do resultado obtido. As regras estabelecidas nos itens 2.3 e 2.5 serão 
obrigatórias somente na 1ª fase da competição e no sistema de disputa em grupo único e no caso de 
disputa no sistema de eliminatória até as oitavas de finais. Nas fases seguintes serão utilizadas as 
regras da CBFS.  
2.8 A equipe que não realizou as substituições obrigatórias em nenhum dos jogos programados para a 
1ª Fase não terá direito a classificação para a próxima fase seja ela na fase da competição. 

 

3. A bola a ser utilizada para o sexo masculino (Classe A e B) será da categoria adulto e para o feminino 
(Classe A e B) será a da categoria infantil, fornecidas pela organização do evento.  
 

4. Controle dos cartões (amarelos e vermelhos) será de inteira responsabilidade dos Estabelecimentos de 
Ensino.  
 

5. Estará automaticamente suspensa da partida subsequente à pessoa física que for expulsa ou receber 02 
(dois) cartões amarelos, consecutivos ou não.  

5.1 Não se aplica o disposto neste artigo, se antes da partida subsequente a pessoa física for absolvida 
pela Comissão de Ética, desde que constante o não cumprimento da suspensão automática no termo 
de decisão do respectivo processo disciplinar, nos termos da legislação desportiva vigente.  
5.2 Para fins do disposto neste artigo entende-se por partida subsequente a ocorrente na mesma 
competição e no ano específico correspondente.  
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 6. Na contagem de cartões, para fins de aplicação da suspensão automática, é feita separadamente e por 

tipologia de cartões. O cartão vermelho não anulará cartão amarelo já recebido, na mesma ou em outra 
partida da competição, ainda que decorrente da aplicação do segundo amarelo.  
 

7. Se o mesmo atleta, em determinado momento da competição, acumular simultaneamente 02(dois) 
cartões amarelos mais 01(um) vermelho, cumprirá, automaticamente, a suspensão por 02 (duas) partidas.  
 

8. No caso em que a fase for disputada em eliminatória simples e/ou a fase final for cruzamento olímpico e, 
no tempo regulamentar o jogo terminar empatado, aplicar-se-á o seguinte:  

8.1 Serão efetuadas cobranças de 03 tiros livres diretos da marca do pênalti, de forma alternada,por 
alunos distintos e que tenham participado do jogo; 
8.2 Persistindo o empate, a decisão será efetuada pela cobrança de 01 tiro livre direto da marca do 
pênalti, alternadamente, por alunos diferentes, que tenham participado da partida até que haja um 
vencedor.  

 

9. O sistema de desempate adotado nas fases que forem disputadas pelo sistema de rodízio será o 
seguinte:  

9.1 Confronto direto ( utilizado somente no caso entre 02 equipes);  
9.1.2. Saldos de gols nos jogos entre as equipes empatadas;  
9.1.3. Ataque mais positivo nos jogos entre as equipes empatadas;  
9.1.4.  Defesa menos vazada nos jogos entre as equipes empatadas;  
9.1.5.  Saldos de gols em todos os jogos do grupo na fase;  
9.1.6.  Ataque mais positivo em todos os jogos do grupo na fase;  
9.1.7.  Defesa menos vazada em todos os jogos do grupo na fase;  
9.1.8.  Menor número de cartões vermelhos;  
9.1.9.  Menor número de cartões amarelos;  
9.10.  Sorteio.  
Obs. Quando o empate for entre 03 (três) ou mais equipes e no desempate continuarem 02 (duas) 
equipes ainda empatadas e houver a necessidade de classificar mais 01 (uma) equipe, deverá 
reiniciar pelo item 9.1.  

 

10. O sistema de pontuação para classificação no grupo será: 03 pontos por vitória e 01 ponto por empate.  
 

11. Serão utilizados os seguintes Critérios Técnicos para classificar os melhores 2º, 3º lugares de todos os 
grupos da Fase Classificatória para a próxima Fase:  

11.1. Os grupos com maior número de equipes terão eliminados todos os pontos e resultados obtidos 
nos jogos com o último lugar de cada grupo, deixando todos os grupos com mesmo número de equipes, 
para posteriormente passar para o item 11.2 . Caso todos os grupos tenham o mesmo número de 
equipes passar-se- á automaticamente para o item 11.2.  
11.2. Serão classificados os 2º lugares que tenham maior número de pontos ganhos.  
11.3. Caso haja mais de uma equipe empatada na condição descrita no item 11.2 , passar-se-á aos 
critérios específicos descritos a seguir, somente para os empatados:-  

a. Média de gols average (nº de gols recebidos divididos pelo nº de gols feitos, divididos pelo nº de 
jogos efetuados na fase. Classifica-se o menor coeficiente); será desconsiderado os jogos da(s) 
equipe(s) eliminada para igualar os grupos.  
b. Média de gols pró (nº de gols feitos divididos pelo nº de jogos efetuados na fase. Classifica-se o 
maior coeficiente);  
c. Média de gols contra (nº de gols recebidos divididos pelo nº de jogos efetuados na fase. 
Classifica-se o menor coeficiente);  
d. Sorteio.  

 

12. Para classificação por Critério Técnico, utilizar-se-á inicialmente o primeiro critério. Em caso de empate 
e tendo a necessidade de classificar uma ou mais equipes, passa-se ao segundo critério e assim por diante.  

12.1 Quando, para cálculo de average, uma equipe não sofrer gol, é ela a classificada, pois o zero é 
infinito, o que impossibilita a divisão, assegurando a equipe sem gols sofridos a classificação pelo 
sistema average;  
12.2 Quando, para cálculo de average, mais de uma equipe não sofrer gol, será classificada, a equipe 
que tiver ataque mais positivo em todos os jogos da fase, pois tecnicamente seu resultado será maior. 
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REGULAMENTO ESPECÍFICO DE HANDEBOL  

 
1. A Competição de Handebol será realizada de acordo com as regras oficiais da IHF adotada pela 
Confederação Brasileira de Handebol (CBHB), salvo o estabelecido neste Regulamento.  
 

2. A Classe “A” obedecerá aos seguintes critérios:  
2.1 As equipes poderão inscrever até 14 atletas.  
2.2 O tempo de jogo será de 40 minutos corridos divididos em dois tempos de 20 minutos cada, com 
intervalo de 10 minutos.  
2.3 A bola utilizada será de tamanho Adulto Masculino para o sexo masculino e do tamanho Adulto 
Feminino para o sexo feminino, oferecidas pela organização do evento.  

 

3. A Classe “B” obedecerá aos seguintes critérios:  
3.1 As equipes deverão ter entre 11 e 14 alunos inscritos na competição. Para o início do jogo deverão 
estar presentes em quadra com o número mínimo previsto neste item com os respectivos documentos 
de identificação. Caso não tenham, não serão impedidas de participar da competição, mas, serão 
enquadradas conforme item 3.8.  
3.2 A bola utilizada será do tamanho Adulto Feminino para o masculino e do tamanho Infantil para o 
feminino.  
3.3 O tempo de jogo será de 40 (quarenta) minutos corridos divididos em dois tempos de 20 (vinte) 
minutos com intervalo de 10 (dez) minutos entre ambos, divididos em 04 (quatro) quartos de 10 (dez) 
minutos cada, com intervalo de 01 (um) minuto entre o 1º e 2º quarto.  
3.4 No 1º quarto não poderá haver substituição, salvo em caso de contusão. O aluno atleta contundido 
não poderá retornar ao jogo.  
3.5 Em cada quarto de jogo, que serão controlados pela equipe de arbitragem, as equipes deverão 
adotar os seguintes tipos de marcação:  

3.5.1 No 1º quarto será obrigatória a marcação individual na sua meia quadra de defesa podendo a 
critério do técnico fazer a marcação individual na quadra toda de jogo (mesmo quando a equipe tiver 
algum jogador excluído), sendo que o goleiro da equipe que estiver atacando só poderá atuar na 
sua própria meia-quadra de defesa, a equipe não poderá atacar com 7 jogadores de linha, a 
interceptação da bola fica liberada em qualquer parte da quadra e em qualquer situação. Não será 
necessária a marcação individual dos jogadores que ficarem parados na sua meia quadra de 
ataque, sem participação ativa no jogo em busca do gol. Fica estabelecido que a aplicação da 
Regra com relação ao atendimento do Jogador em quadra só será aplicado a partir do segundo 
tempo do jogo.  
3.5.2 No 2º quarto e 3º quarto será obrigatória a marcação com defesa em duas linhas, não 
podendo ter nenhum tipo de marcação individual.  
3.5.3 No 4º quarto, o sistema de marcação será de acordo com o técnico da equipe (qualquer 
sistema defensivo).  
3.5.4 No 2º e 3º quartos, quando uma equipe tiver algum jogador excluído, a mesma deverá manter 
duas linhas de defesa.  

3.6 No final do 1º quarto teremos uma parada obrigatória no cronômetro, de 01 (um) minuto, onde 04 
(quatro) alunos-atletas “reservas” em condição de jogo deverão substituir alunos-atletas “titulares” e não 
poderão ser substituídos até o final do 2º quarto, salvo em caso de contusão. O aluno atleta contundido 
não poderá retornar ao jogo. Os alunos-atletas titulares remanescentes na quadra de jogo poderão ser 
substituídos pelos  

alunos-atletas que saíram do jogo. A parada de tempo de jogo só deverá ser efetuada se a equipe que 
estiver de posse de bola não estiver em uma clara situação de gol ou contra ataque. Nesse caso a equipe 
de arbitragem deixará a equipe concluir o lance, para depois paralisar o jogo para a realização das 
substituições. 

3.7 Não é permitido ao goleiro ultrapassar sua meia quadra (linha central) no 1º quarto de jogo.  
3.8 As equipes que não cumprirem as determinações dos Itens 3.1, 3.4 e 3.6 em caso de vitória o 
resultado será invertido em favor da equipe adversária, aplicando-se quantos pontos forem necessários 
para que a outra equipe seja considerada vencedora. EX. resultado do jogo - Equipe A 27 X Equipe B 
22. Resultado Invertido Equipe A 27 X Equipe B 28. Em caso derrota o resultado do jogos será mantido. 
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 3.9 As regras estabelecidas nos itens 3.4 até 3.5.4 serão obrigatórias somente na 1ª fase Da 

competição e no sistema de disputa em grupo único. Nas fases seguintes serão utilizadas as regras da 
CBHD.  
3.10 Atendimento em quadra do jogador – fica Estabelecido que essa mudança da Regra não se aplica 
nos 02 (dois) primeiros quartos de jogo.  
3.11 Caso as duas equipes não cumpram com as determinações dos itens 3.1, 3.4 e 3.6, ambas não 
pontuarão no jogo, independente do resultado obtido.  
3.12 A equipe que não realizou as substituições obrigatórias em nenhum dos jogos programados para a 
1ª Fase não terá direito a classificação para a próxima fase.  

 

4. No caso em que a fase for disputada em eliminatória simples e/ou a fase final for cruzamento olímpico e 
no tempo regulamentar o jogo terminar empatado, aplicar-se-á o seguinte:  

4.1 Prorrogações em dois tempos de 05 minutos sem intervalo;  
4.2 Persistindo o empate, haverá 03 cobranças alternadas de 07 metros, por alunos diferentes, que 
participaram da partida;  
4.3 Persistindo o empate, continuará a cobrança alternada de 07 metros, até desempatar, pelos demais 
alunos que compõe a equipe. 

 

5. O sistema de desempate adotado nas fases disputadas pelo sistema de rodízio será:  
5.1 Confronto direto ( utilizado somente no caso entre 02 equipes);  

5.1.2 Saldos de gols nos jogos entre as equipes empatadas;  
5.1.3 Ataque mais positivo nos jogos entre as equipes empatadas;  
5.1.4 Defesa menos vazada nos jogos entre as equipes empatadas;  
5.1.5 Saldos de gols em todos os jogos do grupo na fase;  
5.1.6 Ataque mais positivo em todos os jogos do grupo na fase;  
5.1.7 Defesa menos vazada em todos os jogos do grupo na fase;  
5.1.8 Sorteio.  
Obs. Quando o empate for entre 03 (três) ou mais equipes e no desempate continuarem 02 (duas) 
equipes ainda empatadas e houver a necessidade de classificar mais 01 (uma) equipe, deverá 
reiniciar pelo item 5.1.  

 

6. O sistema de pontuação para classificação no grupo será: 02 pontos por vitória e 01 ponto por empate.  
 

7. Serão utilizados os seguintes critérios técnicos para classificar os melhores 2º e 3º lugares de todos os 
grupos da Fase Classificatória para a próxima Fase:  

7.1 Os grupos com maior número de equipes terão eliminados todos os pontos e resultados obtidos nos 
jogos com o último lugar de cada grupo, deixando todos os grupos com mesmo número de equipes, 
para posteriormente passar para o item 7.2. Caso todos os grupos tenham o mesmo número de equipes 
passar-se-á automaticamente para o item  
7.2 Seremos classificados os 2º lugares que tenham maior número de pontos ganhos.  
7.3 Caso haja mais de uma equipe empatada na condição descrita no item 7.2, passar-se-á aos critérios 
específicos descritos a seguir, somente para os empatados.  

7.3.1 Média de gols average (nº de gols recebidos divididos pelo nº de gols feitos, divididos pelo nº 
de jogos efetuados na fase. Classifica-se o menor coeficiente); será desconsiderado os jogos da(s) 
equipe(s) eliminada para igualar os grupos.  
7.3.2 Média de gols pró (nº de gols feitos divididos pelo nº de jogos efetuados na fase. Classifica-se 
o maior coeficiente);  
7.3.3 Média de gols contra (nº de gols recebidos divididos pelo nº de jogos efetuados na fase. 
Classifica-se o menor coeficiente);  
7.3.4 Sorteio.  

 

8. Para classificação no Critério Técnico, utilizar-se-á inicialmente o primeiro critério. Em caso de empate e 
haja a necessidade de classificar uma ou mais equipes, passa-se ao segundo critério e assim por diante.  

8.1 Quando, para cálculo de average, uma equipe não sofrer gol, é ela a classificada, pois o zero é 
infinito, o que impossibilita a divisão, assegurando à equipe sem gols sofridos a classificação pelo 
sistema average;  
8.2 Quando, para cálculo de average, mais de uma equipe não sofrer gol, será classificada, a equipe 
que tiver ataque mais positivo em todos os jogos da fase, pois tecnicamente seu resultado será maior. 
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REGULAMENTO ESPECÍFICO DE VOLEIBOL  
 
 
 
 
1. A Competição de Voleibol será realizada de acordo com as regras oficiais da Federação Internacional de 
Volleyball (FIVB) adotadas pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), salvo o estabelecido neste 
Regulamento.  
 
2. A altura da rede obedecerá:  

2.1 Classe A: Masculina – 2,43m; Feminina – 2,24m;  
2.2 Classe B: Masculina – 2,35m; Feminina – 2,20m.  

 
3. A Classe “B” obedecerá :  

3.1 As equipes deverão ter entre 09 e 12 alunos inscritos na competição. Para o início do jogo deverão 
estar presentes em quadra com o número mínimo previsto neste item com os respectivos documentos 
de identificação. Caso não tenham, não serão impedidas de participar da competição, mas serão 
enquadradas conforme item 3.5.  
3.2 No primeiro set não serão permitidas substituições, salvo em caso de contusão. O aluno substituído 
por contusão não poderá retornar a partida.  
3.3 - Para o início do segundo set deverão ser feitas 03 trocas:  

a. Até o 15º ponto serão permitidas “substituições” somente dos alunos atletas que já jogaram o 
primeiro set.  
b. Os alunos atletas reservas (trocas) que iniciaram o segundo set não poderão ser substituídos até 
que uma das equipes alcance o 15º ponto, salvo em caso de contusão. Neste caso, a substituição 
deverá ser feita por um aluno atleta que ainda não tenha jogado, o aluno substituído por contusão 
não poderá retornar a partida.  
c. Com exceção das substituições obrigatórias, as demais substituições para este set seguem regra 
oficial da modalidade.  

3.4 No set decisivo (1x1) as substituições obrigatórias estão liberadas, seguindo as regras da CBV.  
3.5 As equipes que não cumprirem as determinações dos Itens 3.1, 3.2 e 3.3 em caso de vitória o 
resultado será invertido em favor da equipe adversaria, aplicando-se quantos pontos forem necessários 
para que a outra equipe seja considerada vencedora exemplo:  

a. Ex: resultado do jogo (sem set decisivo):- Equipe A 02 X Equipe B 00 - (25 x 15) (25 x 15) o 
Resultado será Invertido - Equipe A 00 X Equipe B 02 (25 x 27) 25 x 27);  
b. EX. resultado do jogo (com set decisivo):- EQUIPE A 02 X EQUIPE B 01 - (25 x 15) (25 x 27) 
(15X13) o Resultado será Invertido EQUIPE A 01 X EQUIPE B 02 (25 x 15) (25 x 27) (15X17); 
c. Em caso derrota o resultado dos jogos serão mantidos.  

3.6 Caso as duas equipes não cumpram com as determinações dos itens 3.1, 3.2 e 3.3, ambas não 
pontuarão no jogo, independente do resultado obtido.  
3.7 As regras estabelecidas nos itens 3.1, 3.2 e 3.3 serão obrigatórias somente na 1ª fase da 
competição e no sistema de disputa em grupo único.  
3.8 Não será permitida a utilização de jogador na função de líbero em nenhuma fase da competição.  
3.9 A equipe que não realizou as substituições obrigatórias em nenhum dos jogos programados para a 
1ª Fase não terá direito a classificação para a próxima fase.  

 
4. O formato dos jogos obedecerá ao seguinte:  

4.1 Todos os jogos serão realizados em melhor de 02 sets vencedores;  
4.3 A bola utilizada será a oferecida pela organização do evento.  
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5. O sistema de desempate adotado nas fases que forem disputadas pelo sistema de rodízio, será o 
seguinte:  

5.1 Confronto direto (utilizado somente no empate entre 02 equipes);  
5.2 Empate entre 03 (três) ou mais equipes:  

5.2.1 Sets average nos jogos entre as equipes empatadas;  
5.2.2 Pontos average nos jogos entre as equipes empatadas;  
5.2.3 Sets average em todos os jogos do grupo na fase;  
5.2.4 Pontos average em todos os jogos do grupo na fase; 
5.2.5 Sorteio.  
Obs. Quando o empate for entre 03 (três) ou mais equipes e no desempate continuarem 02 (duas) 
equipes ainda empatadas e houver a necessidade de classificar mais 01 (uma) equipe, deverá 
reiniciar pelo item 5.1.  

 
6. O sistema de pontuação para classificação no grupo será: 02 pontos por vitória e 01 ponto por derrota.  
 
7. Serão utilizados os seguintes critérios técnicos para classificar os melhores 2º e 3º lugares de todos os 
grupos da Fase Classificatória para a próxima Fase:  

7.1 Os grupos com maior número de equipes terão eliminados todos os pontos e resultados obtidos nos 
jogos com o último lugar de cada grupo, deixando todos os grupos com mesmo número de equipes, 
para posteriormente passar para o item 7.2. Caso todos os grupos tenham o mesmo número de equipes 
passar-se-á automaticamente para o item 7.2.  
7.2 Serão classificados os 2º lugares que tenham maior número de pontos ganhos.  
7.3 Caso haja mais de uma equipe empatada na condição descrita no item 7.2, passar-se-á aos critérios 
específicos descritos a seguir, somente para os empatados.  

7.3.1 Média de sets average (nº de sets recebidos divididos pelo nº de sets feitos, divididos pelo nº 
de jogos efetuados na fase. Classifica-se o menor coeficiente); será desconsiderado os jogos da(s) 
equipe(s) eliminada para igualar os grupos.  
7.3.2 Média de sets pró (nº de sets feitos divididos pelo nº de jogos efetuados na fase. Classifica-se 
o maior coeficiente);  
7.3.3 Média de pontos pró (nº de pontos feitos dividido pelo nº de jogos efetuados na fase. 
Classifica-se o maior coeficiente);  
7.3.4 Sorteio.  
OBS.: Para classificação por Critério Técnico, utilizar-se-á inicialmente o primeiro critério. Em caso 
de empate e haja a necessidade de classificar uma ou mais equipes, passa-se ao segundo critério e 
assim por diante.  
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REGULAMENTO ESPECÍFICO DE VOLEIBOL DE PRAIA  
 
 
 
1. O Campeonato de Vôlei de Praia será regido pelas regras em vigor no país da CBV - Confederação 
Brasileira de Voleibol, obedecendo às normas contidas neste Regulamento. Sendo realizada a partir da 
Fase Macrorregional, com exceção no NRE de Curitiba que será realizado na Fase Municipal/Regional, com 
os campeões municipais.  
 
2. A Classe “A” obedecerá ao seguinte:  

2.1 Serão disputados na categoria dupla: masculino e feminino;  
2.2 Cada estabelecimento de ensino poderá inscrever 03 alunos por classe e sexo, sendo que a 
definição da dupla dar-se-á no início de cada jogo não podendo fazer substituições durante a partida.  
2.3 A altura da rede: Masculina – 2,43m e Feminina - 2,24m.  

 
3. A Classe “B” obedecerá ao seguinte:  

3.1 Serão disputados na categoria dupla: masculino, feminino.  
3.2 Cada estabelecimento de ensino poderá inscrever 03 alunos por classe e sexo, sendo que a 
definição da dupla dar-se-á no início de cada jogo não podendo fazer substituições durante a partida.  
3.3 A altura da rede: Masculina – 2,35m e Feminina - 2,20m;  

 
4. A bola utilizada será a oferecida pela organização do evento.  
 
5. No sistema de rodízio, os jogos serão realizados em um set único de 21 pontos (ponto por rally) sem 
ponto limite. No cruzamento olímpico, os jogos serão realizados em melhor de 02 sets vencedores de 21 
pontos (ponto por rally) sem ponto limite, em caso de necessidade de realização do 3º set o mesmo será 
disputado até 15 pontos, conforme regra da modalidade. Na decisão de 3º e 4º lugares a disputa será em 
um set único de 21 pontos (ponto por rally) sem ponto limite.  
 
6. O sistema de desempate adotado nas fases que forem disputadas pelo sistema de rodízio, será o 
seguinte:  

6.1 Confronto direto (utilizado somente no empate entre 02 equipes);  
6.2 Empate entre 03 (três) ou mais equipes:  

6.2.1 Sets average nos jogos entre as equipes empatadas;  
6.2.2 Pontos average nos jogos entre as equipes empatadas;  
6.2.3 Sets average em todos os jogos do grupo na fase;  
6.2.4 Pontos average em todos os jogos do grupo na fase;  
6.2.5 Sorteio.  

Obs. Quando o empate for entre 03 (três) ou mais equipes e no desempate continuarem 02 (duas) equipes 
ainda empatadas e houver a necessidade de classificar mais 01 (uma) equipe, deverá reiniciar pelo item 
6.1.  
 
7. O sistema de pontuação para classificação no grupo será:  02 pontos por vitória;  01 ponto por derrota.  
 
8. Serão utilizados os seguintes critérios técnicos para classificar os melhores 2º e 3º lugares de todos os 
grupos da Fase Classificatória para a próxima Fase:  

8.1 Os grupos com maior número de equipes terão eliminados todos os pontos e resultados obtidos nos 
jogos com o último lugar de cada grupo, deixando todos os grupos com mesmo número de equipes, 
para posteriormente passar para o item 8.2. Caso todos os grupos tenham o mesmo número de equipes 
passar-se-á automaticamente para o item 8.2.  
8.2 Serão classificados os 2º lugares que tenham maior número de pontos ganhos.  
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8.3 Caso haja mais de uma equipe empatada na condição descrita no item 8.2, passar-se-á aos critérios 
específicos descritos a seguir, somente para os empatados.  

8.3.1 Média de sets average (nº de sets recebidos divididos pelo nº de sets feitos, divididos pelo nº 
de jogos efetuados na fase. Classifica-se o menor coeficiente); serão desconsiderados os jogos 
da(s) equipe(s) eliminada para igualar os grupos.  
8.3.2 Média de sets pró (nº de sets feitos divididos pelo nº de jogos efetuados na fase. Classifica-se 
o maior coeficiente);  
8.3.3 Média de pontos pró (nº de pontos feitos dividido pelo nº de jogos efetuados na fase). 
Classifica-se o maior coeficiente);  
8.3.4 Sorteio.  

OBS.: Para classificação por Critério Técnico, utilizar-se-á inicialmente o primeiro critério. Em caso de 
empate e haja a necessidade de classificar uma ou mais equipes, passa-se ao segundo critério e assim por 
diante.  
 
 
 
 
 
 
 
 


