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CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
Artigo 1º - Este Regulamento é o conjunto das disposições que regem os Jogos Escolares 
do Município de Arapongas promovidos pela Prefeitura do Município de Arapongas através 
da Secretaria Municipal de Educação, que será realizado de 02/08/2018 à 10/08/2018.  
 
 
 
CAPÍTULO II 
DOS OBJETIVOS 
 
Artigo 2º - Os Jogos Escolares do Município de Arapongas tem como objetivos:  

I) Promover o esporte educacional, através de jogos que envolvam várias modalidades 
esportivas e lúdicas, dando oportunidade de participação a um maior número de 
alunos, despertando o gosto pela prática do esporte com fins educativos e 
formativos; 

II) Congregar os alunos das várias Escolas Municipais, propiciando o estímulo 
recíproco, a vivência e reflexo sobre os aspectos positivos do esporte, 
contribuindo para situar a escola como centro cultural, desportivo e formativo da 
comunidade; 

III) Favorecer o desenvolvimento global dos alunos e sua interação na sociedade; 
IV) Estimular a participação dos Alunos com Deficiência (ACD); 

 
 
 
CAPÍTULO III 
DAS DEFINIÇÕES 
 
Artigo 3º - Para efeito deste Regulamento serão consideradas as seguintes definições na 
competição com Alunos com Deficiência (ACD). 
Parágrafo Primeiro: Serão compreendidos os alunos com as deficiências: 

 DI – Deficiência Intelectual 

 DF – Deficiência Física 

 DV – Deficiência Visual 

 DA – Deficiência Auditiva 

 SD – Síndrome de Down 

 PC – Paralisia Cerebral 
Parágrafo Segundo: A participação na categoria ACD será somente aceita quando o aluno 
apresentar laudo específico no comprovante de matrícula escolar, podendo este ser 
solicitado a qualquer momento pela Comissão Organizadora. 
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CAPÍTULO IV 
DA ORGANIZAÇÃO 
 
Artigo 4º - Compete a Secretaria Municipal de Educação, através da Comissão 
Organizadora: 

A. Interpretar este Regulamento e zelar pela sua perfeita execução; 
B. Elaborar, observar e fazer cumprir o cronograma e a programação dos jogos; 
C. Designar arbitragem e delegados das partidas, não sendo admitida qualquer 

impugnação ou veto dos indicados; 
D. Examinar os documentos (ficha de inscrição) de acordo com o regulamento, bem 

como as Portarias e Notas Oficias da Secretaria Municipal de Educação; 
E. Aprovar e divulgar os resultados e a classificação da competição. 

 
 

CAPÍTULO V 
DA COMISSÃO DISCIPLINAR 
   
Artigo 5º - A Comissão Disciplinar será constituída para analisar os casos de 
irregularidades que poderão vir a surgir no evento, sendo composta aleatoriamente por 03 
(três) professores abaixo relacionados: 

 Alexsandra Gouveia da Cruz dos Santos 
 Cintia Simone M. Rodrigues 
 Patrícia Regiane Scalone Vicentin 
 Paulo Roberto Galhardo 
 Regilândia da Silva 

 
Parágrafo Único – Sendo assegurado o direito de ampla defesa, os envolvidos serão 
ouvidos separadamente.  
 
 
CAPÍTULO VI 
DA SESSÃO PRELIMINAR 
 
Artigo 6º - O Congresso Técnico se desenvolverá através de uma Sessão Preliminar, 
dirigida pela Secretaria Municipal de Educação, através de seus representantes legais, que 
será realizado no dia 06/07/2018, com início ás 08h00min no Auditório da Prefeitura 
Municipal de Arapongas, cito a Rua Garças nº 750, quando deverá participar ao menos 01 
(um) representante de cada Estabelecimento de ensino. A Sessão Preliminar 
compreenderá das seguintes partes: 

1. Entrega das Fichas de Inscrição; 
2. Parte Solene; 
3. Parte Técnica: 

a. Confirmação das equipes; 
b. Sorteio e composição dos grupos; 
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Parágrafo Único – O não comparecimento do Estabelecimento de Ensino ao Congresso 
Técnico implicará na aceitação pura e simples do que vier a ser decidido. 
  
Artigo 6º- Caberá ao Coordenador Técnico esclarecer o regulamento e demais 
determinações surgidas no Congresso Técnico, pois reclamações posteriores serão 
decididas e resolvidas somente através da comissão disciplinar, de acordo com o artigo 4º. 
 
 

CAPÍTULO VII 
DAS INSCRIÇÕES 
 
Artigo 7º - Os Estabelecimentos de Ensino farão suas inscrições nos Jogos Escolares do 
Município de Arapongas somente através do Mapa Oficio (modalidades). 
Parágrafo Primeiro – O Mapa Ofício com as respectivas modalidades (marcados com um 
X) que cada Estabelecimento de Ensino participará deverá ser entregue até o dia 
29/06/2018 até as 17h diretamente na Secretaria Municipal de Educação. 
Parágrafo Segundo- As inscrições dos atletas e dirigentes deverão ser feitas pelo site até 
dia 06/07/2018. 
 
CAPÍTULO VIII 
DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
Artigo 8º - Poderão participar dos Jogos Escolares do Município de Arapongas, alunos 
matriculados no Ensino Fundamental I, da rede pública e privada do Município de 
Arapongas, nascidos no período de 01/01/2007 até 31/12/2010. 
Parágrafo Primeiro – Para os Alunos com Deficiência – ACD, poderão participar os alunos 
de todas as faixas etárias, porém devem estar matriculados no ensino fundamental 1, e o 
laudo deverá ser  
Parágrafo Segundo – Todos os alunos inscritos deverão estar matriculados e com 
frequência escolar mínima de 75% no ano de 2018. 
 
Artigo 9º - As modalidades esportivas disputadas nos Jogos Escolares do Município de 
Arapongas, para os alunos do Ensino Municipal, com o respectivo número permitido de 
alunos, por modalidade/ classe/ sexo, são as seguintes: 
 

MODALIDADES Nº DE ALUNOS PERMITIDOS 
MASCULINO FEMININO MISTO 

Atletismo 06 06 XXX 
Bola Queimada 08  08 XXX 
Futsal 10 10 XXX 
Lancebol XXX XXX 08 
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Artigo 10º - As modalidades esportivas disputadas nos Jogos Escolares do Município de 
Arapongas para os Alunos com Deficiência (ACD), com o respectivo número permitido de 
alunos, por modalidade/ sexo /deficiência, são as seguintes: 

MODALIDADE 
Nº DE ALUNOS PERMITIDOS 

MASCULINO FEMININO 

Atletismo 

02 DI 02 DI 
02 DF 02 DF 
02 DV 02 DV 
02 DA 02 DA 
02 SD 02 SD 
02 PC 02 PC 

 
Artigo 11º - As equipes participantes serão consideradas conhecedoras deste 
regulamento, e assim se submeterão a todas as consequências que dele possa emanar. 
 
 
 
CAPÍTULO IX 
DOS UNIFORMES 
 
Artigo 12º- Para as modalidades coletivas, as equipes deverão comparecer aos jogos 
devidamente uniformizados. 
Parágrafo Primeiro – Será considerada como uniformizada toda a equipe que estiver com 
camisas numeradas, caso o uniforme completo não for possível (camisa, calção, meias, 
etc.), será o mínimo exigido das equipes somente camisetas. É expressamente proibida 
a participação dos atletas com chinelos, sandálias, descalço e cores distintas de 
camisetas (exceto goleiro), caso de uso de coletes, levar duas opções de cores. É 
obrigatório o uso de tênis para total segurança do aluno. 
 
Artigo 13º - Havendo igualdade na cor de uniforme entre duas equipes, será realizado 
sorteio para definição de qual equipe terá que trocar de uniforme. 
 
 
 
CAPÍTULO X 
ADVERTÊNCIAS 
 
Artigo 14º - O Estabelecimento de Ensino prejudicado ou interessado com a escalação de 
algum atleta/aluno irregular, deverá denunciar na Secretaria Municipal de Educação por 
escrito em duas vias de igual teor. 
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CAPÍTULO XI 
ADIAMENTO – INTERRUPÇÃO - SUSPENSÃO DE PARTIDA 
 
Artigo 15º– Qualquer partida, por motivo de força maior, poderá ser adiada pela Secretaria 
Municipal de Educação. 
Parágrafo Primeiro - Quando a partida for adiada pela Secretaria Municipal de Educação 
ou pelo árbitro, a partida será marcada para outra data, conforme determinação da 
Secretaria Municipal de Educação. 
Parágrafo Segundo - Uma partida só poderá ser adiada, interrompida ou suspensa, 
quando ocorrerem os seguintes motivos: 

 mau estado da quadra, que torne a partida impraticável ou perigosa; 
 falta de iluminação adequada; 
 conflitos ou distúrbios graves na quadra; 
 procedimentos contrários à disciplina por parte dos componentes das equipes ou de 

suas torcidas. 
 motivo extraordinário, não provocado pelas equipes, e que represente uma situação 

de comoção incompatível com a realização ou continuidade da partida. 
 
 
 
CAPITULO XII 
DO ABANDONO 
 
Artigo 16º - Caso um Estabelecimento de Ensino abandone os Jogos Escolares de 
Arapongas – categoria C, depois de iniciada a competição, ou, for eliminada, terá os 
resultados de todos os jogos previstos na tabela considerados para efeitos de classificação, 
anulados. 
 

CAPITULO XIII 
DO NÃO COMPARECIMENTO 
 
Artigo 17º - As equipes são obrigadas a participar das partidas nas datas, locais e horários 
estabelecidos na tabela elaborada pela Coordenação Técnica da Secretaria Municipal de 
Educação. 

 
Artigo 18º - A equipe que deixar de disputar, sem justa causa à partida desta competição, 
será considerada perdedora por WXO, sendo o caso analisado pela COMISSÃO 
DISCIPLINAR, podendo ser eliminada da competição, e tendo os resultados de todos os 
jogos previstos na tabela considerados para efeitos de classificação anulados. 
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CAPÍTULO XIV 
DAS DISPUTAS 
 
Artigo 19º - Haverá tolerância de 15 minutos apenas para o primeiro jogo de cada rodada. 
Fica sujeito a alterações caso haja atraso de transporte. 
 
Artigo 20º- Em caso de WXO no primeiro jogo, o segundo jogo começará no horário 
estabelecido no boletim de jogos, e assim sucessivamente, a não ser que seja de comum 
acordo de ambas as equipes. 
 
Artigo 21º- A fórmula de disputa será definida na realização do Congresso Técnico. 
 
  
 
CAPÍTULO XV 
DA EQUIPE DE ARBITRAGEM 
 
Artigo 22º- Os árbitros e assistentes são escalados pela Coordenação de Arbitragem 
Bruno Bonifácio Barbosa, devendo ao se apresentarem para o exercício de suas funções, 
o fazer com antecipação de 30 minutos antes do início da partida.  

 
Artigo 23º - É dever das equipes tomar todas as medidas para que as partidas iniciem e 
tenham reinício (após o intervalo) exatamente nos horários marcados. 

 
Artigo 24º - Nos jogos serão admitidos no recinto de jogo: professor responsável e inscrito, 
atletas, reservas, devidamente uniformizados. 
Parágrafo Único - Os nomes e as respectivas funções de cada membro da comissão 
técnica das equipes devem constar da súmula do jogo e todos eles deverão permanecer 
no local designado pelo árbitro da partida. 
 

CAPÍTULO XVI 
DAS PREMIAÇÕES 

 
Artigo 25º - O Estabelecimento de Ensino nas modalidades coletivas e o aluno/atleta nas 
modalidades individuais vencedor/vencedores de determinadas modalidades da 
competição será atribuído o título de Campeão dos Jogos Escolares do Município de 
Arapongas de 2018 e a segunda colocada, o título de Vice-Campeã, recebendo as 
premiações representativas do campeonato ao término da competição: 
 
CAMPEÃ: 01 Troféu e Medalhas de Ouro; 
VICE-CAMPEÃ: Medalhas de Prata; 
TERCEIRO LUGAR: Medalhas de Bronze. 
Parágrafo Único – Haverá medalhas para todos os participantes.                      
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CAPÍTULO XVIII 
DOS RECURSOS 
 
Artigo 26º - Todo e qualquer recurso ou representação deverá ser fundamentada e dirigida 
oficialmente a Coordenação Técnica dos Jogos Escolares do Município de Arapongas. 
 
Artigo 27º- Não serão apreciados recursos ou representações que não forem firmados pelo 
Diretor constantes na Ficha de inscrição da Escola. 
 
Artigo 28º- Os recursos e representações deverão ser apresentados até as 18h do primeiro 
dia útil subsequente após a realização da partida ou participação sob “judice”. Após esse 
prazo, os resultados estarão automaticamente homologados, não cabendo mais qualquer 
tipo de recurso ou representação. 
 
Artigo 29º - Caberá exclusivamente ao impetrante do recurso ou representação o 
fornecimento de provas das irregularidades. Caso o mesmo seja desprovido de provas, não 
será aceito pela Coordenação Técnica. 
 
CAPITULO XIX 
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 
 
Artigo 30º - Os Estabelecimentos de Ensino participantes dos Jogos Escolares do 
Município de Arapongas reconhecem a COMISSÃO DISCIPLINAR, para resolver questões 
que surjam relacionadas aos dispositivos de natureza regulamentar e disciplinares. 
 
Artigo 31º- Os organizadores não se responsabilizam por acidentes de qualquer natureza 
aos atletas ou equipes participantes que ocorram antes, durante ou depois das 
competições. 
 
Artigo 32º - Cabe à COMISSÃO DISCIPLINAR resolver os casos omissos e interpretar, 
sempre que necessário, o disposto neste regulamento geral da competição e seus 
eventuais anexos, cabendo a Coordenação Técnica dos Jogos Escolares de Arapongas - 
categoria C, expedir atos e instruções que se fizerem necessários. 
 
 
CAPÍTULO XX 
DAS SUBSTITUIÇÕES 
 
Artigo 33° - Toda e qualquer substituição de atleta poderá ser feita antes de qualquer 
partida ou prova, tendo em mãos a ficha de substituição devidamente preenchida. 
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 ATLETISMO 
 

 FUTSAL 
 

 QUEIMADA 
 

 LANCEBOL 
 
 
 
 
  

REGIMENTO TÉCNICO 

DAS MODALIDADES ESPORTIVAS 
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1. A competição de Atletismo será realizada de acordo com as regras da IAAF, salvo o 

estabelecido neste regulamento. 

 

2. Cada estabelecimento de ensino poderá inscrever até 6 (seis) alunos de cada sexo. 

3. As provas a serem disputadas serão: 

SEXO PROVAS DE PISTA PROVAS DE CAMPO 

MASCULINO 60m rasos 
Revezamento  

4 X 100m MISTO 
(2 masculino) 
(2 feminino) 

Lançamento de 
Pelota (250g) 

Salto em 
Distância 

FEMININO 60m rasos 
Lançamento de 
Pelota (250g) 

Salto em 
Distância 

4. Caberá à Coordenação de Atletismo a confecção das séries, grupos de qualificação, 

sorteio de raias, ordem de largada, ordem de tentativa e elaboração de índice para as 

diversas provas, dentro do disposto nas regras da IAAF. 

4.1. Para as Provas de Pista: 

4.1.1. Deverão ser evitados os agrupamentos de alunos de uma mesma 

escola somente nas provas de qualificação. 

4.1.2. Prova de 60m será realizada em semifinal por tempo, classificando-se 

os 8 melhores tempos para final. 

4.1.3 Prova de revezamento será realizada final por tempo. 

4.2. Para as Provas de Campo: 

4.2.1. Índice de qualificação: 

ÍNDICE 
QUALIFICATÓRIO 

LANÇAMENTO DE PELOTA SALTO EM DISTÂNCIA 

MASCULINO FEMININO FEMININO MASCULINO 

16m 14m 2,30m 2,60 

REGULAMENTO ESPECÍFICO DO ATLETISMO 
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4.2.2. Serão oferecidas até 2 (duas) tentativas na prova de qualificação e mais 

2 (duas) tentativas na prova final. 

4.3. Quando não houver número de alunos para compor as séries de qualificação, 

as provas serão realizadas como finais. 

 

5. A Classificação Final por sexo dar-se-á pela soma dos pontos obtidos nas disputas das 

provas, conforme segue: 

CLASSIF. PONTOS CLASSIF. PONTOS CLASSIF. PONTOS 
1º 15 4º 5 7º 2 
2º 10 5º 4 8º 1 
3º 7 6º 3   

6. Será formado um júri de apelação composto por 05 (três) membros, sendo 1 (um) 

Membro Representante da Secretaria de Educação, 1 (um) Membro da Coordenação 

Técnica e 3 (três) membros representantes dos Professores inscritos na modalidade. 

 

7. Protestos deverão ser apresentados por escrito até 30 (trinta) minutos após o anúncio 

oficial do resultado, conforme regra da modalidade. 

 

8. Os casos omissos serão resolvidos pela COMISSÃO DISCIPLINAR. 
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1. O jogo de BOLA QUEIMADA será disputado por 02 (duas) equipes com 8 (oito) 

atletas no máximo e 4 (quatro) no mínimo. 

2. O objetivo de cada equipe será queimar os atletas adversários. 

3. A posse inicial da bola será decidida através de sorteio. 

3.1 A bola de jogo utilizada será a de tamanho nº 10 de iniciação. 

4. A bola entra em jogo quando a equipe que estiver de posse da mesma arremessá-

la contra a equipe adversária tentando queimar. 

5. Será considerado queimado o atleta que for tocado PRIMEIRO pela bola 

arremessada pela equipe adversária e esta cair no chão. 

6. Se a bola tocar em um adversário e outro segurar, este não será queimado. 

7. Se a bola tocar em mais de um adversário e cair no chão, será considerado 

queimado somente o 1° (primeiro) atleta em que a bola tocou. 

8. O atleta que para evitar ser queimado sair do campo de jogo será advertido pelo 

árbitro. Caso o atleta for advertido duas vezes será considerado queimado. 

9. O atleta ou a equipe que estiver com a posse de bola e pisar ou passar da linha 

central e de fundo no momento do arremesso da bola, perderá a posse da bola. 

10. Todo atleta queimado deverá passar para a área dos queimados (fundo da quadra 

adversária) com a posse de bola, arremessando-a obrigatoriamente. 

                   10.1 O capitão trocará de lugar com o primeiro atleta queimado. 

11. Bola fora no fundo pertence aos queimados do campo em que a bola sair. 

12. O atleta de posse de bola nas laterais de sua área de jogo, não poderá queimar os 

atletas da equipe adversária e deverá retornar para a área de arremesso. 

13. O atleta que estiver de posse de bola deverá obrigatoriamente arremessá-la não 

podendo passá-la para outro companheiro de equipe (que estiver dentro da 

quadra). 

REGULAMENTO ESPECÍFICO DA BOLA QUEIMADA 
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14. O atleta que estiver de posse de bola não poderá lançá-la para outro companheiro 

de equipe (que estiver na área dos queimados) mais que 3x sem arremessá-la 

sem tentar queimar o adversário, com penalidade de perder a posse de bola. 

15.  O retardamento do jogo por parte dos atletas, impedindo a imediata continuidade de 

uma partida implica em penalidade de perder a posse de bola. 

16. Será penalizado com a exclusão do JOEMA, o atleta que intencionalmente usar de 

força desproporcional ou desnecessária durante a partida.  

17. O tempo de jogo será de 15 (quinze) minutos corridos. 

 17.1. Será declarada vencedora a equipe que conseguir deixar o maior número de 

atletas dentro de quadra no tempo previsto ou apenas 02 (dois) atletas adversários. 

18. O sistema de disputa será; 1ª fase grupos, a partir da 2ª fase confronto direto de mata. 

18.1. O sistema de desempate na fase de grupo será o seguinte: 

 18.2. Confronto direto (utilizado somente no empate entre 02 (duas) equipes; 

 18.3. Saldo de queimados nos jogos entre as equipes empatadas; 

 18.4. Equipe com maior número de adversários queimados nos jogos entre as 

equipes empatadas; 

 18.5. Equipe com menos atletas queimados nos jogos entre as equipes empatadas; 

 18.6. Saldo de queimados em todos os jogos do grupo na fase; 

 18.7. Equipe com maior número de adversários queimados em todos os jogos do 

grupo na fase; 

 18.8. Equipe com menos atletas queimados em todos os jogos do grupo na fase; 

 18.9. Menor número de advertências; 

 19. Sorteio. 

Obs.: Quando o empate for entre 03 ou mais equipes, e continuarem 02 equipes ainda 

empatadas, e houver necessidade de classificar mais de uma equipe, deverá reiniciar o 

critério de desempate no item 18.1. 

19.1. O sistema de pontuação para classificação no grupo será: 

 19.2. 03 pontos por vitória. 

 19.3. 01 pontos por empate.  
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20. Serão utilizados os seguintes critérios técnicos para classificar os melhores 2°, 3° 

lugares de todos os grupos da fase classificatória para a próxima fase: 

 20.1. 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 18.2. 

 20.2. Serão classificados os 2° lugares que tenham maior número de pontos ganhos. 

 20.3. Caso haja mais de uma equipe empatada na condição descrita no item 18.2, 

passar-se-á aos critérios específicos descritos a seguir, somente para os empatados. 

 20.4. Média de queimados average (n° de queimados adversário pelo n° de 

queimados, divididos pelo n° de jogos efetuados na fase. Classifica-se o menor coeficiente). 

 20.5. Média de queimados pró (n° de queimados divididos pelo n° de jogos efetuados 

na fase. Classifica-se o maior coeficiente). 

 20.6. Média de queimados contra (n° de queimados divididos pelo n° de jogos 

efetuados na fase. Classifica-se o menor coeficiente). 

 20.7. Sorteio. 

 

 

21. Os casos omissos serão resolvidos pela equipe da COMISSÃO DISCIPLINAR. 
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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.  

2. Substituições: 

 2.1 Até os 05 (cinco) minutos do primeiro tempo não serão permitidas substituições, 

salvo em caso de contusão, contando esta como uma das obrigatórias. 

 2.2 Aos 05 (cinco) minutos haverá uma parada de no máximo 01 (um) minuto para 

que 03 (três) alunos sejam substituídos, estes não poderão ser substituídos até o final do 

primeiro tempo, salvo em caso de contusão, neste caso, a substituição deverá ser feita por 

um aluno que ainda não tenha jogado. 

 2.3 O aluno substituído por contusão poderá retornar a partida, somente no segundo 

tempo. 

 2.4 Com exceção das substituições obrigatórias, as demais substituições para os 05 

últimos minutos do primeiro tempo seguem regra oficial da modalidade. 

3. O tempo de jogo será de 20 (vinte) minutos corridos, divididos em dois tempos de 10 

(dez) minutos cada, com intervalo de 5 (cinco) minutos. No segundo tempo as substituições 

estão liberadas, segundo as regras da CBFS. As equipes que não cumprirem as 

determinações deste item, caso empatem ou vençam o jogo, serão declaradas perdedoras 

pelo placar de 1x0. Em caso de derrota, o resultado do jogo será mantido. Caso as duas 

equipes não cumpram com as determinações deste item, ambas não pontuarão no jogo, 

independente do resultado obtido. As regras estabelecidas para as substituições serão 

obrigatórias para todas as fases. 

OBS: A escola com número de alunos insuficientes para o cumprimento das regras de 

substituição será analisada pela COMISSÃO DISCIPLINAR. 

4. A bola a ser utilizada será a da categoria sub11, max 100, fornecida pela organização do 

evento. 

REGULAMENTO ESPECÍFICO DO FUTSAL 
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5. Controle dos cartões (amarelos e vermelhos) será de inteira responsabilidade dos 

estabelecimentos de ensino. Os cartões amarelos e vermelhos recebidos na primeira fase 

dos jogos serão anistiados para a segunda fase, os cartões amarelos e vermelhos 

recebidos na segunda fase serão anistiados na fase final, mantendo-se as punições nos 

casos de expulsão, exclusão e desqualificação, com relatório anexo à súmula. 

6. Estará automaticamente suspensa da partida subsequente a pessoa física que for 

expulsa ou receber 02 (dois) cartões amarelos, consecutivos ou não. 

7. 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. 

8. Para fins do disposto neste artigo entende-se por partida subsequente a ocorrente na 

mesma competição/evento e no ano específico correspondente. 

9. Na contagem dos cartões amarelos, para fins de aplicação da suspensão automática, é 

feita separadamente e por tipologia de cartões. O cartão vermelho não anulará cartão 

amarelo recebido, na mesma ou em outra partida da competição, ainda que decorrente da 

aplicação do segundo amarelo.  

10. 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. 

11. 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: Serão efetuadas cobranças de 03 (três) tiros livres diretos da marca do pênalti, 

de forma alternada, por alunos que terminaram o jogo em quadra; persistindo o empate, a 

decisão será efetuada pela cobrança de 01 (um) tiro livre direto da marca do pênalti, 

alternadamente, por alunos diferentes, que tenham participado da partida até que haja um 

vencedor. 

12.O sistema de disputa será; 1ª fase grupos, a partir da 2ª fase confronto direto de mata. 

12.1. O sistema de desempate na fase de grupo será o seguinte: 

 12.2. Confronto direto (utilizado somente no empate entre 02 (duas) equipes; 
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 12.3. Saldo de gols nos jogos entre as equipes empatadas; 

 12.4. Ataque mais positivo nos jogos entre as equipes empatadas; 

 12.5. Defesa menos vazada nos jogos entre as equipes empatadas; 

 12.6. Saldo de gols em todos os jogos do grupo na fase; 

 12.7. Ataque mais positivo em todos os jogos do grupo na fase; 

 12.8. Defesa menos vazada em todos os jogos do grupo na fase; 

 12.9. Menor número de cartões vermelhos; 

 12.10. Menor número de cartões amarelos; 

 12.11. Sorteio. 

Obs.: Quando o empate for entre 03 ou mais equipes, e continuarem 02 equipes ainda 

empatadas, e houver necessidade de classificar mais de uma equipe, deverá reiniciar o 

critério de desempate no item 12.1. 

13. O sistema de pontuação para classificação no grupo será: 

 13.1. 03 pontos por vitória. 

 13.2. 01 pontos por empate.  

14. Serão utilizados os seguintes critérios técnicos para classificar os melhores 2°, 3° 

lugares de todos os grupos da fase classificatória para a próxima fase: 

 14.1. 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 13.2. 

 14.2. Serão classificados os 2° lugares que tenham maior número de pontos ganhos. 

 14.3. Caso haja mais de uma equipe empatada na condição descrita no item 13.2, 

passar-se-á aos critérios específicos descritos a seguir, somente para os empatados. 

 14.4. Média de gols average (n° de gols recebidos pelo n° de gols feitos, divididos 

pelo n° de jogos efetuados na fase. Classifica-se o menor coeficiente). 

 14.5. Média de gols pró (n° de gols feitos divididos pelo n° de jogos efetuados na 

fase. Classifica-se o maior coeficiente). 

 14.6. Média de gols contra (n° de gols recebidos divididos pelo n° de jogos efetuados 

na fase. Classifica-se o menor coeficiente). 

 14.7. Sorteio. 
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Obs.: Para classificação por Critério Técnico, utilizar-se-á inicialmente o primeiro critério. 

Em caso de empate e haja necessidade de classificar uma ou mais equipes, passa-se ao  

Segundo critério e assim por diante; 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; 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. 

15. Os casos omissos serão resolvidos pela COMISSÃO DISCIPLINAR. 
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1. A competição de LANCEBOL será realizada de acordo com as regras oficiais da CBV 

(Confederação Brasileira de Voleibol), salvo o estabelecido neste regulamento.  

2. A equipe poderá ser composta por no máximo 08 (oito) atletas, 04 (quatro) masculino e 

04 (quatro) feminino, sendo 06 (seis) titulares (03 masculinos e 03 femininos) e 02 reservas 

(01 masculino e 01 feminino) e no mínimo 3 jogadores. 

3. A altura da rede será de 2,00m e a bola será Penalty 6.0. 

4. A posse inicial da bola será decidida através de sorteio. 

5. Saque: a equipe que estiver com a posse da bola deverá lançar com uma ou ambas as 

mãos contra a equipe adversária ou sacar a bola. 

5.1 Caso o atleta pise na linha de fundo ou dentro da quadra, este será 

advertido verbalmente, devendo repetir o saque; 

5.2 Caso ele pise novamente no mesmo lance, será dado ponto para o 

adversário; 

5.3 A linha de saque será 2 (dois) metros à frente da linha de fundo, sendo 7 

(sete) metros da linha de rede. 

6. Linha dos três metros: jogadores que estejam no fundo da quadra, só podem fazer 

ataques acima do nível da rede se estiverem atrás da linha dos três metros. Ao tomar 

impulso, eles não podem pisar sobre a linha ou dentro da área correspondente aos três 

metros. Após lançar a bola, é permitido que eles “pousem” dentro da área. Se não 

obedecerem a tal regra, será marcado ponto para equipe adversária e perca da posse de 

bola. 

7. Durante o raly a bola terá que passar por 03 (três) atletas diferentes, caso contrário será 

dado ponto ao adversário. 

8. As substituições serão de livre escolha do técnico, desde que seja entre os mesmos 

sexos. 

 8.1 As equipes sem reserva, em caso de contusão jogará com atleta a menos. 

REGULAMENTO ESPECÍFICO DO LANCEBOL 
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 8.2 O jogo será disputado em set único de 15 (quinze) pontos (sem diferença mínima 

de pontos). 

9. Será declarada vencedora a equipe que atingir 15 (quinze) pontos primeiro.  

10. O sistema de disputa será; 1ª fase grupos, a partir da 2ª fase confronto direto de mata. 

10.1. O sistema de desempate na fase de grupo será o seguinte: 

 10.2. Confronto direto (utilizado somente no empate entre 02 (duas) equipes; 

 10.3. Saldo de pontos nos jogos entre as equipes empatadas; 

 10.4. Ataque mais positivo nos jogos entre as equipes empatadas; 

 10.5. Defesa menos vazada nos jogos entre as equipes empatadas; 

 10.6. Saldo de pontos em todos os jogos do grupo na fase; 

 10.7. Ataque mais positivo em todos os jogos do grupo na fase; 

 10.8. Defesa menos vazada em todos os jogos do grupo na fase; 

 10.9. Menor número de cartões vermelhos; 

 10.10. Menor número de cartões amarelos; 

 10.11. Sorteio. 

Obs.: Quando o empate for entre 03 ou mais equipes, e continuarem 02 equipes ainda 

empatadas, e houver necessidade de classificar mais de uma equipe, deverá reiniciar o 

critério de desempate no item 10.1. 

11. O sistema de pontuação para classificação no grupo será: 

 11.1. 03 pontos por vitória. 

   

12. Serão utilizados os seguintes critérios técnicos para classificar os melhores 2°, 3° 

lugares de todos os grupos da fase classificatória para a próxima fase: 

 12.1. 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 13.2. 

 12.2. Serão classificados os 2° lugares que tenham maior número de pontos ganhos. 

 12.3. Caso haja mais de uma equipe empatada na condição descrita no item 13.2, 

passar-se-á aos critérios específicos descritos a seguir, somente para os empatados. 
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 12.4. Média de pontos average (n° de pontos contra pelo n° de pontos feitos, 

divididos pelo n° de jogo efetuados na fase. Classifica-se o menor coeficiente). 

 12.5. Média de pontos pró (n° de pontos feitos divididos pelo n° de jogos efetuados 

na fase. Classifica-se o maior coeficiente). 

 12.6. Média de pontos contra (n° de pontos contra divididos pelo n° de jogos 

efetuados na fase. Classifica-se o menor coeficiente). 

 12.7. Sorteio. 

 

13. Os casos omissos serão resolvidos pela COMISSÃO DISCIPLINAR. 
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