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REGULAMENTO GERAL - I ETAPA 

CAPÍTULO I 

DA FINALIDADE DO EVENTO 
 
Art. 1º - Os XXV JOGOS DA PRIMAVERA – 2008 / OLÍMPIADAS ESCOLARES – 
ETAPA ESTADUAL, manifestação lúdica esportiva estudantil, tem como finalidade 
resgatar a função social do esporte como elemento de cultura, a ser conduzido na 
escola, possibilitando o adequado desenvolvimento desses aspectos, através das 
atividades desportivas, voltadas à competição, potencializando nas crianças e jovens, 
valores e princípios necessários ao bom convívio em sociedade. 
 

 

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS 
 
Art. 2º - Os XXV JOGOS DA PRIMAVERA – 2008 / OLÍMPIADAS ESCOLARES – 
ETAPA ESTADUAL têm por objetivos: 
 

I  - Possibilitar aos alunos a vivência da competição esportiva, pautada por uma 
postura ética e estética; 
 

II  - Estimular as potencialidades afetivas, motoras e sócio-histórico-cultural dos 
alunos; 

 
III  - Permitir ao aluno, nas adversidades das competições, a visualização dos  

elementos positivos de valoração para melhoria da auto-superação; 
 
IV  - Estimular a valorização dos aspectos referentes ao sentido de coletividade 

enquanto oposição ao individualismo; 
 

V  - Favorecer o intercâmbio esportivo entre os estudantes e instituições escolares do 
Estado de Sergipe; 

 
VI  - Incentivar e favorecer a participação e descoberta de novos talentos esportivos. 
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CAPÍTULO III 

DA REALIZAÇÃO 
 
Art. 3º - Os XXV JOGOS DA PRIMAVERA – 2008 / OLÍMPIADAS ESCOLARES – 
ETAPA ESTADUAL, uma promoção do Governo do Estado de Sergipe, serão 
realizados pela Secretaria de Estado da Educação (SEED) por meio do Departamento 
de Educação Física (DEF), com apoio e cooperação das Diretorias Regionais de 
Educação (DRE’s), Entidades Educacionais, Federações Desportivas, Clubes 
Esportivos, Órgãos Oficiais e Imprensa em geral. 
 
Parágrafo único - Este Regulamento, inspirado nos princípios das Diretrizes 
Educacionais, visa estabelecer normas para o desenvolvimento e realização de forma 
harmônica e disciplinada do Esporte Escolar. 
 

CAPÍTULO IV 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
 
Art. 4º - Para a sua organização e realização, os XXV JOGOS DA PRIMAVERA – 2008 
/ OLÍMPIADAS ESCOLARES – ETAPA ESTADUAL estarão estruturados em 02 (dois) 
segmentos operacionais: 
 

I  - Organização e Coordenação; 
 

II  - Administração e Execução. 
 
Art. 5º - O segmento de Organização e Coordenação dos XXV JOGOS DA 
PRIMAVERA – 2008 / OLÍMPIADAS ESCOLARES – ETAPA ESTADUAL será 
composto pelas seguintes comissões: 
 

I  - Comissão Geral (CG) 
 

II  - Comitê Organizador Estadual (COE) 
 
III  - Conselho de Justiça e Disciplina Estudantil (CONJUD) 
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Art. 6º - O segmento de Administração e Execução dos XXV JOGOS DA PRIMAVERA 
– 2008 / OLÍMPIADAS ESCOLARES – ETAPA ESTADUAL será composto pelas 
seguintes comissões: 
 

I  - Comissão de Finanças (CF) 
 

II  - Comissão Técnica Administrativa (CTA) 
 
III  - Comissão de Manutenção, Implementos Materiais e Instalações (CMIM)  

 
IV  - Comissão de Comunicação (CC) 

 
V  - Comissão de Solenidades e Premiações (CSP) 

 
VI  - Comissão de Transporte e Hospedagem (CTH) 

 
VII  - Comissão de Segurança Escolar (CSE) 
 
VIII  - Comissão de Saúde (CS) 
 
IX  - Comissão de Alimentação (CA) 

 
X  - Comissão de Avaliação e Controle (CAC) 

 

CAPÍTULO V 

DAS ETAPAS 

SEÇÃO I 

MODALIDADES COLETIVAS 
 
Art. 7º - Os XXV JOGOS DA PRIMAVERA – 2008 / OLÍMPIADAS ESCOLARES – 
ETAPA ESTADUAL serão operacionalizados em 03 (três) etapas, envolvendo Unidades 
Escolares da Rede Pública e Privada em um sistema único de competição, com 
exceção da Regional V (ver regulamento dos VI Jogos Escolares TV Sergipe – 2008), 
observando que:  
 

I  - A I Etapa será dividida nas Regionais a seguir descritas: 
 

a) A Regional I será constituída pelas Unidades Escolares Públicas e Privadas 
localizadas nos municípios de abrangência das Diretorias Regionais de Educação 
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(DRE’s) 3, 5 e 8 da Secretaria de Estado da Educação (SEED), exclusiva para a 
modalidade Futsal. Terá como sede o município de Itabaiana no período de 05 a 
10 de maio; 

 
b) A Regional II será constituída pelas Unidades Escolares Públicas e Privadas 

localizadas nos municípios de abrangência das Diretorias Regionais de Educação 
(DRE’s) 2, 7 e 9 da Secretaria de Estado da Educação (SEED), exclusiva para a 
modalidade Futsal. Terá como sede o município de Lagarto no período de 12 a 
17 de maio; 

 
c) A Regional III será constituída pelas Unidades Escolares Públicas e Privadas 

localizadas nos municípios de abrangência das Diretorias Regionais de Educação 
(DRE) 1, 4 e 6 da Secretaria de Estado da Educação (DRE’s), exclusiva para a 
modalidade Futsal. Terá como sede o município de Capela no período de 02 a 07 
de junho; 

 
d) A Regional IV será constituída pelas Unidades Escolares Públicas e Privadas 

localizadas nos municípios de abrangência de todas as Diretorias Regionais de 
Educação da Secretaria de Estado da Educação, exclusiva para as modalidades 
Basquetebol, Handebol e Voleibol. Terá como sede o município de Itabaiana no 
período de 09 a 14 de junho; 

 
e) A Regional V será constituída pelas Unidades Escolares Públicas e Privadas 

localizadas no município de Aracaju, exclusivamente para as modalidades: 
Basquetebol, Futsal, Handebol e Voleibol (VI Jogos Escolares TV Sergipe - 
2008). Terá como sede o município de Aracaju, no período de 15 a 31 de maio. 

 
II  - A II Etapa definirá os representantes do Estado para as Olimpíadas Escolares -

Etapa Nacional e terá a seguinte organização: 
 

a) Serão rodadas todas as modalidades coletivas com as respectivas equipes 
classificadas na etapa anterior. Nas modalidades individuais serão envolvidas as 
escolas / equipes do Interior e da Capital. Esta etapa será realizada na cidade de 
Aracaju. 

 
b) Nas modalidades coletivas, as equipes classificadas, num total de 16 (dezesseis), 

serão subdivididas em 04 (quatro) chaves de 04 (quatro) equipes que jogarão 
entre si, classificando, para a fase semifinal, o campeão de cada chave. Os 
campeões se enfrentarão em eliminatória simples (1º da chave A X 1º da chave C 
e 1º da chave B X 1º da chave D). Os vencedores decidirão os primeiros e 
segundos lugares e os perdedores os terceiros e quartos lugares. 
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c) Não havendo o número total de 16 (dezesseis) equipes por modalidade, categoria 
e naipe, o Comitê Organizador Estadual (COE) decidirá, qual será a forma de 
disputa que deverá ser apresentada no Congresso Técnico. 

 
 
d) Os cabeças de chaves para os jogos, provas (balizamento) e combates serão 

definidos pelo Comitê Organizador Estadual (COE) ou por sorteio que deverá ser 
apresentada no Congresso Técnico. 

 
III  - A III Etapa constitui-se das Olimpíadas Escolares – Etapa Nacional definindo-se 

da seguinte forma: 
 

a) As modalidades que integram a referida Etapa são: Futsal, Basquetebol, 
Handebol, Voleibol, Atletismo, Natação, Tênis de Mesa, Judô e Xadrez. 

 
b) As representações nesta Etapa serão das Escolas e alunos / atletas classificados 

na Etapa II. 
 

c) Na categoria de 12 a 14 anos a III Etapa terá como sede a cidade de Poços de 
Caldas / MG no período de 18 a 28 de setembro. 

 
d) Na categoria de 15 a 17 anos a III Etapa terá como sede a cidade de João 

Pessoa / PB no período de 06 a 16 de novembro. 
 

 
§ 1º - A I Etapa, será fase seletiva, conforme estabelece o caput deste artigo, inciso I e 
suas alíneas, observando-se na sua execução os seguintes itens: 
 

I - Serão classificados nas Regionais I, II e III, os 03 (três) primeiros colocados de 
cada categoria e naipe na modalidade Futsal.  

 
II - Serão classificados na Regional IV, nas modalidades de Basquetebol e Voleibol, 

os 04 (quatro) primeiros colocados e na modalidade Handebol os 06 (seis) 
primeiros colocados, de cada categoria e naipe; 

 
III - Serão classificados na Regional V, de cada nas modalidades por categoria e 

naipe, expressos no quadro a seguir: 
 

 
 
 
 
 

Modalidade Ordem de classificação 
Basquetebol e Voleibol do 1º ao 12º 

Futsal do 1º ao  7º 
Handebol do 1º ao 10º 
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§ 2º - Quando o número de inscrições na modalidade, categoria e naipe for igual ou 
inferior ao número de equipes a serem classificadas previstas no inciso III, parágrafo 1º 
deste artigo, caberá ao Comitê Organizador Estadual (COE) estabelecer o número de 
classificados para a II Etapa. 

 
§ 3º - Quando da distribuição das vagas supracitadas entre as redes de educação 
pública e privada por modalidade, categoria e naipe, será definido critério pelo Comitê 
Organizador Estadual (COE) de acordo com o número de inscritos respeitando a 
proporcionalidade entre as redes. Critério a ser adotado somente na Regional V 
prevalecendo o maior número de inscritos por naipe e categoria. 
 
§ 4º - Para efeito de complementação da classificação para a II Etapa, será levada em 
consideração a classificação geral das equipes na etapa, independente da rede de 
ensino a que as escolas estejam vinculadas, utilizando-se para tanto o critério de gols 
average, pontos average, sets average. 
 
§ 5º - Nas modalidades de Futsal e Handebol, quando acontecer empate o resultado 
considerado será o ocorrido no tempo regulamentar do jogo, desconsiderando possíveis 
prorrogações e disputas de pênaltis / tiro de sete metros, exceto as semifinais e finais.  
 

SEÇÃO II 

MODALIDADES INDIVIDUAIS 
 

Art. 8º - Para efeito de classificação para as Olimpíadas Escolares –  Etapa Nacional 
das modalidades individuais, somente serão considerados os resultados da II Etapa. 

  

CAPÍTULO VI 

DAS MODALIDADES ESPORTIVAS 
 
Art. 9º - As competições serão realizadas em 02 (duas) categorias (A e B), masculino e 
feminino, obedecendo as seguintes faixas etárias: 
 

I - Categoria “A”: de 12 (doze) a 14 (quatorze) anos, nascidos entre 1994 e 1996; 
 

II - Categoria “B”: de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos, nascidos entre 1991 e 
1993; 

 
III - Nas modalidades: Ginástica Artística, Ginástica Rítmica e Karatê, além das 

categorias previstas nos incisos I e II, haverá a categoria infantil, de 09 (nove) a 
11 (onze) anos, nascidos entre 1997 e 1999. 
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Art. 10 - A II Etapa será realizada com 16 (dezesseis) Modalidades Esportivas. 
 

CATEGORIAS 

Nº MODALIDADES Infantil 
9 a 11 
anos 

A  
12 a 14 
anos 

B 
15 a 17 
anos 

OBSERVAÇÕES 

1 ATLETISMO ------ Masc. 
Fem. 

Masc. 
Fem.  

2 ATLETISMO ADAPTADO ------ Masc. 
Fem. 

Masc. 
Fem. 

Portadores de 
Necessidades 

Especiais 

3 BASQUETEBOL ------ Masc. 
Fem. 

Masc. 
Fem.  

4 CAPOEIRA ------ Masc. 
Fem. 

Masc. 
Fem.  

5 CAPOEIRA ADAPTADA ------ Masc. 
Fem. 

Masc. 
Fem. 

Portadores de 
Necessidades 

Especiais 

6 FUTSAL ------ Masc. 
Fem. 

Masc. 
Fem.  

7 GINÁSTICA ARTÍSTICA 
Masc. 
Fem. 

Masc. 
Fem. 

Masc. 
Fem.  

8 GINÁSTICA RÍTMICA Fem. Fem. Fem.  

9 HANDEBOL ------ Masc. 
Fem. 

Masc. 
Fem.  

10 JUDÔ ------ Masc. 
Fem. 

Masc. 
Fem.  

11 KARATÊ 
Masc. 
Fem. 

Masc. 
Fem. 

Masc. 
Fem.  

12 NATAÇÃO ------ Masc. 
Fem. 

Masc. 
Fem.  

13 NATAÇÃO ADAPTADA ------ Masc. 
Fem. 

Masc. 
Fem. 

Portadores de 
Necessidades 

Especiais 

14 TÊNIS DE MESA ------ Masc. 
Fem. 

Masc. 
Fem.  

15 VOLEIBOL ------ Masc. 
Fem. 

Masc. 
Fem.  

16 XADREZ ------ Masc. 
Fem. 

Masc. 
Fem.  

 
Art. 11 - As Competições das Modalidades Individuais (provas, naipe, aparelho, etc) só 
serão realizadas com um número mínimo de inscritos de acordo com cada Regulamento 
Específico. 
 
Art. 12 - Os critérios para a realização das Competições, bem como a forma de disputa, 
serão estabelecidos pelo Regulamento Especifico de cada Modalidade e o também 
estabelecido neste Regulamento. 
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Art. 13 - A data e horário dos jogos e / ou provas poderá ser alterada devendo ser 
divulgada em Boletins Oficiais. 

CAPÍTULO VII 

DAS INSCRIÇÕES 
 
Art. 14 - Poderão participar dos XXV JOGOS DA PRIMAVERA – 2008 / OLÍMPIADAS 
ESCOLARES – ETAPA ESTADUAL, as Unidades Escolares regulares do Ensino 
Fundamental e Médio, integrantes do Sistema Oficial Público e Privado. 
 
Art. 15 - As inscrições das escolas serão efetuadas por meio de Termo de Adesão 
disponibilizado no site da Secretaria de Estado de Educação (SEED) 
(http://www.seed.se.gov.br) de maneira única para todas as etapas do evento sendo que 
as inscrições das equipes e dos alunos / atletas dar-se-ão em cada etapa da competição 
no mesmo site a partir do dia 07/04/2008. 

Parágrafo único – Os classificados para as Olimpíadas Escolares Etapa Nacional 
deverão entregar no Departamento de Educação Física (DEF) da Secretaria de Estado 
da Educação (SEED), impreterivelmente dentro do cronograma de prazos expresso nas 
tabelas a seguir, sob pena da não participação no referido evento a seguinte 
documentação exigida pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB): TERMO DE 
RESPONSABILIDADES E CESSÃO DE DIREITOS PARA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, 
TERMO DE RESPONSABILIDADES E CESSÃO DE DIREITOS PARA DIRIGENTE E 
TÉCNICO e TERMO DE RESPONSABILIDADE E CESSÃO DE DIREITOS PARA 
ALUNO / ATLETA (MENOR DE IDADE). Anexo aos formulários deverá ser entregue: 
uma foto 3x4 recente dos alunos e técnicos; cópia da carteira de identidade dos alunos, 
dos seus responsáveis e técnicos; cópia do CPF dos responsáveis pelos alunos e 
técnicos e CREF dos técnicos. Os formulários estão disponíveis no endereço eletrônico: 
www.cob.org.br  
 
Categoria 12 a 14 anos 
Modalidades Data e horário 
Tênis de Mesa Até 26/08/2008 – 17 h 
Natação Até 27/08/2008 – 17 h 
Atletismo Até 28/08/2008 – 17 h 
Xadrez, Futsal e Basquetebol Até 29/08/2008 – 17 h 
Judô Até 02/09/2008 – 17 h 
Handebol e Voleibol Até 03/09/2008 – 17 h 
 
Categoria 15 a 17 anos 
 Modalidades Data e horário 
Todas Até 12/09/2008 
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Art. 16 - Findo os prazos estabelecidos no calendário a ser divulgado pelo Comitê 
Organizador Estadual (COE), não será aceita nenhuma outra inscrição, salvo 
substituições de atletas autorizadas pelo referido Comitê. 
 
Art. 17 - As alterações de provas / categorias dos alunos / atletas só poderão ser 
efetuadas conforme o descrito a seguir: 
 

I - Para as modalidades de Atletismo, Judô, Natação e Tênis de Mesa serão aceitas 
alterações de provas / categorias entre os alunos / atletas inscritos durante os 
congressos técnicos da modalidade, desde que existam alunos / atletas da 
mesma Unidade Escolar inscritos nas provas / categorias desejadas. 

 
II - Os cancelamentos poderão ser realizados até o Congresso Técnico da 

modalidade. 

 

CAPÍTULO VIII 

DO SISTEMA DE COMPETIÇÃO 
 

Art. 18 - Os XXV JOGOS DA PRIMAVERA – 2008 / OLÍMPIADAS ESCOLARES – 
ETAPA ESTADUAL serão realizados em 03 (três) etapas distintas nas modalidades 
coletivas em conformidade com o que dispõem os Artigos 7º e 8ª deste Regulamento. 

SEÇÃO I 

DAS MODALIDADES INDIVIDUAIS E COLETIVAS 
 

Art. 19 - O sistema de competição das modalidades individuais e coletivas obedecerão 
a este regulamento, e aos específicos de cada modalidade em consonância com as 
regras adotadas pelas Confederações Brasileiras das Modalidades. 
 

SEÇÃO II 

DO SISTEMA DE PONTUAÇÃO 
 

Art. 20 - O sistema de pontuação para as modalidades individuais e coletivas será o 
estabelecido nos respectivos regulamentos específicos. 
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SEÇÃO III 

DA CLASSIFICAÇÃO GERAL DAS ESCOLAS 
 

Art. 21 - A Classificação Geral da II Etapa será determinada pela conquista de 
medalhas, tendo como critério o sistema utilizado nas Olimpíadas. 

 

SEÇÃO IV 

DOS JOGOS, PROVAS E COMBATES 
 
Art. 22 - As competições serão realizadas nos locais e horários determinados pela 
Comissão Organizadora Estadual, sendo considerado perdedor por ausência (WxO), o 
aluno / atleta e / ou equipe que não estiverem prontos no local do jogo, prova ou 
combate, no máximo até 15 (quinze) minutos após o horário estabelecido.  
 
§ 1º - Para todos os jogos, provas ou combates será adotado o critério estabelecido no 
caput deste artigo, salvo ocorrências de caso fortuito, força maior ou decorrentes da 
organização da competição. 
 
§ 2º - Na ocorrência do WxO, será anulado todos os resultados da equipe perdedora na 
competição e esta estará automaticamente excluída da mesma. 
 
§ 3º - A ausência do professor / técnico no acompanhamento do atleta ou equipe 
durante a realização da partida e a não assinatura da Súmula implicará em WxO em 
favor da equipe adversária. 
 
Art. 23 - Toda equipe ou atleta participante deverá estar no local da competição 15 
(quinze) minutos antes do horário previsto para a mesma e em condições de jogo, 
oportunidade em que será requisitada a apresentação da Cédula de Identidade Original 
de cada aluno / atleta. 
 
Art. 24 - Na ocasião em que o aluno / atleta apresentar a Cédula de Identidade original, 
deverá obrigatoriamente assinar a folha de presença apresentada pela supervisão da 
modalidade ou coordenação de arbitragem. 
 
Art. 25 - Qualquer competição que venha a ser suspensa ou transferida por motivo de 
caso fortuito ou força maior será realizada conforme determinar o Comitê Organizador 
Estadual (COE), desde que nada mais impeça a sua realização, obedecendo às regras 
oficiais de cada modalidade esportiva. 
 
Art. 26 - Só será permitida a presença dentro dos locais de competições e durante a 
realização das mesmas (conforme Regulamento Específico das Modalidades), os atletas 
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uniformizados e Comissão Técnica, desde que todos estejam obrigatoriamente 
identificados junto à equipe de arbitragem. 
 

CAPÍTULO IX 

DA PREMIAÇÃO 
 

Art. 27 - Nas I e II Etapas serão premiadas separadamente, por modalidade, categoria e 
naipe, com troféus e medalhas de ouro, prata e bronze, respectivamente, as Unidades 
de Ensino, alunos / atletas e técnicos proclamados campeões, vice-campeões e 
terceiros colocados. 
 
Art. 28 - As premiações serão realizadas no local onde ocorrerá a Competição Final ou 
em outro local a ser definido pelo Comitê Organizador Estadual (COE). 
 

CAPÍTULO X 

DOS CONGRESSOS TÉCNICOS  
 

Art. 29 - Os Congressos Técnicos ocorrerão em datas a serem definidas posteriormente 
publicadas pelo Comitê Organizador Estadual (COE) que estarão disponíveis no site da 
Secretaria de Estado da Educação (SEED) (http://www.seed.se.gov.br). 

 
 

CAPÍTULO XI 

DO CERIMONIAL DE ABERTURA E ENCERRAMENTO 
 

Art. 30 - As Solenidades de abertura e encerramento das etapas serão definidas pelo 
Comitê Organizador Estadual (COE) 
 
Art. 31 - É obrigatória a participação das representações, número a ser definido e 
posteriormente informado pela Comissão de Solenidades e Premiações (CSP) das 
Escolas inscritas na II Etapa no Desfile de Abertura que será realizado no Ginásio de 
Esportes Constâncio Vieira às 17 horas do dia 21/08/2008. 
 

CAPÍTULO XII 

DA ARBITRAGEM 
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Art. 32 - A Equipe de Arbitragem será composta prioritariamente por árbitros 
credenciados pelas Federações e / ou Associações de Árbitros do Estado. 
 
Parágrafo único - A quantidade de árbitros por modalidade será definida pelo Comitê 
Organizador Estadual (COE), conforme a necessidade do evento. 
 
Art. 33 - Fica vedada à participação na equipe de arbitragem do árbitro que também for 
professor / técnico e tiver equipe / atleta inscrito na modalidade, categoria e naipe, como 
também qualquer profissional integrante das comissões organizadoras. 
 
Art. 34 - Não será aceita recusa das equipes de arbitragem por qualquer das equipes 
das Unidades de Ensino. 

 
 

CAPÍTULO XIII 

DOS ALUNOS PARTICIPANTES 
 
 
Art. 35 - Será considerado aluno participante dos XXV JOGOS DA PRIMAVERA – 2008 
/ OLIMPÍADAS ESCOLARES – ETAPA ESTADUAL, o estudante inscrito pela unidade 
de ensino que atenda as exigências a seguir:  
 

I - Ter sido matriculado até o dia 31 de março de 2008 na unidade de ensino; 
 

II - Ter idade compatível com a faixa etária estipulada para as categorias; 
 
 

III - Ter freqüência regular na unidade de ensino; 
 

IV - Não ser atleta profissional; 
 

V - Não ser matriculado em curso superior. 
 

 
§ 1º - A comprovação das mesmas de inteira responsabilidade da direção, quando da 
assinatura / aceite do Termo de Adesão da Unidade de Ensino. 
 
 
§ 2º - É de inteira responsabilidade da Unidade de Ensino, assegurar a boa condição de 
saúde do aluno / atleta. 
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Art. 36 - O aluno / atleta só poderá participar das competições em sua própria categoria. 
 
 
Art. 37 - Ficam impedidos de participar dos XXV JOGOS DA PRIMAVERA – 2008 / 
OLIMPÍADAS ESCOLARES – ETAPA ESTADUAL: 
 

I - Alunos que, tendo terminado o Ensino Médio, estejam freqüentando curso pré - 
vestibular ou profissionalizante ou ainda que sejam assistentes; 

 
II - Alunos com matrícula em duas ou mais Unidades de Ensino do Estado de 

Sergipe, ou de outro Estado da Federação. 
 
Art. 38 - Não se aplica inciso II, do artigo 37 aos alunos matriculados no Centro de 
Educação Federal Tecnológico de Sergipe – CEFET / SE, Escola Agrotécnica, 
Fundação Renascer e Colégio Estadual Rui Barbosa, desde que o atleta faça sua 
opção por escrito, com anuência dos pais ou responsável, devendo ainda apresentar 
Histórico Escolar devidamente preenchido com freqüência regular, e notas avaliativas 
apresentadas e assinado pelo diretor da Unidade de Ensino pela qual foi feita a opção 
de participação, caso seja solicitado pelo Comitê Organizador Estadual (COE). 

CAPÍTULO XIV 

DOS PROFESSORES / TÉCNICOS PARTICIPANTES 
 
Art. 39 - A função do técnico das equipes inscritas nos XXV JOGOS DA PRIMAVERA – 
2008 / OLIMPÍADAS ESCOLARES – ETAPA ESTADUAL será obrigatoriamente 
exercida por professores licenciados em Educação Física, acadêmicos de Educação 
Física e por profissionais credenciados pelo Conselho Regional de Educação Física 
(CREF) / Conselho Federal de Educação Física (CONFEF). Essa exigência não será 
aplicada aos professores / técnicos da modalidade Xadrez. 
 
Art. 40 - Os professores / técnicos que tiverem equipes classificadas nas modalidades 
que integram as Olimpíadas Escolares – Etapa Nacional, deverão apresentar original 
da carteira do sistema Conselho Regional de Educação Física (CREF) / Conselho 
Federal de Educação Física (CONFEF), no ato da inscrição (confirmação) da equipe / 
escola para as Olimpíadas Escolares – Etapa Nacional; essa exigência não será 
aplicada aos professores / técnicos da modalidade Xadrez. 
 
Art. 41 - O professor / técnico será o responsável pela assinatura da Súmula no início, 
ou antes, do término da partida, o que não excluirá o atleta ou equipe de ser 
acompanhada durante a referida partida pelo mesmo ou por outro professor de 
Educação Física, acadêmico de Educação Física ou por profissional credenciado pelo 
Conselho Regional de Educação Física (CREF) / Conselho Federal de Educação Física 
(CONFEF), autorizado pela Direção do Estabelecimento Escolar. 
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Parágrafo único - O Departamento de Educação Física (DEF) da Secretaria de Estado 
da Educação (SEED) recomenda aos professores de Educação Física que se credencie 
junto ao Conselho Regional de Educação Física (CREF). Em atendimento a Lei Federal 
nº 9696/98 e a lei Estadual nº 1121/2006, evitando assim aplicações do Art. Nº 47 da Lei 
das Contravenções Penais. 

CAPÍTULO XV 

DOS UNIFORMES 
 

Art. 42 - Cada equipe deverá se apresentar nos locais de competição, devidamente 
uniformizada, conforme especificações dos Regulamentos Geral e Específico e as 
regras de cada modalidade esportiva. 
 
Art. 43 - Cada Instituição de Ensino será responsável pela confecção e manutenção dos 
uniformes das equipes e / ou representantes. 
 
Art. 44 - É proibida a utilização nos uniformes e espaços físicos da Competição, 
propaganda de conteúdo político e filosófico, bebidas alcoólicas, cigarros e produtos que 
induzam ao vício.  
 
Art. 45 - As equipes que descumprirem qualquer um dos artigos anteriores com 
referência a uniformes poderão ter relatórios encaminhados a Conselho de Justiça e 
Disciplina Desportiva Estudantil (CONJUD) para as devidas providências legais. 
 
 

CAPÍTULO XVI 

DOS BOLETINS 
 

Art. 46 - Os comunicados oficiais dos XXV JOGOS DA PRIMAVERA – 2008 / 
OLIMPÍADAS ESCOLARES – ETAPA ESTADUAL serão publicados no portal dos 
jogos (http://www.seed.se.gov.br) na Internet e disponibilizados no Comitê Organizador 
Estadual (COE). 
 
Parágrafo único - Os Boletins Geral e Específicos das modalidades serão numerados e 
datados, e as informações neles contidas poderão ser alteradas dia-a-dia, ficando 
assim, válidas as informações do último boletim. 
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CAPÍTULO XVII 

DO CONSELHO DE JUSTIÇA E DISCIPLINA DESPORTIVA ESTUDANTIL (CONJUD) 
 

Art. 47 - O Conselho de Justiça e Disciplina Desportiva Estudantil (CONJUD) será 
nomeado pelo Governador do Estado de Sergipe e será responsável pela organização 
da Justiça Desportiva dentro do evento e será responsável também por encaminhar 
suas decisões para a publicação dos boletins gerais do evento. 
 
§ 1º - O Conselho de Justiça e Disciplina Desportiva Estudantil (CONJUD) será 
convocado pelo seu Presidente e deverá reunir-se a qualquer hora, sempre que 
necessário. 
 
§ 2º - O Conselho de Justiça e Disciplina Desportiva Estudantil (CONJUD) seguirá as 
disposições contidas neste regulamento, no Código Nacional de Organização da Justiça 
e Disciplina Desportiva (CNOJDD) e na legislação desportiva em vigor. 
 
Art. 48 - Nos XXV JOGOS DA PRIMAVERA – 2008 / OLIMPÍADAS ESCOLARES – 
ETAPA ESTADUAL, as pessoas físicas ou jurídicas (Instituições de Ensino, 
componentes das Unidades Escolares, árbitros, auxiliares e outros) que infringirem este 
Regulamento, ou decisões do Comitê Organizador Estadual (COE) ou cometerem faltas 
disciplinares no transcurso das competições dentro da jurisdição da sede dos jogos, 
estarão sujeitos às sanções previstas neste Regulamento e no Conselho de Justiça e 
Disciplina Desportiva Estudantil (CONJUD). 
 
Art. 49 - O Conselho de Justiça e Disciplina Desportiva Estudantil (CONJUD) tem como 
competência julgar questões pertinentes às Normas Regulamentares e Disciplinares ou 
Princípios de Ética Desportiva dentro ou fora das Competições. 
 
Art. 50 - Todos os participantes dos XXV JOGOS DA PRIMAVERA – 2008 / 
OLIMPÍADAS ESCOLARES – ETAPA ESTADUAL poderão sofrer as seguintes 
sanções disciplinares: 
 

I - Advertência escrita; 
 

II - Censura escrita; 
 

III - Suspensão; 
 

IV - Exclusão. 
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Art. 51 - As sanções disciplinares entrarão automaticamente em vigor a partir das 
decisões do Conselho de Justiça e Disciplina Desportiva Estudantil (CONJUD), devendo 
ser imediatamente comunicadas aos Diretores e Professores / Técnicos das respectivas 
Unidades de Ensino e publicadas no Boletim Oficial para ciência e cumprimento. 
 
Art. 52 - As suspensões automáticas estão descritas no Regulamento Específico de 
cada modalidade. 
 
Art. 53 - O Conselho de Justiça e Disciplina Desportiva Estudantil (CONJUD) estará 
disponível para todos os participantes do referido evento. 
 
Art. 54 - Será encaminhado relatório ao Conselho de Justiça e Disciplina Desportiva 
Estudantil (CONJUD) para análise e pronunciamento, no caso do aluno / atleta, equipe 
que, sem prévia autorização do Comitê Organizador Estadual (COE), retirar-se do jogo 
ou prova, competição ou evento antes do término de sua participação. 
 
Parágrafo único - Em caso de sanção disciplinar aplicada pelo Conselho de Justiça e 
Disciplina Desportiva Estudantil (CONJUD), o Comitê Organizador Estadual (COE) 
analisará as sanções administrativas cabíveis. 
 
Art. 55 - Qualquer inscrição realizada de forma irregular será encaminhada ao Conselho 
de Justiça e Disciplina Desportiva Estudantil (CONJUD) para as devidas providências. 
 

CAPÍTULO XVIII 

DOS RECURSOS 
Art. 56 - O recurso para julgamento deverá ser apresentado por escrito, devidamente 
fundamentado e entregue à Comissão Técnica Administrativa (CTA) dos XXV JOGOS 
DA PRIMAVERA – 2008 / OLIMPÍADAS ESCOLARES – ETAPA ESTADUAL até as 12 
(doze) horas do 1º (primeiro) dia subseqüente da ocorrência do fato. 
 
§ 1º - Caberá exclusivamente ao reclamante o ônus da prova. 
 
§ 2º - Qualquer forma de recurso deverá obedecer aos prazos e procedimentos 
estabelecidos no neste Regulamento 
 
§ 3º - Transcorrido os prazos estabelecidos, o reclamante perderá o direito ao recurso. 
 
Art. 57 - O ressarcimento pelos danos causados por alunos / atletas a qualquer 
dependência física onde os jogos estejam sendo desenvolvidos, será de 
responsabilidade da Unidade de Ensino do infrator e deverá ser quitado no prazo 
máximo de 72 (setenta e duas) horas após apresentação do orçamento pelo requerente, 
sob pena de sua exclusão da modalidade na presente e / ou futuras competições 
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organizadas pela Secretaria de Estado da Educação (SEED) e Comitê Olímpico 
Brasileiro (COB). 

 

CAPÍTULO XIX 

DA CESSÃO DE DIREITOS 
 

Art. 58 - Todos os integrantes das Unidades de Ensino, assim como quaisquer outros 
participantes dos XXV JOGOS DA PRIMAVERA – 2008 / OLIMPÍADAS ESCOLARES 
– ETAPA ESTADUAL devidamente representados por quem de direito, por meio da 
adesão ao presente Regulamento, que se comprova através do preenchimento do 
Termo de Cessão de Direitos e Responsabilidades e da efetiva participação nos jogos, 
autorizam, em caráter universal, gratuito, irrevogável, irretratável e exclusivo a 
Secretaria de Estado da Educação (SEED) / Comitê Olímpico Brasileiro (COB), ou 
terceiros por estes devidamente autorizados, a título universal e de forma irrevogável e 
irretratável, em Sergipe e no Brasil, o direito de usar o nome, voz, imagem, material 
biográfico, declarações, gravações, entrevistas e endossos dados pelo participante 
citado ou a ele atribuíveis, bem como de usar sons e / ou imagens do evento, seja 
durante as competições, seja durante os aquecimentos, os treinamentos, a 
hospedagem, o transporte ou alimentação em qualquer suporte existente ou que venha 
a ser criado, a serem captados pela TV para transmissão, exibição e re-exibição, no 
todo, em extratos, trechos ou partes, ao vivo ou não, sem limitação de tempo ou de 
número de vezes, através de: 1) rádio; 2) televisão de qualquer espécie (televisão 
aberta ou televisão por assinatura, através de todas as formas de transporte de sinal 
existentes, exemplificativamente, UHF, VHF, cabo, MMDS e satélite, bem como 
independentemente da modalidade da comercialização empregada, incluindo pay-per-
view, em Sergipe ou no Brasil); 3) de circuito cinematográfico; 4) de mídia impressa, tais 
como, mas não limitados a livros, revistas, jornais, etc.; 5) da fixação em qualquer tipo 
de suporte material, tais como películas cinematográficas de qualquer bitola, CD 
(compact disc), CD ROM, CDI (compact disc interativo), home video, DAT (digital audio 
tape), DVD (digital video disc) e suportes de comunicação gráfica em geral; 6) da 
armazenagem em banco de dados; 7) da projeção em tela em casas de freqüência 
coletiva ou em locais públicos, com ou sem ingresso pago, 8) da comercialização ou 
aluguel ao público em qualquer suporte material existente; 9) da disseminação através 
da internet ou qualquer rede pública ou privada de computadores; 10) de telefonia fixa 
ou móvel; 11) do desenvolvimento de atividades de licenciamento de produtos e / ou 
serviços vinculados ao evento, 12) de embalagens de produtos, ou 13) de qualquer 
outra forma de utilização comercial que possa ser adotada pelos organizadores do 
evento, renunciando, desde já, a qualquer remuneração. A autorização que ora concedo 
não tem limitação de tempo ou número de vezes, podendo se realizar em Sergipe ou no 
Brasil, e por ela renuncia ao direito de aprovar qualquer material que venha a ser 
produzido em decorrência da mesma. 
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§ 1º - A Secretaria de Estado da Educação (SEED) / Comitê Olímpico Brasileiro (COB), 
nos mesmos termos dispostos acima, fica expressamente autorizado a utilizar as 
marcas, insígnias e emblemas de todas as equipes participantes dos XXV JOGOS DA 
PRIMAVERA – 2008 / OLIMPÍADAS ESCOLARES – ETAPA ESTADUAL para efeitos 
de divulgação do próprio evento, em situação jornalística ou promocional, não se 
aplicando ao uso comercial. 
 
§ 2º - Fica desde já assegurado que o exercício, pela Secretaria de Estado da Educação 
(SEED) / Comitê Olímpico Brasileiro (COB), e pelos terceiros por ele autorizados, de 
qualquer dos direitos ora cedidos, dar-se-á de maneira a valorizar o esporte, os alunos / 
atletas e o evento. 
 
 

CAPÍTULO XX 

DAS INSTALAÇÕES 
 

Art. 59 - É obrigatório, às Unidades de Ensino inscritas, disponibilizar gratuitamente e 
sem restrições de horários suas Instalações Esportivas em conformidade com as 
necessidades da realização do Evento. 
 
Parágrafo único - As Unidades de Ensino que se negarem a ceder suas Instalações 
Esportivas, estarão automaticamente excluídas dos XXV JOGOS DA PRIMAVERA – 
2008 / OLIMPÍADAS ESCOLARES – ETAPA ESTADUAL. 

 
Art. 60 - É obrigatório às Unidades de Ensino conceder os Espaços Físicos Esportivos 
para filmagem e utilização de imagem para publicidade.  
 
Art. 61 - Caso, por algum motivo especial, exista alguma objeção em ceder suas 
instalações esportivas em determinado dia e / ou horários, o fato deverá ser comunicado 
por ofício ao Comitê Organizador Estadual (COE) na data da entrega do Termo de 
Adesão ao referido evento. 
 
Art. 62 - Caberá ao Comitê Organizador Estadual (COE) verificar as condições gerais 
dos ginásios esportivos das escolas, aprovando ou não sua utilização para sediar 
determinada modalidade esportiva. 
 
Art. 63 - É de responsabilidade da escola que estiver sediando determinada modalidade 
esportiva: 
 

I - Liberar a quadra 30 (trinta) minutos antes da competição; 
 

II - Manter os refletores em perfeito funcionamento durante os jogos; 
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III - Manter os matérias e acessórios em bom estado de conservação (traves, mastros 

de voleibol, tabelas de basquetebol entre outros). 
 
Art. 64 - Em caso de dano material causado nas instalações dos locais de competição, 
a escola causadora será responsabilizada, independente do mesmo ter sido causado 
por atleta, técnico, dirigente ou torcida. 
 
Art. 65 - Não será permitido o uso de instrumentos musicais (charangas), bebidas 
alcoólicas e fogos de artifício nos locais de competição. 
 
Art. 66 - Em respeito ao direito de arena dos patrocinadores oficiais dos XXV JOGOS 
DA PRIMAVERA – 2008 / OLIMPÍADAS ESCOLARES – ETAPA ESTADUAL só serão 
autorizadas as colocações de BANNER, FAIXAS, STANDS ou qualquer meio de 
propaganda dos patrocinadores oficiais e da Secretaria de Estado da Educação (SEED). 
 
Parágrafo único - Em nenhuma hipótese, será aceito o patrocínio de escolas para as I 
e II Etapas dos XXV JOGOS DA PRIMAVERA – 2008 / OLIMPÍADAS ESCOLARES – 
ETAPA ESTADUAL.   

CAPÍTULO XXI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 67 - Os participantes dos XXV JOGOS DA PRIMAVERA – 2008 / OLIMPÍADAS 
ESCOLARES – ETAPA ESTADUAL deverão ser conhecedores deste Regulamento, 
dos Termos de Cessão de Direitos e Responsabilidades, das regras oficiais das 
modalidades esportivas e do Código Nacional de Organização da Justiça e Disciplina 
Desportiva (CNOJDD), ficando sujeitos a todas as suas disposições, e às penalidades 
que dele possam emanar. 
 
Art. 68 - Quaisquer consultas atinentes aos XXV JOGOS DA PRIMAVERA – 2008 / 
OLIMPÍADAS ESCOLARES – ETAPA ESTADUAL, sobre matéria não constante neste 
Regulamento, deverão ser formuladas pelo representante da Unidade de Ensino ao 
Comitê Organizador Estadual (COE), que após o devido exame, apresentará sua 
decisão através de documento oficial. 
 
Art. 69 - O deslocamento das Unidades Escolares e ou alunos / atletas para as cidades 
sedes das Olimpíadas Escolares – Etapa Nacional, será efetuado por via terrestre, a 
critério e dentro das possibilidades da Secretaria, bem como a alimentação durante o 
referido percurso. 
 
Parágrafo único - Caso alguma escola opte em utilizar outro meio de transporte, 
transfere-se a esta toda a responsabilidade de chegar a cidade sede dentro dos prazos 
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estabelecidos pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB), assim como o ônus advindo desta 
opção.  
 
Art. 70 - Compete ao Comitê Organizador Estadual (COE), interpretar, zelar pela 
execução e resolver os casos omissos deste Regulamento. 
 
Art. 71 - Este Regulamento revoga os regulamentos anteriores e as disposições em 
contrário. 
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REGULAMENTO ESPECÍFICO DO BASQUETEBOL 
 
 
1 - A Competição de Basquetebol será realizada de acordo com as regras oficiais da 
Federação Internacional de Basquetebol (FIBA) adotadas pela Confederação Brasileira 
de Basquetebol (CBB), salvo o estabelecido neste Regulamento.  
 
2 - Para a Etapa Estadual poderão ser inscritos 12 (doze) alunos / atletas, sendo que a 
Etapa Nacional seguirá o citado no parágrafo abaixo: 
 

2.1 - Para a Etapa Nacional a Instituição de Ensino representante de cada 
Unidade da Federação poderá inscrever 10 (dez) alunos / atletas e 01 (um) 
técnico por naipe.  

 
3 - Os jogos serão disputados seguindo as normas a seguir:  
 

3.1 - Para categoria – 12 a 14 anos:  
 
3.1.1 - Os jogos terão 02 (dois) tempos de 16 (dezesseis) minutos com 
cronômetro travado quando a bola estiver fora de jogo com intervalo de 05 (cinco) 
minutos entre ambos, divididos em 04 (quatro) quartos de 08 (oito) minutos cada, 
com intervalo de 01 (um) minuto entre o 1º e o 2º quarto e entre o 3º e o 4º 
quarto; 
 
3.1.2 - No 1º quarto, não poderá haver substituição, salvo em caso de contusão, 
atestado pela equipe médica do evento. O aluno / atleta contundido não poderá 
retornar ao jogo; 
 
3.1.3 - No intervalo do 1º para o 2º quarto, 05 (cinco) alunos / atletas “reservas” 
em condição de jogo, terão que substituir alunos / atletas “titulares” e não 
poderão ser substituídos até o final do 2º quarto, salvo em caso de contusão, 
atestado pela equipe médica do evento. 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;  
 
No 3º quarto, os 02 (dois) alunos / atletas remanescentes do banco de reservas 
deverão integrar a equipe durante todo o quarto. 
 
3.1.4 - No 4º quarto, as substituições estarão liberadas, seguindo a regra oficial 
adotada pela Confederação Brasileira de Basquetebol (CBB);  
 
3.1.5 - Tempos:  
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3.1.5.1 - No 1º tempo (1º e 2º quartos) poderão ser dados 02 (dois) tempos a 
cada equipe, a qualquer momento;  
 
3.1.5.2 - No 2º tempo (3º e 4º quartos) poderão ser dados 03 (três) tempos a cada 
equipe, a qualquer momento; 

 
3.1.5.3 - Em cada período extra poderá ser dado 01 (um) tempo a cada equipe, a 
qualquer momento.  
 
3.1.6 - Limite de faltas: 04 (quatro) faltas coletivas para cada quarto de jogo;  
 
3.1.7 - Em caso de empate, o desempate far-se-á em um período extra de 03 
(três) minutos com cronômetro travado quando a bola estiver fora de jogo, ou 
quantos forem necessários até que haja um vencedor.  
 
Observações: 

 
I - As regras estabelecidas nos itens 3.1.2 e 3.1.3 serão obrigatórias nas 
primeiras fases da primeira e da segunda etapas. Nas fases semifinais e finais 
das respectivas etapas, serão utilizadas as regras oficiais adotadas pela 
Confederação Brasileira de Basquetebol (CBB); 
 
II - As substituições obrigatórias estabelecidas no item 3.1.3 levarão em 
consideração a proporcionalidade de alunos / atletas em condição de participação 
para o início do jogo para ambas às equipes; 
 
III - A equipe que não cumprir o estabelecido nos itens 3.1.2 e 3.1.3 será punida 
com a perda do jogo e automaticamente eliminada da competição, 
desconsiderando-se a pontuação para classificação, os resultados anteriores da 
mesma. 
 
IV - As substituições serão efetuadas em conformidade com a proporcionalidade 
do número de alunos / atletas da equipe adversária 
 
V - Caso antes ou durante o jogo o aluno / atleta se lesione ou fique sem 
condição de jogo, este deverá comparecer a equipe Médica dos XXV JOGOS DA 
PRIMAVERA - 2008 / OLIMPIADAS ESCOLARES – ETAPA ESTADUAL antes 
do jogo para ser avaliado e receber o atestado médico que deverá ser 
apresentado à equipe de arbitragem para ciência e registro em súmula. 

 
3.2 - Para categoria – 15 a 17 anos:  

 
3.2.1 - Os jogos terão 02 (dois) tempos de 20 (vinte) minutos com cronômetro 
travado quando a bola estiver fora de jogo com intervalo de 05 (cinco) minutos 
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entre ambos, divididos em 04 (quatro) quartos de 10 (dez) minutos cada, com 
intervalo de 01 (um) minuto entre o 1º e o 2º quarto e entre o 3º e o 4º quarto; 
 
3.2.2 - Em caso de empate, o desempate far-se-á em um período extra de 05 
(cinco) minutos com cronômetro travado quando a bola estiver fora de jogo, ou 
quantos forem necessários até que haja um vencedor.  

 
4 - O sistema de pontuação nos grupos será:  
 

4.1 - Vitória – 02 pontos;  
 
4.2 - Derrota – 01 ponto.  

 
5 - Os uniformes deverão obedecer à regra da modalidade, o Regulamento Geral e aos 
seguintes critérios:  
 

5.1 - Camisas numeradas na frente e nas costas;  
 
5.2 - Short;  
 
5.3 - Tênis e meia.  

 
6 - Em caso do não comparecimento de uma equipe dentro do horário estipulado para o 
jogo, após a contagem de 15 (quinze) minutos será declarada ausente, aplicando-se o 
WxO em favor da equipe presente, aplicando-se o exposto no Art. 22, § 2º do 
Regulamento Geral. Caso nenhuma das duas equipes se faça presente em tempo hábil, 
será declarado o duplo não comparecimento, atribuindo-se derrota a ambas as equipes.  
 
7 - 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:  
 

7.1 - Confronto direto no jogo realizado entre as equipes empatadas na fase 
(utilizado somente no caso de empate entre 02 (duas) equipes);  
 
7.2 - Maior coeficiente de cestas (pontos) average apurado nos jogos disputados 
entre as equipes empatadas;  
 
7.3 - Maior coeficiente de cestas (pontos) average apurado em todos os jogos 
disputados pelas equipes na fase;  
 
7.4 - Maior número de cestas (pontos) pró-apurado em todos os jogos disputados 
pelas equipes na fase;  
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7.5 - Sorteio.  
 
Observações:  
 
I - Na hipótese da aplicação do critério de cestas average, dividir-se-á o número 
de cestas pro pelas cestas contra considerando-se classificada a equipe que 
obtiver maior coeficiente;  
 
II - Quando para cálculo de cestas average, uma equipe não sofrer cestas, é ela a 
classificada, pois é impossível a divisão por zero, assegurando à equipe sem 
cestas sofridas a classificação pelo critério de cestas average;  
 
III - Quando, para cálculo de cestas average, mais de uma equipe não sofrer 
cestas, será classificada, a equipe que tiver o maior número de cestas pró em 
todos os jogos disputados na fase, pois tecnicamente seu resultado será maior.  

 
8 – Quando houver a necessidade de indicar as equipes de melhores campanhas para 
efeito de classificação, serão utilizados os seguintes critérios técnicos:  
 

8.1 – Maior índice de pontos average dividido pelo número de jogos;  
 
8.2 - Maior índice de cestas average dividido pelo número de jogos; 
 
8.3 – Maior saldo de cestas; 
 
8.4 – Sorteio.  

 
9 - A bola de jogo será a bola oficial utilizada pela Confederação Brasileira de 
Basquetebol (CBB) nas categorias correspondentes. 
  
10 - Não será permitido jogar com piercing, brinco, colar, presilha ou qualquer outro 
objeto que ponha em risco a integridade física dos alunos / atletas.  
 
11 - 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 suas credenciais à equipe de arbitragem.  
 
12 - A Comissão Técnica da equipe poderá ser composta por até 03 (três) pessoas, a 
saber:  
 

12.1 - Técnico;  
 
12.2 - Auxiliar técnico;  
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12.3 - Médico ou Fisioterapeuta.  
 

12.4 - Será permitido a qualquer técnico / professor credenciado pela escola 
assumir a função de técnico e auxiliar técnico, conforme artigo 41 do 
Regulamento Geral.  

 
13 - A entrada dos jogadores na quadra para o aquecimento será feita tão logo ela 
esteja livre e liberada pela equipe de arbitragem / coordenação da modalidade.  
 

13.1 - O aquecimento inicial, a critério de cada equipe, poderá ser feito fora da 
quadra em local determinado pela Coordenação da modalidade;  
 
13.2 - O tempo de aquecimento na quadra será determinado previamente pela 
equipe de arbitragem.  

 
14 - Estará automaticamente suspenso do jogo subseqüente na mesma modalidade / 
categoria, o aluno / atleta ou membro da Comissão Técnica que for desqualificado 
(exceto o técnico por duas faltas técnicas).  
 

14.1 - Não se aplica o disposto neste item, se antes do cumprimento da 
suspensão, o aluno / atleta ou membro da Comissão Técnica for absolvido pelo 
órgão judicante competente, desde que conste no termo de decisão do respectivo 
processo disciplinar, o não cumprimento da suspensão automática, nos termos 
da legislação desportiva vigente;  

 
14.2 - Para fins do disposto neste item, entende-se por jogo subseqüente o 
ocorrente na mesma competição e ano específico correspondente.  

 
15 - Toda e qualquer solicitação de substituição de atletas inscritos na competição, 
deverá obedecer ao Artigo 16 do Regulamento Geral.  
 
16 - Os casos omissos serão resolvidos pela Supervisão de Basquetebol, com a 
anuência da Comissão Técnica Administrativa (CTA), não podendo essas resoluções 
contrariar as regras oficiais e o Regulamento Geral.  
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REGULAMENTO ESPECÍFICO DO FUTSAL 
 
1 - A Competição de Futsal será realizada de acordo com as regras oficiais da 
Federação Internacional de Futebol (FIFA) para a modalidade, adotadas pela 
Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS), salvo o estabelecido neste 
Regulamento.  
 
2 - Para a etapa Estadual a Instituição de Ensino poderá inscrever 12 (doze) alunos / 
atletas e 01(um) técnico por naipe. 
 

2.1 - Para Etapa Nacional a Instituição de Ensino representante de cada Unidade 
da Federação poderá inscrever 10 (dez) alunos / atletas e 01 (um) técnico por 
naipe. 
 
2.2 - Cada equipe só poderá inscrever o máximo de 02 (dois) alunos / atletas 
como goleiro. 
 

3 - Os jogos serão disputados seguindo as normas a seguir: 
 

3.1 - Para categoria – 12 a 14 anos:  
 

3.1.1 - Os jogos terão 02 (dois) tempos de 15 (quinze) minutos com cronômetro 
destravado e com intervalo de 05 (cinco) minutos entre ambos. Somente nas 
partidas semifinais e finais de cada fase os jogos serão conforme a regra oficial.  
 
3.1.2 - Nos 08 (oito) minutos iniciais do 1º tempo da partida, não poderá haver 
substituição, salvo em caso de contusão, atestado pela equipe médica do evento. 
O aluno / atleta contundido não poderá retornar a partida;  
 
3.1.3 - No oitavo minuto teremos uma parada obrigatória no cronômetro, de 30 
(trinta) segundos a 01 (um) minuto, onde os alunos / atletas “reservas” em 
condição de jogo deverão substituir os alunos / atletas “titulares” e não poderão 
ser substituídos até o final do 1º tempo, salvo em caso de contusão, atestado 
pela equipe médica do evento. 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.  
 
3.1.4 - No 2º tempo, os alunos / atletas remanescentes do banco de reservas 
deverão integrar a equipe até os 08 (oito) minutos iniciais, e a partir daí as 
substituições estarão liberadas.  
 
Observações: 
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I - As regras estabelecidas nos itens 3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4. serão obrigatórias nas 
primeiras fases da primeira e da segunda etapas. Nas fases semifinais e finais 
das respectivas etapas, serão utilizadas as regras oficiais adotadas pela 
Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS);  
 
II - As substituições obrigatórias estabelecidas no item 3.1.2 levarão em 
consideração a proporcionalidade de alunos / atletas em condição de participação 
para o início do jogo para ambas às equipes;  
 
III - A equipe que não cumprir o estabelecido nos itens 3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4 será 
punida com a perda do jogo e automaticamente eliminada da competição, 
desconsiderando-se a pontuação para classificação, os resultados anteriores da 
mesma. 
 
IV - As substituições serão efetuadas em conformidade com a proporcionalidade 
do número de alunos / atletas da equipe adversária 

 
V - Caso antes ou durante o jogo o aluno / atleta se lesione ou fique sem 
condição de jogo, este deverá comparecer a equipe Médica XXV JOGOS DA 
PRIMAVERA – 2008 / OLIMPIADAS ESCOLARES – ETAPA ESTADUAL antes 
do jogo para ser avaliado e receber o atestado médico que deverá ser 
apresentado à equipe de arbitragem para ciência e registro em súmula. 
 
3.2 - Para categoria – 15 a 17 anos:  

 
3.2.1 - Os jogos terão 02 (dois) tempos de 20 (vinte) minutos com cronômetro 
destravado e com intervalo de 05 (cinco) minutos entre ambos. Somente nas 
partidas semifinais e finais de cada fase os jogos serão conforme a regra oficial. 

 
4 - O sistema de pontuação nos grupos será:  
 

4.1 - Vitória - 03 pontos;  
 
4.2 - Empate - 01 ponto;  
 
4.3 - Derrota - 00 ponto.  

 
5 - Os uniformes deverão obedecer à regra da modalidade, o Regulamento Geral e aos 
seguintes critérios:  
 

5.1 - Camisas numeradas nas costas e na frente;  
 
5.2 - Shorts, podendo o goleiro optar em utilizar calça esportiva;  
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5.3 - Tênis, meiões e caneleiras. 
 

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 da camisa do goleiro com 
quaisquer outros jogadores, o Comitê Organizador Estadual (COE) fornecerá um 
colete de cor contrastante.  

 
6 - Em caso de empate de um jogo, na Fase Final, o desempate far-se-á com uma 
prorrogação de 01 (um) tempo de 05 (cinco) minutos jogados, com cronômetro travado 
quando a bola estiver fora de jogo. Persistindo o empate, serão realizadas cobranças de 
03 (três) tiros livres diretos a gol, executados da marca penal, alternadamente, a serem 
cobrados pelos alunos / atletas que terminaram o jogo. Ainda persistindo o empate, 
serão cobrados tantos tiros livres diretos a gol quanto necessários, executados da 
marca penal, alternadamente, por diferentes alunos / atletas até que haja um vencedor.  
 
7 - Em caso do não comparecimento de uma equipe dentro do horário estipulado para o 
jogo, após a contagem de 15 (quinze) minutos será declarada ausente, aplicando-se o 
WxO em favor da equipe presente, aplicando-se o exposto no Art. 22, § 2º do 
Regulamento Geral. Caso nenhuma das duas equipes se faça presente em tempo hábil, 
será declarado o duplo não comparecimento, atribuindo-se derrota a ambas as equipes.  
 
8 - 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, quando a forma de disputa não for eliminatória:  
 

8.1 - Confronto direto no jogo realizado entre as equipes empatadas, utilizado 
somente no caso de empate entre 02 (duas) equipes;  
 
8.2 - Maior coeficiente de gols average apurado em todos os jogos do grupo na 
fase;  
 
8.3 - Maior número de gols pró-apurado em todos os jogos do grupo na fase;  
 
8.4 - Menor número de gols contra apurado em todos os jogos do grupo na fase;  
 
8.5 - Menor número de cartões vermelhos recebidos na fase; 
 
8.6 - Menor número de cartões amarelos recebidos na fase; 
 
8.7 - Sorteio. 
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Observações: 
 
I - Na hipótese da aplicação do critério de gols average, dividir-se-á o número de 
gols pró pelos gols contra, considerando-se classificada a equipe que obtiver 
maior coeficiente;  
 
II - Quando, para cálculo de gols average, uma equipe não sofrer gol, é ela a 
classificada, pois é impossível a divisão por zero, assegurando à equipe sem gols 
sofridos a classificação pelo critério de gols average;  
 
III - Quando, para cálculo de gols average, mais de uma equipe não sofrer gol, 
será classificada, a equipe que tiver o ataque mais positivo em todos os jogos 
disputados da fase, pois tecnicamente seu resultado será maior.  

 
9 – Quando houver a necessidade de indicar as equipes de melhores campanhas para 
efeito de classificação, serão utilizados os seguintes critérios: 
 

9.1 – Maior índice de pontos average dividido pelo número de jogos;  
 
9.2 – Maior índice de gols average dividido pelo número de jogos; 
 
9.3 – Maior saldo de gols; 
 
9.4 - Sorteio.  

 
10 - A bola de jogo será a bola adotada oficialmente pela Confederação Brasileira de 
Futebol de Salão (CBFS) nas categorias correspondentes.  
 
11 - Não será permitido jogar com piercing, brinco, colar, presilha ou qualquer outro 
objeto que ponha em risco a integridade física dos alunos / atletas.  
 
12 - 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 suas cédulas de identidade original à 
equipe de arbitragem.  
 
13 - A Comissão Técnica da equipe poderá ser composta por até 03 (três) pessoas, a 
saber:  
 

13.1 - Técnico;  
 
13.2 - Preparador Físico;  
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13.3 - Médico ou Fisioterapeuta.  
 
13.4 - Será permitido a qualquer técnico / professor credenciado pela escola 
assumir a função de técnico e auxiliar técnico, conforme artigo 41 do 
Regulamento Geral. 

 
14 - A entrada dos jogadores na quadra para o aquecimento será feita tão logo ela 
esteja livre e liberada pela equipe de arbitragem / coordenação de modalidade.  
 

14.1 - O aquecimento inicial, a critério de cada equipe, poderá ser feito fora da 
quadra em local determinado pela Coordenação da modalidade;  
 
 
14.2 - O tempo de aquecimento na quadra será determinado previamente pela 
equipe de arbitragem.  

 
15 - Estará automaticamente suspenso do jogo seguinte, o participante:  
 

15.1 - Aluno / atleta que receber 01 (um) cartão vermelho (expulsão)  
 
15.2 - Membro da Comissão Técnica que for excluído do jogo e relatado na 
súmula ou em relatório anexo. 

  
Observações:  

 
I – O cartão vermelho recebido no último jogo de cada fase, implicará na 
suspensão automática no primeiro jogo da fase seguinte, o mesmo se aplica 
quando o cartão vermelho for recebido no último jogo de uma etapa, ficando a 
suspensão automática para o primeiro jogo da etapa seguinte; 
 
II - Para fins do disposto no item anterior, entende-se por jogo seguinte o 
ocorrente na mesma competição e ano específico correspondente;  
 

16 - O controle de cartões recebidos independe de comunicação oficial, será de 
responsabilidade exclusiva das equipes disputantes da competição.  
 
17 - Toda e qualquer solicitação de substituição de atletas inscritos na competição, 
deverá obedecer ao Artigo 16 do Regulamento Geral.  
 
18 - Os casos omissos serão resolvidos pela Supervisão de Futsal com a anuência da 
Comissão Técnica Comissão Técnica Administrativa (CTA), não podendo essas 
resoluções contrariar as regras oficiais adotadas pela Confederação Brasileira de 
Futebol de Salão (CBFS) e o Regulamento Geral.  
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REGULAMENTO ESPECÍFICO DO 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 - Para a Etapa Estadual poderão ser inscritos 14 (quatorze) alunos / atletas, sendo 
que a Etapa Nacional seguirá o citado no parágrafo abaixo: 
 

2.1 - para cada Etapa Nacional a Instituição de Ensino representante de cada 
Unidade da Federação poderá inscrever 12 (doze) alunos / atletas e 01 (um) 
técnico por equipe.  

 
2.2 - Cada equipe terá que inscrever 01 (um) ou no máximo de 02 (dois) alunos / 
atletas como goleiros.  

 
3 - Os jogos serão disputados seguindo as normas a seguir:  
 

3.1 - Para categoria – 12 a 14 anos:  
 

3.1.1 - Os jogos terão a duração de 30 (trinta) minutos, divididos em 02 (dois) 
tempos de 15 (quinze) minutos com 05 (cinco) minutos de intervalo;  
 
3.1.2 - Até 07 (sete) minutos e 30 (trinta) segundos do 1º tempo da partida, não 
poderá haver substituição, salvo em caso de contusão, atestado pela equipe 
médica do evento. O aluno / atleta contundido não poderá retornar ao jogo;  
 
3.1.3 - No 1º tempo será obrigatória a marcação individual na sua meia quadra 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. 
Após a parada e até o final do 1º tempo, será obrigatório o sistema de defesa 
5x1;  
 
3.1.4 - Aos 07 (sete) minutos e 30 (trinta) segundos do 1º tempo teremos uma 
parada obrigatória no cronômetro, de 30 (trinta) segundos a 01 (um) minuto, onde 
os alunos / atletas “reservas” em condição de jogo deverão substituir alunos / 
atletas “titulares” e não poderão ser substituídos até o final do 1º tempo, salvo em 
caso de contusão, atestado pela equipe médica do evento. 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;  
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3.1.5 - O 2º tempo será jogado de acordo com as regras oficiais adotadas pela 
Confederação Brasileira de Handebol (CBHb), exceto no tocante ao sistema de 
defesa, onde não será permitida a utilização dos sistemas já utilizados (5x1) no 1º 
tempo de jogo e nenhum tipo de marcação individual.  

                       
Observações:  

 
I - As regras estabelecidas nos itens 3.1.2 a 3.1.5, serão obrigatórias nas 
primeiras fases da primeira e da segunda etapas. Nas fases semifinais e finais 
das respectivas etapas, serão utilizadas as regras oficiais adotadas pela 
Confederação Brasileira de Handebol (CBHb).  
 
II - As substituições obrigatórias estabelecidas no item 3.1.2 levarão em 
consideração a proporcionalidade de alunos / atletas em condição de participação 
para o início do jogo para ambas às equipes;  

 
III - As substituições serão efetuadas em conformidade com a proporcionalidade 
do número de alunos / atletas da equipe adversária 
 
IV - A equipe que não cumprir o estabelecido nos itens 3.1.3 a 3.1.5 será punida 
com a perda do jogo e automaticamente eliminada da competição, 
desconsiderando-se a pontuação para classificação, os resultados anteriores da 
mesma. 
 
V - Caso antes ou durante o jogo o aluno / atleta se lesione ou fique sem 
condição de jogo, este deverá comparecer a equipe Médica XXV JOGOS DA 
PRIMAVERA – 2008 / OLIMPIADAS ESCOLARES – ETAPA ESTADUAL antes 
do jogo para ser avaliado e receber o atestado médico que deverá ser 
apresentado à coordenação e / ou equipe de arbitragem para ciência e registro 
em súmula. 
 
3.2 - Para categoria – 15 a 17 anos: 
  
3.2.1 - Os jogos terão a duração de 40 (quarenta) minutos, divididos em 02 (dois) 
tempos de 20 (vinte) minutos com 10 (dez) minutos de intervalo, de acordo com 
as regras oficiais da Federação Internacional de Handebol (IHF) adotada pela 
Confederação Brasileira de Handebol (CBHb), salvo o estabelecido neste 
regulamento. 
 

 
4 - O sistema de pontuação nos grupos será:  
 

4.1 - Vitória – 02 pontos;  
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4.2 - Empate – 01 ponto;  
 
4.3 - Derrota – 00 ponto.  

 
5 - Os uniformes deverão obedecer à regra da modalidade, o Regulamento Geral e aos 
seguintes critérios:  
 

5.1 - Camisas numeradas nas costas e na frente; 
  
5.2 - Shorts iguais, podendo o goleiro optar em utilizar calça esportiva; 
  
5.3 - Tênis e meia. 

 
           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 da camisa do goleiro com 
quaisquer outros jogadores, o Comitê Organizador Estadual (COE) fornecerá um 
colete de cor contrastante.  

 
6 - Nas diversas fases da competição, 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, quando a forma de disputa não for eliminatória:  
 

6.1 - Entre 02 (duas) equipes:  
 
6.1.1 - Confronto direto;  
 
6.1.2 - Maior número de vitórias;  
 
6.1.3 - Maior coeficiente de gols average apurado em todos os jogos disputados 
pelas equipes na fase;  
 
6.1.4 - Menor número de gols contra em todos os jogos disputados pelas equipes 
na fase;  
 
6.1.5 - Maior número de gols pró em todos os jogos disputados pelas equipes na 
fase;  
 
6.1.6 - Maior saldo de gols em todos os jogos disputados pelas equipes na fase;  
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6.1.7 - Sorteio.  
 
6.2 - Entre 03 (três) equipes: 
  
6.2.1 - Maior número de vitórias;  
 
6.2.2 - Maior coeficiente de gols average nos jogos disputados entre as equipes 
empatadas na fase; 
  
6.2.3 - Menor número de gols contra nos jogos disputados entre as equipes 
empatadas na fase; 
  
6.2.4 - Maior número de gols pró nos jogos disputados entre as equipes 
empatadas na fase; 
  
6.2.5 - Maior coeficiente de gols average apurado em todos os jogos disputados 
pelas equipes na fase; 
  
6.2.6. Menor número de gols contra em todos os jogos disputados pelas equipes 
na fase;  
 
6.2.7 - Maior número de gols pró em todos os jogos disputados pelas equipes na 
fase;  
 
6.2.8 - Sorteio. 

 
           Observações: 
 

I - Na hipótese da aplicação do critério de gols average, dividir-se-á o número de 
gols pró pelos gols contra, considerando-se classificada a equipe que obtiver 
maior coeficiente;  
 
II - Quando, para cálculo de gols average, uma equipe não sofrer gol, é ela a 
classificada, pois é impossível a divisão por zero, assegurando à equipe sem gols 
sofridos a classificação pelo critério de gols average;  

 
III - Quando, para cálculo de average, mais de uma equipe não sofrer gol, será 
classificada, a equipe que tiver o ataque mais positivo em todos os jogos 
disputados na fase, pois tecnicamente seu coeficiente será maior. 

 
IV - Caso haja a necessidade de classificar uma ou mais equipes, (que 
integraram chaves diferentes), por critério técnico, procederemos da seguinte 
forma: 
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1 – Maior índice de pontos average dividido pelo número de jogos;  
 
2 – Maior índice de gols average dividido pelo número de jogos; 
 
3 – Maior saldo de gols; 
 
4 - Sorteio.  

  
7 - Nas Fases onde os jogos não possam terminar empatados, proceder-se-á conforme 
as regras oficiais da Confederação Brasileira de Handebol (CBHb), 
 
8 - Em caso do não comparecimento de uma equipe dentro do horário estipulado para o 
jogo, após a contagem de 15 (quinze) minutos, será declarada ausente, aplicando-se o 
WxO em favor da equipe adversária presente, aplicando-se o exposto no Art. 22, § 2º do 
Regulamento Geral. Caso nenhuma das duas equipes se faça presente em tempo hábil, 
será declarado o duplo não comparecimento, atribuindo-se derrota a ambas as equipes.  
 
9 - As bolas a serem utilizadas na competição serão as bolas oficiais adotadas pela 
Confederação Brasileira de Handebol (CBHb) nas categorias correspondentes.  
 
10 - Não será permitido jogar com piercing, brinco, colar, presilha ou qualquer outro 
objeto que ponha em risco a integridade física dos alunos / atletas.  
 
11 - 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 suas cédulas de identidade original à 
equipe de  arbitragem, assinando no verso da súmula do jogo. 
 
12 - A Comissão Técnica da equipe poderá ser composta por até 03 (três) pessoas, a 
saber:  

 
12.1 - Técnico;  
 
12.2 - Auxiliar Técnico;  
 
12.3 - Médico ou Fisioterapeuta. 
  
12.4 - Será permitido a qualquer técnico / professor credenciado pela escola 
assumir a função de técnico e auxiliar técnico, conforme artigo 41 do 
Regulamento Geral. 
 

13 - A entrada dos jogadores na quadra para o aquecimento será feita tão logo ela 
esteja livre e liberada pela equipe de arbitragem / supervisão da modalidade.  
 



 
 
 
 

XXV JOGOS DA PRIMAVERA – 2008 / OLIMPIADAS ESCOLARES ETAPA ESTADUAL 
 

 

 39 

13.1 - O aquecimento inicial, a critério de cada equipe, terá que ser feito fora da 
quadra em local escolhido pelo técnico ou sugerido pela coordenação de 
arbitragem ou supervisão da modalidade; 
 
13.2 - Havendo condições, o aquecimento poderá ser feito na quadra,  
previamente autorizado pela coordenação e / ou equipe de arbitragem.  

 
14 - Estará automaticamente suspenso da partida subseqüente na mesma modalidade / 
equipe, o aluno / atleta ou membro da Comissão Técnica que for expulso ou 
desqualificado, exceto quando ocorra a desqualificação em decorrência das três 
exclusões. 
 

14.1 - Não se aplica o disposto neste artigo, se antes do cumprimento da 
suspensão, o aluno / atleta ou membro da Comissão Técnica, caso haja 
julgamento, seja absolvido pelo órgão judicante competente, desde que constante 
no termo de decisão do respectivo processo disciplinar, o não cumprimento da 
suspensão automática, nos termos da legislação desportiva vigente.  
 
14.2 - Para fins do disposto neste artigo entende-se por partida subseqüente a 
ocorrente na mesma competição e ano correspondente.  

 
 
15 - Os casos omissos serão resolvidos pela Supervisão de Handebol, com a anuência 
da Comissão Técnica Administrativa (CTA), não podendo essas resoluções contrariar as 
regras oficiais e o Regulamento Geral. 
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REGULAMENTO ESPECÍFICO DO VOLEIBOL 
 
1 - A Competição de Voleibol será realizada de acordo com as regras oficiais da 
Federação Internacional de Voleibol (FIVB) adotadas pela Confederação Brasileira de 
Voleibol (CBV), salvo o estabelecido neste Regulamento.  
 
2 - Para a Etapa Estadual poderão ser inscritos 12 (doze) alunos / atletas, sendo que a 
Etapa Nacional seguirá o citado no parágrafo abaixo: 
 

2.1 - para a Etapa Nacional a Instituição de Ensino representante de cada 
Unidade da Federação poderá inscrever 10 (dez) alunos / atletas e 01 (um) 
técnico por equipe.  

 
3 - O formato do jogo será:  
 

3.1 - Na Etapa Estadual:  
 
3.1.1. Os jogos serão disputados em melhor de 03 (três) sets, sendo os dois 
primeiros sets de 25 (vinte e cinco) pontos. Em caso de empate em 24 (vinte e 
quatro) 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;  
 
3.1.2. Em caso de empate em 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; 
 
3.2 - Nas Fases Semifinal e Final os jogos serão realizados conforme a regra 
oficial adotada pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV). 

 
4 - Serão concedidos os 02 (dois) tempos solicitados pelos técnicos com a duração de 
30 (trinta) segundos cada, além dos 02 (dois) tempos técnicos do 8º e 16º ponto com de 
01 (um) minuto cada,  
 
5 - A altura da rede será a seguinte: 
 

 12 A 14 ANOS 15 A 17 ANOS 
FEMININA 2,20m 2,24m 

MASCULINA 2,35m 2,43m 
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6 - Na categoria – 12 a 14 anos não será permitida a utilização de jogador na função de 
líbero.  
 
 
7 - Os jogos serão disputados seguindo as normas a seguir:  

 
7.1 - Para categoria de 12 a 14 anos:  

 
7.1.1 - No 1º set, não poderá haver substituição, salvo em caso de contusão, 
atestado pela equipe médica do evento. O aluno / atleta contundido não poderá 
retornar a partida;  
 
7.1.2 - No intervalo do 1º para o 2º set, os alunos / atletas “reservas” em condição 
de jogo deverão substituir alunos / atletas “titulares” e não poderão ser 
substituídos até o final do 2º set, salvo em caso de contusão, atestado pela 
equipe médica do evento. O aluno / atleta contundido não poderá retornar ao 
jogo.  

 
Observações: 
 
I - As regras estabelecidas nos itens 7.1.1 e 7.1.2 serão obrigatórias nas 
primeiras fases da primeira e da segunda etapas. Nas fases semifinais e finais 
das respectivas etapas, serão utilizadas as regras oficiais adotadas pela 
Confederação Brasileira de Voleibol (CBV);  

 
II - As substituições obrigatórias estabelecidas no item 7.1.2 levarão em 
consideração a proporcionalidade de alunos / atletas em condição de participação 
para o início do jogo em ambas às equipes;  

 
III - A equipe que não cumprir o estabelecido nos itens 7.1.1 e 7.1.2 será punida 
com a perda do jogo e automaticamente eliminada da competição, 
desconsiderando-se a pontuação para classificação, os resultados anteriores da 
mesma. 

 
IV - As substituições serão efetuadas em conformidade com a proporcionalidade 
do número de alunos / atletas da equipe adversária 

 
V - Caso antes ou durante o jogo o aluno / atleta se lesione ou fique sem 
condição de jogo, este deverá comparecer a equipe Médica XXV JOGOS DA 
PRIMAVERA – 2008 / OLIMPIADAS ESCOLARES – ETAPA ESTADUAL antes 
do jogo para ser avaliado e receber o atestado médico que deverá ser 
apresentado à equipe de arbitragem para ciência e registro em súmula. 
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7.2 - Para a categoria de 15 a 17 anos os jogos obedecerão às regras oficiais 
adotadas pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV).  
 
7. 3 – No 3º set, as substituições estarão liberadas, seguindo a regra oficial 
adotada pela CBV. 

 
8 - O sistema de pontuação nos grupos será:  

 
8.1 - Vitória - 02 pontos;  
 
8.2 - Derrota - 01 ponto.  

 
9 - Os uniformes deverão obedecer à regra da modalidade, ao regulamento geral e aos 
seguintes critérios:  

 
9.1 - Camisas numeradas de 01 (um) a 18 (dezoito) na frente e nas costas;  
 
9.2 - Tarja na camisa do capitão (não poderá ser improvisada com esparadrapo 
ou similares);  
 
9.3 - Shorts ou sungas (categoria feminina);  
 
9.4 - Tênis e meia; 

 
10 - 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, quando a forma de disputa não for eliminatória:  

 
10.1 - Confronto direto entre as equipes empatadas na fase, utilizado somente no 
caso de empate entre 02 (duas) equipes; 

 
10.2 - Maior coeficiente de sets average em todos os jogos disputados pelas 
equipes na fase;  
 
10.3 - Maior coeficiente de pontos average em todos os jogos disputados pelas 
equipes na fase;  

 
10.4 - Sorteio. 
 
Observações: 
 
I - Na hipótese da aplicação do critério de sets ou pontos average, dividir-se-á o 
número de sets ou pontos pró pelos sets ou pontos contra, considerando-se 
classificada a equipe que obtiver maior coeficiente;  
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II - Quando, para cálculo de sets ou pontos average, uma equipe não perder 
nenhum set ou ponto, é ela a classificada, pois é impossível a divisão por zero, 
assegurando à equipe sem sets ou pontos sofridos a classificação pelo critério de 
sets ou pontos average;  

 
III - Quando, para cálculo de sets ou pontos average, mais de uma equipe não 
perder nenhum set ou ponto, será classificada, a equipe que tiver o número de 
sets ou pontos mais positivo em todos os jogos disputados na fase, pois 
tecnicamente seu resultado será maior.  

 
11 - Quando houver a necessidade de indicar as equipes de melhores campanhas para 
efeito de classificação, serão utilizados os seguintes critérios: 
 

11.1 - Maior índice de pontos ganhos average dividido pelo número de jogos;  
 
11.2 - Maior índice de sets average dividido pelo número de jogos; 
 
11.4 - Sorteio.  

 
12 - Em caso do não comparecimento de uma equipe dentro do horário estipulado para 
o jogo, após a contagem de 15 (quinze) minutos será declarada ausente, aplicando-se o 
WxO em favor da equipe presente, aplicando-se o exposto no Art. 22, § 2º do 
Regulamento Geral. Caso nenhuma das equipes se faça presente em tempo hábil, será 
declarado o duplo não comparecimento, atribuindo-se derrota a ambas as equipes.  
 
13 - As bolas a serem utilizadas na competição serão as bolas oficiais da Confederação 
Brasileira de Voleibol (CBV) nas categorias correspondentes.  
 
14 - Não será permitido jogar com piercing, brinco, colar, presilha ou qualquer outro 
objeto que ponha em risco a integridade física dos alunos / atletas.  
 
15 - 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 suas cédulas de identidade original à 
equipe de arbitragem.  
 
16 - A Comissão Técnica da equipe poderá ser composta por até 03 (três) pessoas, a 
saber:  
 

16.1 - Técnico;  
 
16.2 - Auxiliar Técnico;  
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16.3 - Médico ou Fisioterapeuta;  
 
16.4 - Será permitido a qualquer técnico / professor credenciado pela escola 
assumir a função de técnico e auxiliar técnico, conforme artigo 41 do 
Regulamento Geral. 

 
17 - Estará automaticamente suspenso da partida subseqüente, na mesma modalidade 
e categoria, o aluno / atleta ou membro da Comissão Técnica que for desqualificado.  

 
17.1 - Não se aplica o disposto neste artigo, se antes do cumprimento da 
suspensão, o aluno / atleta ou membro da Comissão Técnica for absolvido pelo 
órgão judicante competente, desde que constante no termo de decisão do 
respectivo processo; 
 
17.2 - Para fins do disposto neste artigo entende-se por partida subseqüente a 
ocorrente na mesma competição e no ano específico correspondente. 

 
18 - A entrada dos jogadores na quadra para o aquecimento será feita tão logo ela 
esteja livre e liberada pela equipe de arbitragem / coordenação da modalidade. 
  

18.1 - O aquecimento inicial, a critério de cada equipe, poderá ser feito fora da 
quadra em local determinado pela Coordenação da modalidade; 
 
18.2 - O tempo de aquecimento na quadra será determinado previamente pela 
equipe de arbitragem. 

 
19 - Os casos omissos serão resolvidos pela Supervisão de Voleibol, com a anuência da 
Comissão Técnica Administrativa (CTA), não podendo essas resoluções contrariar as 
regras oficiais e o Regulamento Geral. 
 


