
OLIMPÍADAS ESCOLARES – ETAPA NACIONAL 
12 a 14 anos – POÇOS DE CALDAS/MG 

06 a 15 de setembro de 2012 
 

REGIMENTO PARA VIAGEM 

 

I – DAS FINALIDADES, OBJETIVOS E PARTICIPAÇÃO 

Art. 1 - O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA (DEF), tendo por 

objetivo orientar os componentes da Delegação Esportiva Escolar, 

representantes do Estado de Sergipe nas OLIMPÍADAS ESCOLARES – 

2012, que serão realizadas no período de 06 a 15 de setembro, na 

cidade de Poços de Caldas/MG, apresenta para cumprimento o 

seguinte REGIMENTO. 

Art. 2 - As OLIMPÍADAS ESCOLARES são realizações integradas do 

Ministério da Educação (MEC), do Ministério do Esporte (ME) e do 

Comitê Olímpico Brasileiro (COB). 

 

II – DA CONSTITUIÇÃO DA DELEGAÇÃO 

Art. 3 - A Delegação de Sergipe será composta por: 

a) CHEFE DA DELEGAÇÃO; 

b) DIRIGENTES OFICIAIS; 

c) JORNALISTA; 

d) TÉCNICOS DE MODALIDADES ESPORTIVAS; 

e) ATLETAS. 

Art. 4 - São as seguintes equipes/escolas que comporão a Delegação 

de Sergipe: 

a) ATLETISMO FEMININO – C. E. Prof. Gonçalo Rollemberg Leite 

(AJU), E. M. Ver. João Prado (JAP) e IDFG (AJU); 

b) BADMINTOM MASCULINO – C. E. Governador Valadares (AJU) 

e Colégio Jardins (AJU); 

c) BADMINTOM FEMININO – C. E. Governador Valadares (AJU) e 

Colégio Jardins (AJU); 

d) BASQUETEBOL MASCULINO – Colégio Salesiano (AJU); 

e) BASQUETEBOL FEMININO – Colégio Arquidiocesano (AJU); 

f) CICLISMO MASCULINO – C. E. Prof. Joaquim Vieira Sobral (AJU) 

e CEPJSS (AJU); 

g) CICLISMO FEMININO – C. E. Leandro Maciel (RDC); 

h) FUTSAL MASCULINO – C. E. Leandro Maciel (AJU); 

i) FUTSAL FEMININO – E. M. Jorn. Orlando Dantas (AJU); 

j) GINÁSTICA RÍTMICA – COESI (AJU) e IDFG (AJU); 

k) HANDEBOL MASCULINO – CAIC – Jorn. Joel Silveira (NSS); 

l) HANDEBOL FEMININO – Colégio Salesiano (AJU); 

m) JUDÔ MASCULINO – Colégio Santanna (AJU), IDFG (AJU), 

Colégio Purificação (AJU), Colégio Jardins (AJU), C. E. Prof. 

Gonçalo Rollemberg Leite (AJU) e E. M. João Nascimento Filho 

(EST); 

n) JUDÔ FEMININO – IDFG (AJU), Colégio Salesiano (AJU), Colégio 

Ômega (AJU), Colégio Santanna (AJU) e E. E. Rodrigues Dórea 

(AJU); 

o) LUTA OLÍMPICA MASCULINO – Colégio Arquidiocesano (AJU); 

p) LUTA OLÍMPICA FEMININO – C. E. Paulino Nascimento (AJU); 

q) NATAÇÃO FEMININO – Colégio Amadeus (AJU), Colégio 

Módulo (AJU), Colégio Salesiano (AJU) e Colégio 

Arquidiocesano (AJU); 

r) NATAÇÃO MASCULINO – Colégio Arquidiocesano (AJU); 

s) TÊNIS DE MESA MASCULINO – Colégio Arquidiocesano (AJU); 

t) TÊNIS DE MESA FEMININO – Colégio Arquidiocesano (AJU) e 

COC – Colégio São Paulo (AJU); 

u) VOLEIBOL MASCULINO – Colégio Arquidiocesano (AJU); 
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v) VOLEIBOL FEMININO – IDFG (AJU); 

w) XADREZ MASCULINO – Colégio Arquidiocesano (AJU); 

x) XADREZ FEMININO – Colégio Arquidiocesano (AJU). 

 

III – DAS ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS (Conforme Regulamento Geral 

das OLIMPÍADAS ESCOLARES – 2012) 

Art. 5 - Ao CHEFE DA DELEGAÇÃO compete: 

a) Apresentar Documento Oficial, Original e com foto, tais como: 

Carteira de Identidade (expedida por Órgão Estadual ou 

Federal) ou Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou 

Certificado de Reservista ou Passaporte ou CNH ou Carteira 

dos Conselhos Profissionais (CREF, OAB, CREFITO, CRM, CREA, 

etc.) ao Setor de Controle e Credenciamento das OLIMPÍADAS 

ESCOLARES – 2012 para receber a sua credencial. 

b) Representar oficialmente todos os integrantes da Delegação 

do seu Estado perante o Comitê Organizador das OLIMPÍADAS 

ESCOLARES – 2012. 

c) Promover reuniões, com os integrantes da Delegação caso 

faça-se necessário. 

d) Exercer a chefia da Delegação, com plena autoridade sobre os 

dirigentes, técnicos e atletas. 

e) Supervisionar e responsabilizar-se pela conduta dos 

componentes de sua Delegação, em todos os ambientes onde 

comparecerem durante os eventos. 

f) Preservar, juntamente com sua Delegação, os locais de 

competições, hospedagem, alimentação, transporte e demais 

ambientes onde comparecerem e responsabilizar os 

causadores das avarias causadas. 

g) Cumprir e fazer cumprir por todos os integrantes de sua 

Delegação, os dispositivos reguladores das OLIMPÍADAS 

ESCOLARES – 2012. 

h) Supervisionar a atuação dos dirigentes, técnicos e 

alunos/atletas de sua Delegação. 

i) Autorizar o afastamento de qualquer membro da Delegação. 

j) Responsabilizar-se, quando solicitado, pela comprovação das 

idades dos alunos/atletas pertencentes a sua Delegação. 

Art. 6 - Aos DIRIGENTES OFICIAIS caberá: 

a) Apresentar Documento Oficial, Original e com foto, tais como: 

Carteira de Identidade (expedida por Órgão Estadual ou 

Federal) ou Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou 

Certificado de Reservista ou Passaporte ou CNH ou Carteira 

dos Conselhos Profissionais (CREF, OAB, CREFITO, CRM, CREA, 

etc.) ao Setor de Controle e Credenciamento das OLIMPÍADAS 

ESCOLARES – 2012 para receber a sua credencial. 

b) Apresentar todos os Documentos Oficiais da Delegação ao 

Setor de Controle e Credenciamento das OLIMPÍADAS 

ESCOLARES – 2012, para receber as credenciais. 

c) Ser o imediato do Chefe da Delegação. 

d) Observar o cumprimento de toda solicitação necessária a 

participação das equipes nas competições. 

e) Distribuir e inspecionar os apartamentos e demais instalações, 

visando uma boa acomodação e acompanhamento da 

Delegação. 

f) Orientar e acompanhar as ações dos técnicos. 
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g) Selecionar os Boletins Diários e passar para os técnicos. 

h) Informar os horários de transporte, e coordená-los de acordo 

com os eventos (reuniões técnicas, competições, passeio, 

almoço e jantar). 

i) Intermediar os interesses entre dirigentes, técnicos e 

alunos/atletas. 

j) Auxiliar ao Chefe da Delegação na entrega e recolhimento de 

tíquetes para as refeições. 

Art. 7 - Ao JORNALISTA caberá: 

a) Apresentar na Coordenação de Serviços de Imprensa das 

OLIMPÍADAS ESCOLARES – 2012 Documento de Comprovação 

de Vínculo com empresas de meio de comunicação, desde que 

contenha prazo de validade e vigente, para receber a sua 

credencial. 

b) Entregar ao Chefe da Delegação um relatório (clipping) das 

matérias publicadas em seu Estado sobre as OLIMPÍADAS 

ESCOLARES – 2012, para que o mesmo possa remeter para o 

COB, dentro do prazo estipulado. 

c) Postar notícias diariamente no portal da SEED e em outros 

meios de comunicação. 

Art. 8 - Ao TÉCNICO caberá: 

a)  Apresentar a Original da sua Carteira do Sistema 

CREF/CONFEF, dentro do prazo de validade. 

b) O técnico de Xadrez deverá apresentar documento oficial, 

original e com foto, tais como: Carteira de Identidade 

(expedida por Órgão Estadual ou Federal) ou Carteira de 

Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou Certificado de 

Reservista ou Passaporte ou CNH ou Carteira dos Conselhos 

Profissionais (CREF, OAB, CREFITO, CRM, CREA, etc.), no caso 

dos 03 (três) últimos dentro do prazo de validade. 

c) Preparar sua equipe, para que busque resultados que 

dignifiquem o Estado. 

d) Assistir e estar com toda documentação exigida para 

apresentação na Reunião Técnica e durante as competições. 

e) Estar ciente dos horários da competição, bem como estar 

presente e habilitado para as mesmas. 

f) Manter o grupo (equipe) junto, considerando o respeito pelas 

autoridades. 

g) Assistir e encorajar seus alunos/atletas em todas as 

competições, observando o comportamento disciplinar, 

horários e uniformes de competição. 

h) Fazer respeitar os horários para refeições, treinamentos, 

competições, passeios e recolhimento para dormir, 

incentivando a fazê-lo conjuntamente. 

i) Estar sempre informado da movimentação de dos seus 

alunos/atletas, só autorizar afastamento quando confirmado 

pelo Chefe da Delegação, bem como não ausentar-se sem 

conhecimento e autorização da coordenação da Delegação. 

j) Ser responsável pela conduta disciplinar de seus alunos/atletas 

a partir da convocação até o retorno do evento. 

k) Orientar seus alunos/atletas apresentando cronograma diário 

e encaminhar as solicitações que se façam necessárias. 

l) Conhecer o que diz o Regulamento Geral das OLIMPÍADAS 

ESCOLARES – 2012, assim como a Regra da Modalidade que 

coordena. 
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Art. 9 - Ao ALUNO/ATLETA caberá: 

a) Apresentar Documento Oficial, Original e com foto, tais como: 

Carteira de Identidade (expedida por Órgão Estadual ou 

Federal) ou Passaporte dentro do prazo de validade. 

b) Apresentar-se a convocação, treinos, reuniões e viagem de 

acordo com a solicitação dos dirigentes da Delegação e/ou 

técnicos. 

c) Competir com dignidade, não medindo esforços para alcançar 

os melhores resultados nas competições. 

d) Obedecer aos técnicos e aos dirigentes da Delegação, sabendo 

que qualquer gesto de indisciplina poderá causar seu 

desligamento da Delegação e retorno imediato. 

e) Manter rigorosa conduta disciplinar, nos locais de 

competições, hospedagem, refeições, passeios, viagem, 

transportes. 

f) Ser pontual, observando os horários de viagem, refeições, 

competições, recolhimento aos apartamentos e silêncio 

noturno, de acordo com orientação técnica. 

g) Apresentar-se devidamente uniformizado, conforme 

orientação técnica e de acordo com as necessidades do 

momento. 

h) Manter sempre em condições de uso os uniformes. 

i) Ser responsável pelos seus valores e pertences pessoais. 

j) Cumprir com o máximo de rigor as determinações dos 

superiores. 

k) Usar obrigatoriamente a credencial (crachá), com a foto 

voltada para frente, para que todos visualizem, só retirando-a 

do pescoço para dormir e tomar banho. 

IV – DAS ATRIBUIÇÕES DA DELEGAÇÃO (Conforme Regulamento Geral 

das OLIMPÍADAS ESCOLARES – 2012) 

Art. 10 - Às Delegações Estaduais caberá: 

a) Providenciar, dentro de suas possibilidades e a seu critério, o 

transporte interestadual de sua delegação até a cidade sede da 

Etapa Nacional; 

b) Providenciar, dentro de suas possibilidades e a seu critério e a 

alimentação da Delegação durante o transporte de sua capital 

até a cidade sede da Etapa Nacional; 

 

V – DOS DOCUMENTOS OFICIAIS (Conforme Regulamento Geral das 

OLIMPÍADAS ESCOLARES – 2012) 

Art. 11 - Todos os Documentos com prazo de validade que forem 

utilizados para identificação na Coordenação de Controle e 

Credenciamento, não poderão estar com o prazo de validade vencido 

(Passaporte, CNH, Carteiras de Conselhos Regionais (CREF, CRM, 

CREFITO e outros)), o que impedirá a retirada de sua credencial. 

Art. 12 - Não serão aceitas fotocópias, documentos danificados, fax, 

boletins de ocorrência, protocolos e outros tipos de Documentos pelo 

Comitê Organizador, para retirada da credencial. 

Art. 13 - A credencial do evento é de uso obrigatório, pessoal e 

intransferível, sendo o único Documento que dá condição de 

participação na competição (jogo, prova, pesagem ou combate) e 
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acesso a todos os serviços oferecidos pela organização (Centro de 

Convivência, transporte, restaurante e outros). 

Art. 14 - Em caso de extravio da credencial, a 2ª via deverá ser retirada 

na Coordenação de Controle e Credenciamento, mediante o 

preenchimento do formulário padrão e apresentação de Documento 

Original previsto pelo Regulamento Geral das OLIMPÍADAS ESCOLARES 

– 2012, acompanhado da doação de 3,0 kg de gêneros alimentícios não 

perecíveis e 01 (uma) foto 3x4. Estes alimentos serão destinados a 

entidades filantrópicas da cidade-sede. 

Art.15 - Em caso da utilização indevida da credencial, a mesma poderá 

ser recolhida pelo Comitê Organizador, sendo encaminhado relatório 

para a Comissão Disciplinar. 

Art. 16 - Nenhum componente das Delegações poderá participar das 

OLIMPÍADAS ESCOLARES – 2012 sem que seu nome conste da relação 

nominal da modalidade, aprovada pelo Comitê Organizador. 

Art. 17 - Nenhuma vaga destinada a uma função ou modalidade 

específica poderá ser transferida para outra função ou modalidade. 

 

VI – DO QUANTITATIVO DE ALUNOS/ATLETAS NAS MODALIDADES 

COLETIVAS (Conforme Regulamento Geral das OLIMPÍADAS 

ESCOLARES – 2012) 

Art. 17 - As equipes das modalidades coletivas deverão se apresentar 

com o número de alunos/atletas titulares, conforme Regra da 

Modalidade, mais 03 (três) reservas (no mínimo), ou seja: 

a) BASQUETEBOL – 05 titulares + 03 reservas (no mínimo) ou 05 

titulares + 05 reservas (no máximo); 

b) FUTSAL – 05 titulares + 03 reservas (no mínimo) ou 05 titulares 

+ 05 reservas (no máximo); 

c) HANDEBOL – 07 titulares + 03 reservas (no mínimo) ou 07 

titulares + 05 reservas (no máximo); 

d) VOLEIBOL – 06 titulares + 03 reservas (no mínimo) ou 06 

titulares + 04 reservas (no máximo); 

Art. 18 - As equipes que se apresentarem na cidade-sede com número 

inferior de alunos/atletas ao estabelecido como mínimo no artigo 

anterior não serão impedidas de participar da competição, mas serão 

enquadradas no Artigo 55 do Regulamento Geral, por número 

insuficiente de alunos/atletas para as disputas. 

 

VII – DO DESLIGAMENTO DE QUALQUER COMPONENTE DA 

DELEGAÇÃO 

Art. 19 - Para qualquer componente que precise se desligar da 

Delegação durante o evento, o Chefe da Delegação deverá comunicar 

por escrito ao Comitê Organizador. 

Art. 20 - Após o desligamento, o Comitê Organizador não terá mais 

nenhuma responsabilidade sobre o participante. 
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VIII – DAS NORMAS E CONDUTAS 

Art. 21 - Será de suma importância que a Delegação cumpra as Normas 

e Condutas descritas a seguir: 

a) Os integrantes de cada equipe deverão comparecer juntos as 

refeições de acordo com orientação técnica e com os horários 

pré-estabelecidos pela Coordenação Geral do evento. 

b) Os custos com alimentação (café da manhã, almoço e jantar) 

será por conta do Comitê Organizador. Os lanches (extras) 

solicitados no hotel ou frigobar nos apartamentos serão de 

responsabilidade de quem pedir. 

c) Nas refeições (Hotel e Refeitório) será obrigatório o uso da 

credencial (crachá), bem como se recomenda o uso do 

uniforme ou camisa que identifique o componente integrante 

da Delegação. 

d) É proibida a entrada de pessoas estranhas nos apartamentos. 

e) É rigorosamente proibida a entrada de rapazes nos 

apartamentos das meninas e vice-versa. 

f) Deverá ser observado silêncio no hotel a partir das 22h00min, 

até as 07h00min do dia seguinte. 

g) Não será permitida a saída dos apartamentos sem camisa ou 

em trajes sumários (para rapazes e meninas). 

h) É proibida a utilização para brincadeiras dos interfones, 

telefones, campainhas dos apartamentos e demais 

dependências, bem como nos elevadores do hotel. 

i) A coordenação da Delegação não se responsabilizará pela 

segurança de valores e objetos de uso pessoal, cabendo esses 

cuidados aos proprietários dos mesmos. 

j) Os custos de hospedagem serão por conta co Comitê 

Organizador, com exceção de ligações telefônicas, frigobar e 

lanchonete. 

 

IX – DAS VISITAS E PASSEIOS 

Art. 22 - Os alunos/atletas estão sujeitos as disponibilidades a seguir 

quanto a visitas e passeios: 

a) As visitas só serão permitidas quando solicitadas e autorizadas 

por escrito pelos pais ou responsável de cada aluno/atleta 

antes do embarque, e assim serão autorizadas pelo chefe da 

delegação quando aprovadas pelo Técnico de acordo com os 

horários disponíveis aos horários oficiais do evento. 

b) Os passeios serão organizados pelo técnico de sua respectiva 

modalidade e/ou organização do evento, com prévia 

autorização do Chefe da Delegação. 

c) Não será permitido o afastamento da Delegação de nenhum 

aluno/atleta individualmente. 

 

X – DA PROGRAMAÇÃO DA VIAGEM 

Art. 23 - A programação de ida e retorno da Delegação dar-se-á de 

acordo com as seguintes orientações: 
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a) Modalidades Individuais: 

- Saída de Aracaju – Dia 03 de setembro (segunda-feira), às 

19h00min, da Secretaria de Estado da Educação, localizada na 

Rua Gutemberg Chagas, 169 – DIA. 

- Saída de Poços de Caldas/MG – Dia 10 de setembro 

(segunda-feira), às 08h00min, do Hotel em que a Delegação 

estará hospedada. 

b) Modalidades Coletivas: 

- Saída de Aracaju – Dia 08 de setembro (sábado), às 
19h00min, da Secretaria de Estado da Educação, localizada na 
Rua Gutemberg Chagas, 169 – DIA. 
- Saída de Poços de Caldas/MG (não classificados para as 
Finais) – Dia 14 de setembro (sexta-feira), às 08h00min, do 
Hotel em que a Delegação estará hospedada. 
- Saída de Poços de Caldas/MG (classificados para as Finais) – 

Dia 16 de setembro (domingo), às 08h00min, do Hotel em que 

a Delegação estará hospedada. 

Art. 24 - Para quem optar pelo traslado via aérea (despesa por conta 

própria) deve escolher como desembarque o Aeroporto de Capinas/SP, 

pois o Comitê Olímpico Brasileiro fará a integração apenas desse 

aeroporto para Poços de Caldas. De qualquer outro local o 

deslocamento será de responsabilidade do participante. Atentar para 

as datas de entrada (check-in) e saída (check-out) do hotel ao 

adquiriras passagens. 

a) Check-in: o hotel estará disponibilizado, pelo Comitê Olímpico 

Brasileiro, para os participantes das Olimpíadas Escolares nas 

modalidades individuais a partir das 12h do dia 05 de 

setembro e para os participantes nas modalidades individuais 

a partir das 12h do dia 10 de setembro. 

b) Check-in: a saída do hotel deverá ser antes das 12h do dia 

seguinte ao término da competição, sendo: 

- Modalidades Individuais – fazer check-out antes das 12h do 

dia 10 de setembro; 

- Modalidades Coletivas – as equipes desclassificadas devem 

fazer o check-out antes das 12h do dia 14 de setembro. No 

entanto, as equipes classificadas devem fazer o check-out 

antes das 12h do dia 16 de setembro. 

 

XI – DO CRONOGRAMA DAS OLIMPÍADAS ESCOLARES 

Art. 25 - As Olimpíadas Escolares 2012 serão realizadas conforme o 

cronograma a seguir:  

a) Modalidades Individuais: 

- Chegada ao hotel: a partir das 12h do dia 05 de setembro; 
- Reunião Técnica: dia 06 de setembro; 
- Competições: dias 07, 08 e 09 de setembro; 
- Saída do hotel: antes das 12h do dia 10 de setembro. 

b) Modalidades Coletivas: 

- Chegada ao hotel: a partir das 12h do dia 10 de setembro; 
- Reunião Técnica: dia 10 de setembro; 
- Competições da Etapa Classificatória: dias 11, 12 e 13 de 
setembro; 
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- Saída do hotel das equipes desclassificadas: antes das 12h 
do dia 14 de setembro.  
- Competição das Finais: 14 e 15 de setembro;  
- Saída do hotel das equipes finalistas: antes das 12h do dia 16 

de setembro. 

 

XI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 26 - A Delegação de Sergipe ficará hospedada no Hotel Lisboa, 

localizado na Rua Barão do Campo Místico, 70 – Telefone: (35) 3729 

0300 – www.lisboahotel.com.br. 

Art. 27 - Os componentes da Delegação deverão levar seus objetos de 

uso pessoal, inclusive medicamentos e carteiras de Plano de Saúde se 

tiverem. 

Parágrafo Único - Durante o evento, caso faça-se necessário, o Comitê 

Organizador proporcionará atendimento médico, em caráter de 

urgência, para os integrantes da Delegação. 

Art. 28 - Os componentes da Delegação não devem esquecer: 

a) DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO ORIGINAL dentro da 

validade, em bom estado de conservação: Carteira de 

Identidade, emitida pela Secretaria de Segurança Pública, para 

os alunos/atletas, dirigentes e professor/técnico de Xadrez; 

Carteira do CREF, emitida pelo Conselho Federal de Educação 

Física, para os professores/técnicos, sendo opcional para o 

professor/técnico de Xadrez; 

b) UNIFORME completo da modalidade que irá competir, de 

acordo com o Regulamento das Olimpíadas Escolares de 2012; 

c) AGASALHOS tanto para a viagem como para usar na cidade em 

que será realizada a competição, pois o clima da mesma é 

baixo, chegando a 100 ou menos. 

d) COBERTOR E TRAVESSEIRO para melhor acomodação no 

ônibus em que será feito o traslado. 

e) LANCHES saudáveis para a viagem. Não levar: sanduíches à 

base de maionese, cheetos, biscoitos recheados, bebidas 

alcóolicas, ou qualquer outro que possa causar mal estar e/ou 

infecção intestinal 

Art. 29 - Os casos omissos a esse Regimento será analisado pela Chefa 

da Delegação. 

 

http://www.lisboahotel.com.br/

