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REGULAMENTO GERAL 

CAPÍTULO I

DA FINALIDADE DO EVENTO

Art.  1º -  O CAMPEONATO  ESCOLAR  DA  REDE  PÚBLICA  ESTADUAL  2008  – 
CERPE,  tem  como  finalidade,  através  da  realização  de  competições  desportivas, 
resgatar  a  função social  do  esporte  como elemento  de cultura,  a  ser  conduzido  na 
escola. 

CAPÍTULO II

DOS OBJETIVOS

Art. 2º - O CAMPEONATO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL 2008 tem 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 da 
rede pública estadual no 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  -  O  CAMPEONATO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL 2008,  uma 
promoção do Governo do Estado de Sergipe, será realizado 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, o CAMPEONATO ESCOLAR DA REDE 
PÚBLICA ESTADUAL 2008 estará estruturado em 02 (dois) segmentos operacionais:

I  - Organização e Coordenação;

II  - Administração e Execução.

Art. 5º - O segmento de Organização e Coordenação do  CAMPEONATO ESCOLAR 
DA REDE PÚBLICA ESTADUAL 2008 será composto pelas seguintes comissões:

I  - Comitê Organizador Geral (COG)

II  - Conselho de Justiça e Disciplina Estudantil (CONJUD)
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Art. 6º - O segmento de Administração e Execução do CAMPEONATO ESCOLAR DA 
REDE PÚBLICA ESTADUAL 2008 será composto pelas seguintes comissões:

I  - Comissão Técnica Administrativa (CTA)

II  - Comissão de Comunicação (CC)

III  - Comissão de Solenidades e Premiações (CSP)

IV  - Comissão de Transporte e Hospedagem (CTH)

V  - Comissão de Segurança Escolar (CSE)

VI  - Comissão de Avaliação e Controle (CAC)

CAPÍTULO V

DAS ETAPAS

SEÇÃO I

MODALIDADES 

Art.  7º - O  CAMPEONATO  ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL  2008  será 
operacionalizado em 03 (três) etapas, envolvendo Unidades Escolares da Rede Pública 
observando que: 

I  - A I Etapa será municipal, quando necessário;

II  - A II Etapa será regional (intermunicipal) dentro das DRE’s;

III  - A III Etapa, final, será realizada em Aracaju entre os classificados na II Etapa.

CAPÍTULO VI

DAS MODALIDADES ESPORTIVAS

Art. 8º - As competições serão realizadas em 02 (duas) categorias (A e B), masculino e 
feminino, obedecendo as seguintes faixas etárias:
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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;

Art. 9º - 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.

Art.  10º  - A data e horário dos jogos poderá ser alterada devendo ser divulgada em 
Boletins Oficiais.

CAPÍTULO VII

DAS INSCRIÇÕES

Art.  11  -  Poderão  participar  do  CAMPEONATO  ESCOLAR  DA  REDE  PÚBLICA 
ESTADUAL 2008, as Unidades Escolares regulares do Ensino Fundamental e Médio, 
integrantes da Rede Pública Estadual de Educação.

Art.  12  - As  inscrições  das  escolas  serão  efetuadas  por  meio  de  procedimento 
eletrônico dentro do SIGA de maneira única para todas as etapas do evento. 

CAPÍTULO VIII

DO SISTEMA DE COMPETIÇÃO

Art.  13  -  O  CAMPEONATO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL 2008 será 
realizado em 03 (três) etapas distintas nas modalidades coletivas em conformidade com 
o que dispõem o Artigo 7º deste Regulamento.

SEÇÃO I

DAS MODALIDADES COLETIVAS

Art.  14  -  O  sistema  de  competição  das  modalidades  coletivas  obedecerá  a  este 
regulamento, e aos específicos de cada modalidade em consonância com as regras 
adotadas pelas Confederações Brasileiras das Modalidades.
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SEÇÃO II

DO SISTEMA DE PONTUAÇÃO

Art. 15  - O sistema de pontuação para as modalidades coletivas será o estabelecido 
nos respectivos regulamentos específicos.

SEÇÃO III

DOS JOGOS

Art.  16  - As competições serão realizadas nos locais  e  horários  determinados pelo 
Comitê Organizador Geral, sendo considerado perdedor por ausência (WxO), a equipe 
que não estiver  pronta no local  do jogo no máximo até 15 (quinze) minutos após o 
horário estabelecido. 

§ 1º - Para todos os jogos 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.

Art.  17  - Toda equipe 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. 18 - Qualquer competição que venha a ser suspensa ou transferida por motivo de 
caso fortuito ou força maior será realizada conforme determinar o Comitê Organizador 
Geral, desde que nada mais impeça a sua realização, obedecendo às regras oficiais de 
cada modalidade esportiva.

Art. 19  - Só será permitida a presença dentro dos locais de competições e durante a 
realização  das  mesmas  (conforme  Regulamento  Específico  das  Modalidades),  os 
atletas uniformizados e Comissão Técnica, desde que todos estejam obrigatoriamente 
identificados junto à equipe de arbitragem.

CAPÍTULO IX

DA PREMIAÇÃO
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Art. 20 - As premiações serão realizadas no local onde ocorrerá a Competição Final ou 
em outro local a ser definido pelo Comitê Organizador Geral.

CAPÍTULO X

DA ARBITRAGEM

Art.  21  - 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 Geral (COG), conforme a necessidade do evento.

Art. 22 - Não será aceita recusa das equipes de arbitragem por qualquer das equipes 
das Unidades de Ensino.

CAPÍTULO XI

DOS ALUNOS PARTICIPANTES

Art. 23 - Será considerado aluno participante do CAMPEONATO ESCOLAR DA REDE 
PÚBLICA ESTADUAL 2008, o estudante inscrito pela unidade de ensino que atenda as 
exigências a seguir: 

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

II - Ter freqüência regular na unidade de ensino;

III - Não ser atleta profissional;

IV - Não ser matriculado em curso superior.

§ 1º - A comprovação das mesmas de inteira responsabilidade da direção. 

§ 2º - É de inteira responsabilidade da Unidade de Ensino, assegurar a boa condição de 
saúde do aluno / atleta.

Art. 24 - O aluno / atleta só poderá participar das competições em sua própria categoria.
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Art. 25  -  Ficam  impedidos  de  participar  do  CAMPEONATO  ESCOLAR  DA REDE 
PÚBLICA ESTADUAL 2008:

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.

CAPÍTULO XII

DOS PROFESSORES / TÉCNICOS PARTICIPANTES

Art. 26 - A função do técnico das equipes inscritas no CAMPEONATO ESCOLAR DA 
REDE PÚBLICA ESTADUAL 2008 será obrigatoriamente exercida por profissionais de 
Educação Física.

Art. 27 - 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  profissional  de 
Educação Física, autorizado pela Direção do Estabelecimento Escolar.

CAPÍTULO XIII

DOS UNIFORMES

Art.  28  - 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. 29 - Cada Instituição de Ensino será responsável pela confecção e manutenção dos 
uniformes das equipes.

Art. 30  -  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.  31  - 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.
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CAPÍTULO XVI

DOS BOLETINS

Art. 32 - Os comunicados oficiais do CAMPEONATO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA 
ESTADUAL  2008  serão  publicados  no  portal  dos  jogos 
(http://www.seed.se.gov.br/jogos) na Internet.

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.

CAPÍTULO XVII

DO CONSELHO DE JUSTIÇA E DISCIPLINA DESPORTIVA ESTUDANTIL (CONJUD)

Art. 33 - O Conselho de Justiça e Disciplina Desportiva Estudantil (CONJUD) nomeado 
pelo Governador do Estado de Sergipe 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.  34  - No  CAMPEONATO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL  2008,  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 Geral (COG) 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. 35 - 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.
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Art.  36  - Todos os participantes do  CAMPEONATO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA 
ESTADUAL 2008 poderão sofrer as seguintes sanções disciplinares:

I - Advertência escrita;

II - Censura escrita;

III - Suspensão;

IV - Exclusão.

Art.  37  - 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.  38  - As suspensões automáticas estão descritas no Regulamento Específico de 
cada modalidade.

Art.  39  - O Conselho de Justiça e Disciplina Desportiva Estudantil  (CONJUD) estará 
disponível para todos os participantes do referido evento.

Parágrafo único - Em caso de sanção disciplinar aplicada pelo Conselho de Justiça e 
Disciplina  Desportiva  Estudantil  (CONJUD),  o  Comitê  Organizador  Geral  (COG) 
analisará as sanções administrativas cabíveis.

CAPÍTULO XVIII

DOS RECURSOS

Art. 40  - O recurso para julgamento deverá ser apresentado por escrito, devidamente 
fundamentado  e  entregue  à  Comissão  Técnica  Administrativa  (CTA)  dos 
CAMPEONATO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL 2008  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.
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CAPÍTULO XX

DAS INSTALAÇÕES

Art. 41 - É obrigatório, às Unidades de Ensino inscritas, disponibilizar 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  CAMPEONATO  ESCOLAR  DA 
REDE PÚBLICA ESTADUAL 2008

Art. 42 - 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;

III - Manter os matérias e acessórios em bom estado de conservação (traves, mastros 
de voleibol, tabelas de basquetebol entre outros).

Art.  43  - Não será  permitido  o  uso  de  instrumentos  musicais  (charangas),  bebidas 
alcoólicas e fogos de artifício nos locais de competição.

CAPÍTULO XXI

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.  44  - Os  participantes  do  CAMPEONATO  ESCOLAR  DA  REDE  PÚBLICA 
ESTADUAL  2008  deverão ser conhecedores deste Regulamento, 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.  45  - Quaisquer  consultas  atinentes  aos  CAMPEONATO  ESCOLAR  DA REDE 
PÚBLICA ESTADUAL 2008, sobre matéria não constante neste Regulamento, deverão 
ser formuladas pelo representante da Unidade de Ensino ao Comitê Organizador Geral 
(COG),  que  após  o  devido  exame,  apresentará  sua  decisão  através  de  documento 
oficial.
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Art. 46 - Compete ao Comitê Organizador Geral (COG), interpretar, zelar pela execução 
e resolver os casos omissos deste Regulamento.

Art.  47  - 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 
FIBA  adotadas  pela  Confederação  Brasileira  de  Basquetebol  (CBB),  salvo  o 
estabelecido neste Regulamento. 

2. Poderão ser inscritos no máximo 12 (doze) e no mínimo 5 (cinco) alunos/atletas por 
equipe em cada categoria e naipe

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

3.1.  Os  jogos  terão  02  (dois)  tempos  de  20  (vinte)  minutos  com cronômetro 
destravado, com intervalo de 05 (cinco) minutos 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;

3.1.2 - 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);

3.2.  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; 
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4.2. Derrota -01 ponto. 

5. Os uniformes deverão obedecer 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 minutos será declarada ausente, aplicando-se o WxO em 
favor da equipe presente, à qual será declarada vencedora pelo placar de 20x00 e a 
equipe ausente será desclassificada da competição. Caso nenhuma das duas equipes 
se  façam presentes  em tempo  hábil,  será  declarado  o  duplo  não  comparecimento, 
atribuindo-se derrota e desclassificação a ambas as equipes.

7. Forma de disputa: a forma de disputa será definida pelo Comitê Organizador Geral 
levando-se em consideração o número de inscrições.

8. Em todas as fases, 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: 

8.1.  Confronto  direto  no  jogo  realizado  entre  as  equipes  empatadas  na  fase 
(utilizado somente no caso de empate entre 02 (duas) equipes); 

8.2. Maior coeficiente de cestas (pontos) average apurado nos jogos disputados 
entre as equipes empatadas; 

8.3.  Maior coeficiente de cestas (pontos) average apurado em todos os jogos 
disputados pelas equipes na fase; 

8.4. Maior número de cestas (pontos) pró apurado em todos os jogos disputados 
pelas equipes na fase; 

8.5. 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; 
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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. 

9. A bola de jogo será a bola oficial utilizada pela 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 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.

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/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/membro da Comissão Técnica for absolvido pelo órgão 
judicante  competente,  desde  que  conste  no  termo  de  decisão  do  respectivo 
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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. Não será permitida a substituição de atletas inscritos na competição.

16.  Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pela  Supervisão  de  Basquetebol,  com  a 
anuência  da  Comissão  Organizadora,  não  podendo  essas  resoluções  contrariar  as 
regras oficiais. 
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REGULAMENTO ESPECÍFICO DO FUTSAL

1. A Competição de Futsal será realizada de acordo com as regras oficiais da FIFA para 
a  modalidade,  adotadas  pela  Confederação  Brasileira  de  Futebol  de  Salão  (CBFS), 
salvo o estabelecido neste Regulamento. 

2. Poderão ser inscritos no máximo 12 (doze) e no mínimo 05 (cinco) alunos/atletas por 
equipe em cada categoria e naipe.

3. A competição será realizada em 3 (três) etapas:

3.1.  Etapa Municipal:  as  equipes de  uma mesma cidade se  enfrentarão para 
indicar seus representantes para a Etapa Regional em cada categoria e naipe;

3.3. Etapa Regional: as equipes oriundas da fase anterior definirão nesta etapa a 
campeã da Regional por categoria e naipe que representará a mesma na etapa 
final. 

3.3. Etapa Final: as equipes classificadas na Etapa Regional irão disputar a Etapa 
Final na cidade de Aracaju.

4. Forma de disputa: a forma de disputa será definida pelo Comitê Organizador Geral 
levando-se em consideração o número de inscrições.
 
5. Os jogos serão disputados seguindo as normas a seguir:

5.1. Os jogos terão 02 (dois)  tempos de 15 (quinze) minutos com cronômetro 
destravado e com intervalo de 05 (cinco) minutos entre ambos. Os jogos das 
finas da Etapa Final  serão terão 02 (dois)  tempos de 20 (vinte)  minutos com 
cronômetro destravado e com intervalo de 05 (cinco) minutos entre ambos.

5.2 - Para categoria  – 12  a 14  anos:

5.2.1 - Os jogos terão 02 (dois) tempos de 15 (quinze) minutos com
cronômetro destravado e com intervalo de 05 (cinco) minutos entre ambos.

5.2.2 - 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;

5.2.3 - 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 
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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.

5.2.4  -  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.

6. O sistema de pontuação nos grupos será: 

6.1. Vitória - 03 pontos; 

6.2. Empate - 01 ponto; 

6.3. Derrota - 00 ponto. 

7. Os uniformes deverão obedecer aos seguintes critérios: 

7.1. Camisas numeradas nas costas e/ou na frente; 

7.2. Shorts, podendo o goleiro optar em utilizar calça esportiva; 

7.3. Tênis e meiões.

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,  a  organização  fornecerá  um  colete  de  cor 
contrastante. 

8.  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. 

9. Em caso do não comparecimento de uma equipe dentro do horário estipulado para o 
jogo, após a contagem de 15 minutos será declarada ausente, aplicando-se o WxO em 
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favor da equipe presente, à qual será declarada vencedora pelo placar de 01x00 e a 
equipe ausente será desclassificada da competição. Caso nenhuma das duas equipes 
se  façam presentes  em tempo  hábil,  será  declarado  o  duplo  não  comparecimento, 
atribuindo-se derrota a ambas as equipes. 

10.  Nas  Fases  Municipal  e  Regional,  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: 

10.1. Confronto direto no jogo realizado entre as equipes empatadas (utilizado 
somente no caso de empate entre 02 (duas) equipes); 

10.2. Maior coeficiente de gols average apurado em todos os jogos do grupo na 
fase; 

10.3. Maior número de gols pró apurado em todos os jogos do grupo na fase; 

10.4. Menor número de gols contra apurado em todos os jogos do grupo na fase; 

10.5. 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 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. 

11. Serão utilizados os seguintes critérios técnicos para classificar o melhor 2º lugar em 
qualquer uma das Etapas, quando houver necessidade: 

11.1.  Classificar-se-á a equipe que tenha terminado empatada em número de 
pontos com o 1º lugar de seu grupo; 

11.2. Caso haja mais de uma equipe na condição descrita no item 9.1, passar-se-
á  aos  critérios  específicos  descritos  de  9.3.1  a  9.3.4,  somente  para  as 
empatadas; 
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11.3. Caso não haja nenhuma equipe na condição descrita no item 9.1, passar-
se-á aos critérios específicos descritos a seguir: 

11.3.1.  Média  de  gols  average  (dividir  os  gols  pró  pelos  gols  contra, 
dividindo o  resultado pelo  número  de  jogos disputados pela  equipe  na 
fase. Classifica-se a maior média); 

11.3.2. Média de gols pró (dividir o número de gols pró pelo número de 
jogos disputados pela equipe na fase. Classifica-se a maior média); 

11.3.3. Média de gols contra (dividir o número de gols contra pelo número 
de jogos disputados pela equipe na fase. Classifica-se a menor média); 

11.3.4. Média de saldo de gols (subtrair os gols contra dos gols pró, em 
seguida dividir o resultado pelo número de jogos disputados pela equipe 
na fase. Classifica-se a maior média); 

11.3.5. Sorteio. 

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

13.  Não será permitido jogar  com piercing,  brinco,  colar,  presilha ou qualquer  outro 
objeto que ponha em risco a integridade física dos alunos/atletas. 

14. 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. 

15. A Comissão Técnica da equipe poderá ser composta por até 03 pessoas, a saber: 

15.1. Técnico; 

15.2. Auxiliar técnico; 

15.3. Médico ou Fisioterapeuta. 

15.4.  Será  permitido  a  qualquer  técnico  /  professor  credenciado  pela  escola 
assumir a função de técnico e auxiliar técnico.

16. 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. 

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

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

17.1. Aluno / atleta que receber 01 (um) cartão vermelho (expulsão) 

17.2.  Membro  da  Comissão  Técnica  que  for  excluído  do  jogo  e  relatado  na 
súmula ou em relatório anexo.

 
Observações: 

I. 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; 

II. Para fins do disposto neste item entende-se por jogo seguinte o ocorrente na 
mesma competição e ano específico correspondente; 

18. Não será permitida a substituição de atletas inscritos na competição.

19.  O  controle  de  cartões  recebidos  independe  de  comunicação  oficial,  será  de 
responsabilidade exclusiva das equipes disputantes da competição. 

20. Os casos omissos serão resolvidos pela Supervisão de Futsal, com a anuência da 
Comissão Organizadora, não podendo essas resoluções contrariar as regras oficiais. 

23



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.  Cada Unidade Escolar poderá inscrever no máximo 14 (quatorze) e no mínimo 7 
(sete) alunos/atletas, dos quais, pelo menos 01 (um) goleiro, por categoria e naipe.

3. Cada partida terá a seguinte duração: 

3.1. Para categoria – 12 a 14 anos: 

3.1.1. Para as fases classificatórias e final, 30 (trinta) minutos divididos em dois 
tempos de 15 (quinze) minutos, com intervalo de 05 (cinco) minutos. 

3.2. Para categoria – 15 a 17 anos:
 
3.2.1. Para as fases classificatórias e final, 40 (quarenta) minutos divididos em 
dois tempos de 20 (vinte) minutos, com intervalo de 10 (dez) minutos. 

4. Forma de disputa: a forma de disputa será definida pelo Comitê Organizador Geral 
levando-se em consideração o número de inscrições.

5. O sistema de pontuação nos grupos será: 

5.1. Vitória - 02 pontos; 

5.2. Empate - 01 ponto; 

5.3. Derrota - 00 ponto. 

6. Os uniformes deverão obedecer aos seguintes critérios: 

6.1. Camisas numeradas nas costas e/ou na frente;
 
6.2. Shorts iguais, podendo o goleiro optar em utilizar calça esportiva;
 
6.3. Tênis e meia.

24



                  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, a Coordenação da Competição fornecerá um 
colete de cor contrastante. 

7.  Nas  Etapas  Municipal  e  Regional,  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: 

7.1.     Entre 02 (duas) equipes: 

7.1.1.  Confronto direto; 

7.1.2.  Maior número de vitórias; 

7.1.3. Maior coeficiente de gols average apurado em todos os jogos disputados 
pelas equipes na fase; 

7.1.4. Menor número de gols contra em todos os jogos disputados pelas equipes 
na fase; 

7.1.5.  Maior número de gols pró em todos os jogos disputados pelas equipes na 
fase; 

7.1.6. Maior saldo de gols em todos os jogos disputados pelas equipes na fase; 

7.1.7. Sorteio. 

7.2. Entre 03 (três) equipes:
 
7.2.1.  Maior número de vitórias; 

7.2.2. Maior coeficiente de gols average nos jogos disputados entre as equipes 
empatadas na fase;
 
7.2.3.  Menor  número  de  gols  contra  nos  jogos  disputados  entre  as  equipes 
empatadas na fase;
 
7.2.4.  Maior  número  de  gols  pró  nos  jogos  disputados  entre  as  equipes 
empatadas na fase;
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7.2.5. Maior coeficiente de gols average apurado em todos os jogos disputados 
pelas equipes na fase;
 
7.2.6. Menor número de gols contra em todos os jogos disputados pelas equipes 
na fase; 

7.2.7. Maior número de gols pró em todos os jogos disputados pelas equipes na 
fase; 

7.2.8. 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:

IV.1 –  Maior número de pontos ganhos na fase anterior;

IV.2 –  Maior número de vitórias na fase anterior;

           IV.3 –  Maior coeficiente de gols average nos jogos disputados pelas     
           equipes empatadas na fase anterior;

 
8. Nas Fases onde os jogos não possam terminar empatados, proceder-se-á conforme 
as regras oficiais da CBHb,

9. Em caso do não comparecimento de uma equipe dentro do horário estipulado para o 
jogo, após a contagem de 15 minutos, será declaradas ausentes, aplicando-se o WxO 
em favor da equipe adversária presente, à qual vencerá pelo maior placar ocorrido em 
jogo da chave em que a equipe integra até aquele momento e a equipe ausente será 
desclassificada da competição. Caso nenhuma das duas equipes se façam presentes 
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em tempo hábil, será declarado o duplo não comparecimento, atribuindo-se derrota e 
desclassificação a ambas as equipes.

10. As bolas a serem utilizadas na competição serão as bolas oficiais adotadas pela 
CBHb 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 credenciais à equipe de arbitragem, 
assinando no verso da súmula do jogo, conforme a RG. 

13. A Comissão Técnica da equipe poderá ser composta por até 03 pessoas, a saber: 
13.1. Técnico; 

13.2. Auxiliar Técnico; 

13.3. Médico ou Fisioterapeuta.
 
13.4. Será permitido a qualquer técnico/professor da escola assumir a função de 
técnico  ou  auxiliar  técnico,  desde que comprove  integrar  o  corpo docente  da 
unidade escolar.  

14. 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. 

14.1. 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;
 
14.2.  Havendo  condições,  o  aquecimento  poderá  ser  feito  na  quadra, 
previamente autorizado pela coordenação e/ou equipe de arbitragem. 

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

15.1.  Não  se  aplica  o  disposto  neste  artigo,  se  antes  do  cumprimento  da 
suspensão, o aluno/atleta/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. 
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15.2.Para fins do disposto neste artigo entende-se por  partida subseqüente a 
ocorrente na mesma competição independente do ano correspondente. 

16. Não será permitida a substituição de atletas inscritos na competição.

17. O sistema de disputa a ser adotado, dependerá do número de equipes inscritas e do 
tempo disponível para a realização de cada etapa/fase. Porém, caso tenhamos apenas 
uma  equipe  inscrita  na  categoria/naipe,  esta  estará  classificada  para  a  etapa/fase 
seguinte. Em havendo duas equipes, teremos uma melhor de três partidas. 

18. Os casos omissos serão resolvidos pela Supervisão de Handebol, com a anuência 
da Comissão Organizadora, 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 Volleyball (FIVB) adotadas pela Confederação Brasileira de 
Voleibol (CBV), salvo o estabelecido neste Regulamento. 

2 – Poderão ser inscritos no máximo 12 (doze) e no mínimo 06 (seis) alunos/atletas por 
equipe em cada categoria e naipe.

3 – A competição será realizada em duas etapas:

3.1 – A Etapa Regional será formada por três Pólos: Pólo I (DRE 04, DRE 05, 
DRE 06, DRE 07 e DRE 09), Pólo II (DRE 01, DRE 02 e DRE03) e Pólo III (DEA 
e  DRE 08),  com os  jogos  sendo  realizados,  preferencialmente,  na  sede  das 
DRE’s  05,  DRE’s  02  e  DEA,  respectivamente.  Serão  classificadas  01  (uma) 
equipe, de cada Pólo, para a Etapa Final, a qual será realizada em Aracaju.

3.2 – A Etapa Final será realizada em Aracaju com a participação de 3 (três) 
equipes classificadas na Etapa Regional. As 3 (três) equipes jogarão em rodízio 
simples. Em caso de empate em pontos entre uma ou mais equipes se utilizará 
os  critérios  de  desempate  descritos  no  item  9  (nove)  deste  regulamento 
específico. 

4 – O formato do jogo será: 

4.1  – 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; 

4.2 – 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;

5 – 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, 

6 – 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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7 – O sistema de pontuação nos grupos será: 

7.1 - Vitória - 02 pontos; 

7.2 - Derrota - 01 ponto; 

7.3 – WO - 00 ponto e desclassificação.

8 – Os uniformes deverão obedecer aos seguintes critérios: 

8.1 - Camisas numeradas de 01 a 18 (frente e costas); 

8.2 - Tarja na camisa do capitão; 

8.3 - Shorts ou sungas (categoria feminina); 

8.4 - Tênis e meia.

9  –  Em  todas  as  Etapas,  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: 

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

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

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

9.4 - 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; 

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; 
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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. 

10 - 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 
W x O em favor da equipe presente, à qual será declarada vencedora pelo placar de 
02x00 (25x00) (25x00)  e a equipe ausente será desclassificada da competição. Caso 
nenhuma das duas equipes se façam presentes em tempo hábil, será declarado o duplo 
não comparecimento, atribuindo-se derrota e desclassificação a ambas as equipes.

11 - As bolas a serem utilizadas na competição serão as bolas oficiais da CBV nas 
categorias correspondentes. 

12 - Não será permitido jogar com piercing, brinco, colar, presilha ou qualquer outro 
objeto que ponha em risco a integridade física dos alunos / atletas. 

13 - 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. 

14 - A Comissão Técnica da equipe poderá ser composta por até 03 pessoas, a saber: 

14.1 - Técnico; 

14.2 - Auxiliar Técnico; 

14.3 - Médico ou Fisioterapeuta; 

14.4  -  Será  permitido  a  qualquer  técnico  /  professor  credenciado pela  escola 
assumir a função de técnico e auxiliar técnico. 

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

15.1  -  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;

15.2 - Para fins do disposto neste artigo entende-se por partida subseqüente a 
ocorrente na mesma competição e no ano específico correspondente.
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16 - 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.
 

16.1 - O aquecimento inicial, a critério de cada equipe, poderá ser feito fora da 
quadra em local determinado pela Coordenação da modalidade;

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

17 – Não será permitida a substituição de atletas inscritos na competição.

18 - Os casos omissos serão resolvidos pela Supervisão de Voleibol, com a anuência da 
Comissão Organizadora, não podendo essas resoluções contrariar as regras oficiais. 
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