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REGULAMENTO GERAL

CAPÍTULO I
DA FINALIDADE

Art.1º - Os Jogos das Escolas Pólo Municipais (XI JESPOM – 2014), têm por finalidade promover a
mobilização dos alunos da rede municipal de ensino, visando à participação dos mesmos em atividades
esportivas, vivenciando a cooperação, respeito ao adversário e às regras e a construção da cidadania.

DO REGULAMENTO

Art. 2º - O presente regulamento contém disposições que o XI JESPOM 2014 e os participantes se
submeterão, sem reserva alguma, a todas as conseqüências que dele possam emanar.

CAPÍTULO II
DA REALIZAÇÃO

Art. 3º - O XI JESPOM 2014 é uma realização da Secretaria Municipal de Educação (SEMED)
juntamente com as escolas municipais de Unaí, atuando em parceria com a Secretaria da Juventude,
Esporte e Lazer (SEJEL) e a Prefeitura Municipal de Unaí.

CAPÍTULO III
DOS PODERES

Art. 4º - São Poderes do XI JESPOM – 2014:
- Comissão Executivo-Administrativa
- Comissão Geral;
- Comissão Técnica;
- Comissão Julgadora;
- Comissão de Alojamento;
- Comissão de Apuração.

Art. 5º - A Comissão Executivo-Administrativa será assim composta:
- Senhorita Carla Fernanda;
- Senhorita Lucilena;
- Senhor Dirceu.

Art. 6º - A Comissão Geral será assim composta:
- Carla Fernanda Paz de Oliveira, matrícula 110423 – Coordenadora Geral;
- Lucilena Nunes Araújo, matrícula 040460 – Vice-Coordenadora I;
- Dirceu Aparecido de Oliveira, matrícula 115660 – Vice-Coordenador II;
- Wexley Roberto Silva Fonseca– representante da Secretaria da Juventude Esporte e Lazer;
- Carlos Eduardo Mendes de Andrade - representante da Liga Esportiva de Unaí;
- Everton Muniz dos Santos, matricula 104722  Vice Presidente do Conselho Municipal;
- Maria Inezila Marinho dos Santos, matrícula 099343 – Representante dos Professores de Educação
Física;
- Michele Fernandes Pinto, Representante dos Professores de Educação Física.
- Simone Cristina Caetano Gontijo, matrícula 100171 – Representante dos Professores de Educação
Física;



Art. 7º - A Comissão Técnica será composta pelos Professores de Educação Física das Escolas
Municipais de Unaí.
Art. 8º - A Comissão Julgadora será composta pela Comissão Geral.
Art. 9º - A Comissão de Apuração será composta pelos professores de Educação Física:
- Claudia Alves de Andrade;
- Juliana Martins Rodrigues.
Art. 10º - A Comissão de Alojamento será composta por um funcionário indicado pela Direção de cada
escola participante.

$ Parágrafo Único: Os árbitros deverão ser imparciais às escolas.

CAPÍTULO IV

DAS RESPONSABILIDADES

Art. 11º - À Comissão Executivo-Administrativa caberá:
- Assumir efetivamente toda a responsabilidade administrativa;
- Planejar suas atividades;
- Entregar material aos participantes;
- Organizar cadastros e relações pertinentes;
- Redigir convites, ofícios, cartas e demais documentos;
- Manter em ordem a rotina administrativa;
- Solicitar policiamento e segurança para os locais de jogos e alojamento;
- Receber e encaminhar toda documentação;
- Preparação e organização de toda correspondência;
- Atender os integrantes das delegações participantes;
- Tomada de preço e aquisição de material;
- Organizar as inscrições;
- Preparar os documentos de identificação ou crachás para os participantes, imprensa,

patrocinadores, convidados, árbitros, médicos, etc.;
Art. 12º - À Comissão Geral caberá:

- Designar os professores que irão atuar junto à coordenação;
- Coordenar e supervisionar a competição;
- Interpretar e fazer cumprir este regulamento;
- Decidir sobre todos os casos omissos;
- Convocar a Comissão Julgadora:
- Elaborar a tabela de jogos;
- Providenciar a premiação e contratação de árbitros;
- Designar membros para atuarem nas funções que se fizerem necessárias;

Art. 13º - À Comissão Técnica compete:
- Providenciar os materiais necessários como bolas, uniformes e documentos dos seus

alunos/atletas.
- Manter-se atualizada sobre o Regulamento Geral do XI JESPOM e as regras oficiais das

modalidades;
Art. 14º - À Comissão Julgadora caberá:

- Apreciar e julgar, de forma imediata, os recursos, denúncias e infrações cometidas antes,
durante e após as disputas;



- Aplicar as penalidades previstas neste regulamento;
- Aplicar sanções em procedimento sumário, assegurando à ampla defesa e o contraditório;
- Agir de acordo com a legislação em vigor.

Art. 15º - À Comissão de Alojamento compete:
- Preparar o local para o alojamento, exceto colchões e roupas de camas;
- Zelar pela ordem no respectivo local;
- Distribuir as acomodações previstas e supervisionar a utilização das mesmas.

Art. 16º - A Comissão de Apuração compete:
- Receber e conferir as súmulas dos jogos;
- Apurar e relatar o resultado dos jogos diariamente, publicando em boletim afixado nos locais

de jogos e no alojamento.

CAPÍTULO V

DAS COMPETIÇÕES

Art. 17º - Os jogos do XI JESPOM 2014 serão realizados nos dias 6, 7, 8, 9 e 10 de Outubro de 2014.
Art. 18º - Os jogos do XI JESPOM 2014 serão regidos pelo presente Regulamento Geral e Especifico
de cada modalidade, pelas resoluções e pelas regras oficiais das federações, em vigor para cada
modalidade.
Art. 19º - Para todos os jogos, o professor responsável pela equipe deverá identificar-se junto à mesa da
Arbitragem mediante apresentação de um dos seguintes documento:
A – Carteira de identidade;
B – Passaporte original;
C – Carteira de trabalho (modelo novo).
Art. 20º - O primeiro jogo do dia terá uma tolerância de 10(dez) minutos do horário oficial, sendo
considerada perdedora por WO a equipe que não comparecer uniformizada ao local do jogo dentro
desse prazo. Para os outros jogos da tabela não haverá tolerância.
Art. 21º - Os jogos que tiverem equipes perdedoras por  WxO serão adotados como resultados dos
jogos os seguintes resultados:
A -Futsal – 5X0;
B – Handebol 15X0;
C – Peteca 2X0 ( 12x0, 12x0);
D – Vôlei 2X0 (25x0, 25x0)
Art. 22º - Não serão aceitas justificativas de atraso por responsabilidade da Equipe.
Art. 23º - O abandono de quadra antes do término do jogo, exceto quando decorridos 75% (setenta e
cinco) do tempo da partida, será considerado como resultado o WO.
Art. 24º - As datas, horários e locais de jogos só poderão ser alterados por motivo relevante, a critério
das Comissões Geral e/ou Executivo-Administrativa e Julgadora.
Art. 25º - Os árbitros e auxiliares escalados não poderão ser recusados pelas equipes participantes,
desde que obedeçam ao presente regulamento.
Art. 26º - Havendo coincidência de cores de uniformes, a equipe que estiver do lado esquerdo da tabela
terá 15 (quinze) minutos para trocar de uniforme.
Art. 27º - Quando o jogo for interrompido por motivo independente da vontade dos participantes e da
arbitragem, em qualquer tempo da partida, será considerado o resultado até aquele período (no caso do
futsal). Na falta de condições de aproveitamento desse resultado (por exemplo empate nas modalidade



de handebol, vôlei e peteca) serão adotados os critérios sequenciais abaixo para que se estabeleça um
vencedor:
A – Menor número de cartões, exclusões e desqualificações;
B – Maior número de alunos-atletas participantes na modalidade;
C – Sorteio.
Art. 28º – Os jogos terão intervalo de almoço nos horários de 12h00minhs ás 13h00minhs em todos os
dias de competição

DAS MODALIDADES

Art. 29º - O XI  JESPOM 2014 serão divididos em módulos de idade assim definidos:
CATEGORIA MÓDULO ANO

Pré-Mirim A 03-04
Mirim B 01-02
Infantil C 99-00
Juvenil D 97-98
Livre E 96 abaixo

Art. 30º - As modalidades disputadas e número de atletas no XI JESPOM 2014 serão:

MODALIDADE N. º DE INSCRITOS.
Atletismo 02 por prova

Futsal 10 alunos/atletas
Handebol 12 alunos/atletas
Voleibol 10 alunos/atletas
Xadrez 03 alunos/atletas
Peteca 03 alunos/atletas

$ Parágrafo Único: Todas as modalidades serão disputadas pelos gêneros masculino e feminino.

DO SISTEMA DE DISPUTA

Art. 31 – Em função do número de participantes o sistem de competição dos esportes coletivos será
organizado em até 5 (cinco) fases, conforme disposto a seguir:
I – Nas chaves de 2 e 3 participantes, nenhum jogo poderá terminar empatado;

 2 equipes participantes: melhor de 3 (três) jogos;
 De 3 a 5 equipes: chave única em rodízio.

No caso de empate o critério utilizado segue conforme Regulamento Especifico Futsal Art.6.
II – De 6 a 8 participantes:
Distribuição dos participantes nas chaves:

 6 participantes: 2 chaves de 3.
 7 participantes: chave A de 4 / chave B de 3.
 8 participantes: 2 chaves de 4.

Fase Classificatória - 2 chaves em rodízio
Fase semifinal - 1º colocado de A x 2º colocado de B

- 1º colocado de B x 2º colocaddo de A



Fase final Vencedores da semifinal decidem o 1º lugar

III – De 9 a 11 participantes;
Distribuição dos participantes nas chaves:

 9 participantes – 3 chaves de 3;
 10 participantes – chave A de 4, chaves B e C de 3;
 11 participantes – chaves A e B de 4 e chave C de 3

Fase Classificatória - 3 chaves em rodízio
Fase semifinal - 1º colocado de A x 1º colocado de B

- 1º colocado de C x 2º colocado melhor índice técnico
Fase final Vencedores da semifinal decidem o 1º lugar

Art. 32 – Será utilizado o seguinte  emparceiramento na confecção das tabelas:
 Chave com 3 participantes


1ª rodada 2ª rodada 3ª rodada
2 x 3 1 x perdedor do jogo 1 1 x vencedor do jogo 1

 Chave com 4 participantes


1ª rodada 2ª rodada 3ª rodada
1 x 4
2 x 3

3 x 1
4 x 2

2 x 1
3 x 4

 Chave com 5 participantes


1ª rodada 2ª rodada 3ª rodada 4ª rodada 5ª rodada
1 x 4
2 x 3

5 x 3
1 x 2

4 x 2
5 x 1

3 x 1
5 x 4

2 x 5
4 x 3

DA PREMIAÇÃO

Art. 33 - As Escola inscritas no XI JESPOM 2014 serão premiadas com um Troféu de participação.
Nas modalidades que tiverem mais de 03 (três) equipes inscritas os alunos/atletas que ficarem em 1º
(primeiro), 2º (segundo) e 3º (terceiro) lugares serão premiados com medalhas, nas disputas que
tiverem 03 (três) equipes inscritas serão premiados os alunos/atletas que ficarem em 1º (primeiro) e 2º
(segundo) lugar e nas disputas que tiverem duas (duas) equipes será premiado o 1º lugar

$ Parágrafo Único: Nos jogos da fase final ou jogos decisivos (chave única) as equipes deverão ser
premiadas ao final do jogo.

DA CERIMÔNIA DE ABERTURA

Art. 34 - A Cerimônia de Abertura será no dia 06 de Outubro de 2014, sendo de participação
obrigatória, exceto para os alunos que tenham jogos no horário da mesma. As escolas com aluno/atletas



deverão comparecer à cerimônia de abertura com 30 (trinta) minutos de antecedência, devidamente
uniformizada com uniformes esportivos ou calça jeans com uniforme da escola, sendo proibido o uso
de salto alto, chinelo, vestidos, saias e bonés.

DOS UNIFORMES

Art. 35 - Cada equipe deverá se apresentar nos locais de competição, devidamente uniformizada 30
(trinta) minutos para o preenchimento da pré-súmula e conferência dos documentos, conforme
especificações do presente regulamento e do regulamento específico de cada modalidade esportiva.
Toda a comissão técnica deverá usar calça comprida ou bermuda, camisa, tênis ou sapato e seus
integrantes deverão ser maiores de 18 (dezoito) anos. Ressaltando que não é permitido o uso de regatas
e shorts.
Art. 36 - Cada escola participante será responsável pela confecção e manutenção dos uniformes de suas
equipes. Que deverão obedecer os regulamentos específicos de cada modalidade.

$ Parágrafo Único – Quando se fizer necessário, devido restrições culturais ou religiosas os
alunos/atletas poderão jogar com uniformes adaptados, de acordo com a autorização do árbitro da
partida.

CAPÍTULO VI

DA PARTICIPAÇÃO

Art. 37 - Podem participar do XI JESPOM 2014, escolas vinculadas à Rede Municipal de Ensino,
devidamente inscritas conforme a disposição deste regulamento.
Art. 38 - Poderão participar do XI JESPOM 2014, os alunos matriculados até 15/09/2014 e frequentes
nas escolas vinculadas à Rede Municipal de Ensino.
Art. 39 – Os alunos do Ensino Médio que estudam em segundo endereço das Escolas Estaduais,
ficaram vinculados à escola municipal que representarem no XI JESPOM 2014, sendo vetado a sua
participação nos Jogos Estudantis de 2014 representando a Escola Estadual.
Art. 40 - Para participar do XI JESPOM 2014, as escolas deverão:

- Efetuar e entregar a Lista de Modalidades, Categorias e Gêneros até o dia 15/09;
- Efetuar e entregar as inscrições dos alunos atletas em impresso até o dia 22/09/2014,

digitadas e devidamente assinadas pelo Diretor e Professor de Educação Física, na SEMED
para a Senhora Sebastiana.

- Providenciar autorização dos pais ou responsáveis, se o aluno for menor, bem como
atestando que o menor está em condições físicas para participar dos jogos.

- Informar a quantidade de alunos e todos os acompanhantes para a escola sede dos jogos até
o dia 15/09/2014, para a Senhora Marlene Barcelos no depósito da Merenda;

- Ser responsável pelos transportes dos alunos/atletas até a escola sede, bem como se
locomover até o local dos jogos. Levar bolsas com material de primeiros socorros;

- Levar bolas para aquecimento de suas equipes. Providenciar junto a seus alunos o
documento necessário para apresentação no horário do jogo. A sua inscrição na modalidade
não implica que o aluno se tenha dado condições de jogo. Ter um chefe de delegação
(Diretor ou representante), um técnico para cada modalidade, se possível, um acompanhante
responsável pelo alojamento masculino e um para o feminino. Enviar anexo à ficha de
inscrição dos alunos/atletas nas modalidades uma declaração constando que o aluno está



regularmente matriculado na escola. A declaração deve ser assinada pela direção da escola e
constar o visto da supervisora escolar.

Art. 41 - Cada aluno poderá participar em duas modalidades coletivas e uma individual, sendo que no
atletismo ele poderá participar de mais de uma prova conforme o Regulamento Especifico da
modalidade.

$ Parágrafo Único: o aluno mais jovem poderá participar em uma categoria superior e o aluno
de uma categoria superior não poderá participar em uma categoria inferior, conforme o disposto no
art.42. O aluno atleta poderá participar em 2 (duas) categorias diferentes desde que em modalidades
diferentes, obedecendo ao disposto no art. 29º.
Art.43 – Qualquer irregularidade comprovada na inscrição do aluno/atleta será considerada intencional,
sendo a equipe eliminada da competição, e o aluno/atleta eliminado do JESPOM do ano seguinte.
Art. 44 – Toda informação dos formulários será de inteira responsabilidade da Direção e Professores de
Educação Física de cada escola participante.
Art. 45 – Em caso de desistência de uma equipe classificada, implicará na convocação da equipe
subseqüente, na ordem do último adversário, de acordo com as etapas pela qual a equipe passou.

$ Parágrafo Único: a desistência deverá ser comunicada e justificada à Comissão Geral com
antecedência, sendo cabível a punição da equipe e escola.
Art. 46 – A Escola que não solicitar a sua inscrição até a data limite estabelecida, não poderá participar
de nenhuma partida.

CAPÍTULO VII

DO ATENDIMENTO MÉDICO

Art. 47 – Cada Escola será responsável pelo atendimento médico dos seus alunos/atletas participantes
dos jogos.

CAPÍTULO VIII

DAS SANÇÕES

Art. 48 – A partir do ato de inscrição da escola no evento, o representante da escola será responsável
por todos os atos que transgridam a prática sadia da atividade esportiva ou qualquer dano causado a
terceiros ou aos locais de disputa por membros de sua delegação.

$ Parágrafo único: Em caso de danos materiais causados nas instalações dos locais de
competição, hospedagem e alimentação, bem como aos meios de transporte utilizados, a escola
responsável deverá indenizar a parte lesada no valor correspondente ao custo do reparo do referido
dano, até 36 horas após o recebimento de comunicação por escrito, sob pena de ser retirada desta e de
futuras competições organizadas pela Secretaria de Educação (SEMED)  e Secretaria de Esporte
(SEJEL).
Art. 49 – São passíveis de punição, todos que, diretamente ligados XI JESPOM 2014 provocarem
distúrbios, danificações às instalações, equipamentos e locais de jogos, ou infligirem disposições deste
regulamento. Aqueles que tentarem desvirtuar os objetos, autores de protestos descabíveis, críticas
caluniosas, injúrias ou difamatórias à organização do evento, sofrerão as seguintes penalidades,
gradativamente:
A - Advertência por escrito;
B - Perda de pontos;



C - Suspensão;
D - Eliminação.
Art. 50 – A escola participante será responsável pelos distúrbios provocados pelos seus aluno/atleta ou
torcida, professores e funcionários, sendo a Escola passível das penalidades previstas neste
regulamento.
Art. 51 – O aluno/atleta que for expulso será julgado pela Comissão Julgadora podendo ser eliminado
da competição.

$ Parágrafo Único – O aluno atleta que agredir um árbitro e/ou aluno/atleta, será
automaticamente desclassificado (expulso) da modalidade, ficando o árbitro responsável em declarar a
agressão em súmula.
Art. 52 – As sanções disciplinares entrarão automaticamente em vigor a partir da divulgação por
escrito. Todas as decisões da  Comissão Julgadora serão publicadas em boletim e afixadas nos locais de
jogos e alojamento.
Art. 53 – Para o julgamento da Comissão Julgadora, os Professores de Educação Física das Escolas
envolvidos no mesmo, não poderão votar opinar, nem mesmo dar sugestões.
Art. 54 – O aluno/atleta, técnico ou representante que tentar agredir ou ofender moralmente o
adversário, árbitro, cumprirá suspensão automática de um jogo, podendo ser julgado e eliminado da
competição pela Comissão Julgadora.
Art. 55 – A Escola que provocar tumulto ou algazarra no alojamento, prejudicando o descanso e a boa
disciplina do local, poderá ser desclassificada de todas as modalidades que estiver disputando,
mediante relatório da Comissão de Alojamento.

$ Parágrafo Único – O aluno/atleta, professor ou representante da escola que fizer uso de
qualquer tipo de Droga e/ou entorpecente, ou bebida alcoólica no alojamento ou no local dos jogos,
será punido conforme o item D do art. 43.
Art. 56 – Os casos disciplinares omissos neste regulamento serão julgados pela Comissão Julgadora,
cujas decisões serão irrecorríveis e inapeláveis.
Art. 57 – A equipe que incluir aluno/atleta irregular estará sujeita a desclassificação (exclusão) do
mesmo e da equipe conforme art.38 do presente regulamento.

DOS RECURSOS

Art. 58 – Os recursos sobre irregularidade de aluno/atleta, indícios de infrações das regras oficiais ou
do regulamento, deverão ser encaminhados à Comissão Julgadora nos horários estabelecidos que serão
divulgados por meio de boletim antes do inicio do XI JESPOM 2014.
Art. 59 – Os recursos interpostos pelos legítimos representantes da Escola serão resolvidos pela
Comissão Julgadora cabendo somente à mesma o parecer final.
Art. 60 – Só poderão apresentar recursos às equipes diretamente envolvidas, não cabendo recursos de
terceiros.
Art. 61 – Os recursos poderão ser entregues 2 (duas) horas após término do último jogo do dia.
Parágrafo Único: Recursos quanto à irregularidade de aluno/atleta poderão dar entrada na Comissão
Julgadora a qualquer tempo, cabendo o ônus da prova ao denunciante.

CAPÍTULO IX

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS



Art.62 – As escolas participantes deverão zelar para que as finalidades do XI JESPOM 2014  sejam
observadas durante todo o seu transcurso, bem como, para o cumprimento deste regulamento.
Art.63 - Os casos omissos neste regulamento, de qualquer natureza que seja, deverão ser formados por
escrito, pelo diretor da escola á Coordenação Geral.
Art.64 - As equipes que se negarem a cumprir as determinações do árbitro serão consideradas vencidas
e eliminadas na modalidade específica.

DOS REGULAMENTOS ESPECÍFICOS

ATLETISMO

Art. 1º - A competição de Atletismo será regida pelas regras da CBAt, observando-se as adaptações
deste regulamento. Não haverá tolerância no horário de início das provas, sendo lavrada uma ata ao
início das provas onde fica estabelecido que o aluno/atleta que comparecer nos locais das provas após o
início das baterias de sua categoria será automaticamente desclassificado.
Art. .2º - Serão realizadas as seguintes provas:

a – Pré-mirim, mirim e infantil: 75, 250 e 1000 metros.
b – Juvenil e livre: 100, 200, 400 e 3000 metros.
c - Salto em Distância: todas as categorias.

Art. 3º - Os alunos/atletas deverão usar uniformes apropriados para competição (short, camiseta com
numeração definida de acordo com a súmula, tênis e meia).

$ Parágrafo Único – Só participará da prova de atletismo os alunos inscritos anteriormente em
formulário próprio. Se confirmado a existência da prova e ocorrer desistência do aluno/atleta
adversário, o aluno atleta/inscrito que comparecer deverá realizar a prova e ser premiado.

FUTSAL

Art. .1º - Os jogos obedecerão às regras oficiais da CBFS, observando as adaptações deste regulamento.
Art. .2º - Os jogos serão disputados seguindo os critérios abaixo:

a) Pré-mirim, mirim e infantil: dois tempos de 10 (dez) minutos, com intervalo de 3 (três) minutos.
b) Juvenil: dois tempos de 12 (doze)  minutos com intervalos de 3 (três) minutos.
c) Livre: dois tempos de 15 (quinze) minutos, com intervalo de 3 (três) minutos.
d) Todas as categorias do futsal feminino serão disputadas com dois tempos de 10 (dez)  minutos

com intervalo de 3 (três) minutos.
Art. 3º - Os uniformes deverão obedecer aos seguintes critérios:

- Camisas iguais e da mesma cor, numeradas, exceto dos goleiros, que deverão ser numeradas e
de cores diferentes;

- Shorts esportivos ou bermudas de malha esportivas iguais e da mesma cor ou com cor
predominante, tênis e meião, no caso de uso de coxal este deverá ser da cor predominante do short.
Art. 4º – O sistema de pontuação será o seguinte:
A – Vitória 03 (três pontos) pontos;
B – Empate 01 (um) ponto;
C – WO 03 (três) pontos com resultado de 5x0;
D – Derrota 00 (zero) ponto.
Art. 5º - No caso de empate na fase de classificação, o desempate será feito usando os seguintes
critérios:
A – Maior média de pontos ganhos;



B - Saldo de gols;
C – Maior número de gols a favor;
D – Menor número de cartões vermelhos;
E – Menor número de cartões amarelos;
F – Sorteio.
Art. 6º – No caso de empate na fase semifinal e final, o desempate será feito usando os seguintes
critérios:
- cobrança de 05 (cinco) pênaltis alternados, no caso de persistir o empate será feito cobranças
alternadas.
Art. 7º – O terceiro lugar para premiação será definido entre os dois times perdedores dos jogos das
semifinais, ficando em terceiro o melhor colocado na semifinal. Em caso de empate será seguido os
critérios do art. 62.

HANDEBOL

Art. 1º - Os jogos obedecerão a ás regras oficiais da CBH, observando as adaptações deste
regulamento.
Art. 2º - Os jogos serão disputados em dois tempos de 10 (dez) minutos, com intervalo de 3 (três)
minutos, exceto na categoria livre que será disputada em 2 (dois) tempos de 12 (quinze) minutos, com
intervalos de 3 (três) minutos.
Art. 3º - Os uniformes deverão obedecer aos seguintes critérios:

- Camisas iguais e da mesma cor, numeradas, exceto dos goleiros, que deverão ser numeradas e
de cores diferentes;

- Shorts esportivos ou bermudas de malha esportivas iguais e da mesma cor ou com cor
predominante, tênis e meia, no caso de uso de coxal este deverá ser da cor predominante do short.
Art. 4º – O sistema de pontuação será o seguinte:
- Vitória: 03(três) pontos.
- Empate: 01(um) ponto.
- WO: 03 (três) pontos com resultado de 15X0.
- Derrota: 00 (zero) ponto.
Art. 5º – No caso de empate na fase de classificação ou classificação por índice técnico os critérios
utilizados serão os seguintes:
A – Maior média de pontos ganhos;
B – Maior saldo gols;
C – Maior número de gols a favor;
D – Menor número de cartões vermelhos;
E – Menor número de cartões amarelos;
F – Sorteio.
Art. 6º – No caso de empate na fase semifinal e final, o desempate será feito usando os seguintes
critérios:
- cobrança de 05 (cinco) pênaltis alternados, no caso de persistir o empate será feito cobranças
alternadas.

PETECA

Art. 1º - Os jogos obedecerão a ás regras oficiais da FEMPE, observando-se adaptações deste
regulamento.



Art. 2º - Os uniformes deverão obedecer aos seguintes critérios:
- Camisas iguais e da mesma cor, numeradas,  sem bolsos

- Shorts esportivos ou bermudas de malha esportivas iguais e da mesma cor ou com cor
predominante, não tendo  botões ou acessórios que coloquem em risco o aluno/atleta, tênis e meia, no
caso de uso de coxal este deverá ser da cor predominante do short.

Art. 3º - Os jogos de peteca serão disputados em partidas de melhor de três sets, cada set terá tempo
limitado sendo os 12 (doze) minutos cronometrados ou 12 (doze) pontos com tomada de saque. A
equipe que antes dos 12 (doze) minutos completar 12 (doze) pontos será considerada vencedora do set,
desde que tenha uma diferença maior ou igual a dois pontos da equipe adversária. Quando esgotando os
12 (doze) minutos, será vencedora do set a equipe que tiver maior número de pontos. Se estiver
empatado o jogo terá prosseguimento até que uma das equipes obtenha um ponto de vantagem sobre a
outra
Art. 4º – O sistema de pontuação será o seguinte:
A - A vitória equivale a 3 (três) pontos;
B - WO equivale a 3 (três) pontos e 2X0 sendo 12X0, 12X0 nos sets;
C – Derrota 00 (zero) pontos.
Art. 5º – A rede para os jogos obedecerá as seguintes alturas:
- Pré-mirim masculino e feminino: 2,24m;
- mirim e infantil masculino e feminino: 2,24m;
- Juvenil e livre masculino e feminino: 2,43m.
Art. 6º – Cada equipe poderá pedir poderá pedir no máximo 4 (quatro) tempos em cada set.
Art. 7º – Nos sets de cada jogo, será permitido o rodízio entre os 03 (três) alunos-atletas de uma mesma
equipe, podendo haver no máximo 03 (três) substituições em cada set, que serão solicitadas ao árbitro
principal, pelo técnico ou capitão.
Art. 8º – No caso de lesão de um aluno-atleta serão concedidos 05 (cinco) minutos de interrupção. Se o
aluno-atleta não tiver condições de continuar jogando e se a escola já houver realizado as 03 (três) do
set em jogo, o set será encerrado, sendo considerado a escola adversária pelo placar de 12 (doze) a 00
(zero). Para o set seguinte (se houver), o jogo terá a sequência normal.
Art. 9º - Os uniformes deverão obedecer aos seguintes critérios:

- Camisas iguais e da mesma cor, numeradas, bermudas esportivas (malha) sem bolsos e
botões ou acessórios que coloquem em risco o aluno/atleta, tênis e meia.
Art. 10º - No caso de empate na fase de classificação, o desempate será feito usando os seguintes

critérios:
a) Confronto direto, no caso de duas equipes.
b) Sets/average na fase.
c) Sorteio.

Art. 11º – Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão Geral e comissão
Técnica.

VOLEIBOL

Art. 1º - Os jogos obedecerão a ás regras oficiais da CBV, observando-se adaptações deste
regulamento.
Art. 2º - Os uniformes deverão obedecer aos seguintes critérios:



- Camisas iguais e da mesma cor, numeradas, bermudas esportivas (malha), sem botões ou
acessórios que coloquem em risco o aluno/atleta, da mesma cor ou com cor predominante, tênis e meia,
no caso de uso de coxal este deverá ser da cor predominante do short;
sem bolsos e botões ou acessórios que coloquem em risco o aluno/atleta, tênis e meia.

Art. 3º - Os jogos de voleibol serão disputados em partidas de melhor de três sets, sendo os 02 (dois)
primeiros sets de 25 pontos e se necessário o tie-brike de 15 pontos. A vitória equivale a 3 (três)
pontos, o WO equivale a 3 (três) pontos e 2X0 sendo 25X0, 25X0 nos sets.
Art. 4º – A rede para os jogos obedecerá as seguintes alturas:
- Pré-mirim masculino e feminino: 2,00m;
- mirim e infantil feminino: 2,10m;
- Infantil masculino: 2,30m;
- Juvenil e livre masculino: 2,43m
Art. 5º – Nas modalidades pré-mirim e mirim não haverá aquecimento de rede só de saque com
duração de 3 (três) minutos. As categorias infantis, juvenis e livres terão aquecimento de rede de 2
(dois) minutos e de saque 2 (dois) minutos.
Art.6º - No caso de empate na fase de classificação, o desempate será feito usando os seguintes
critérios:

d) Confronto direto, no caso de duas equipes.
e) Sets/average na fase.
f) Sorteio.

Art.7º – Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão Geral e comissão
Técnica.

XADREZ

Art. 1º - A competição de Xadrez do JESPOM será regida pelas regras da FIDE, observada as
adaptações deste Regulamento.
Art. 2º - Ocorrerá a disputa simultânea dos tabuleiros separados por faixas etárias e gêneros masculino
e feminino correspondentes ao PRÉ-MIRIM, MIRIM, INFANTIL, JUVENIL E LIVRE.
Art. 3º - Os tabuleiros serão classificados pelas seguintes faixas etárias pré-estabelecida conforme Art.
29 e a quantidade de alunos estabelecidas no at.º 30º do Regulamento Geral do XI JESPOM 2014.
Art. 4º - As partidas serão disputadas pelo Sistema Suíço de Emparceiramento,
em 06 (seis) rodadas, havendo 4 rodadas no primeiro dia e 2 rodadas no segundo dia.
Art. 5º - O emparceiramento poderá ser realizado através de software específico
para competição de xadrez ou por sistema de emparceiramento manual compatível com o Sistema
Suíço de Emparceiramento.
Art. 6º - Haverá relógio individual de xadrez durante a partida.
Art.7º – Não haverá obrigatoriedade para anotação das partidas por qualquer sistema
de anotação.
Art. 8º – O competidor que não se apresentar para jogar até 10 (dez) minutos após o
Horário determinado para início de cada rodada será considerado ausente e, consequentemente,
perdedor da partida.
Art. 9º - Para a participação nos Jogos, será exigido o uso de camisa de uniforme escolar ou esportivo
calça e tênis ou sapato (sapatilha).

$ Será vedado camisetas sem manga, sandálias, chinelos, shorts ou bermudas e bonés.
Art.10º – Um jogador que se ausentar em duas rodadas, sendo elas consecutivas



ou não, será eliminado da competição.
Art.11º – O aluno/competidor que desejar recorrer contra alguma decisão
da arbitragem deveria encaminhar o recurso à Comissão Organizadora, por
escrito, num prazo máximo de 10 (dez) minutos após o término da rodada.
Art. 12º – A pontuação para a classificação na tabela será acumulativa, sendo que
cada vitória conta 01 (um) ponto, cada empate conta 0,5 (meio) ponto e derrota não
pontua.
Art. 13º– Havendo mais de um colocado em pelos menos um dos três primeiros
lugares, o critério de desempate será pelo confronto direto entre os jogadores com mesma pontuação, a
começar pelo primeiro lugar se houver mais de um.
Art. 14º – Serão premiados os competidores que conquistarem as três primeiras
colocações de cada faixa etária, depois de aplicado o critério de desempate
caso seja necessário.

Art. 15º – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora.


