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CAPÍTULO I 

DA FINALIDADE DO EVENTO 
 

Art. 1º - Os 38º Jogos da Primavera 2022 tem como finalidade fortalecer a 
sergipanidade, fomentar o esporte nas instituições de ensino, resgatar a função social 
do esporte como elemento de cultura e desenvolvimento da cidadania por todo o 
território sergipano, além de oportunizar nossos alunos atletas a desbravarem o mundo 
esportivo pelo Brasil, pois os jogos são seletivos para competições escolares nacionais. 
 
 

CAPÍTULO II 

DA JUSTIFICATIVA 

 
Art. 2º - Ao educar os jovens por meio da prática esportiva escolar estamos cada vez 
mais difundindo e reforçando a construção da cidadania e os ideais do movimento 
olímpico que nos levam à direção da construção de um mundo melhor e mais pacífico, 
livre de qualquer tipo de discriminação, com respeito à diversidade e dentro do espírito 
de compreensão mútua, fraternidade, solidariedade, cultura da paz e fair-play. As 
atividades esportivas proporcionam às crianças e jovens a construção de valores e 
conceitos que as auxiliam no cotidiano. 
 

 

CAPÍTULO III 

DOS OBJETIVOS 
 

Art. 3º - Os 38º Jogos da Primavera 2022 tem por objetivos: 
 

 Fomentar a prática do esporte nas instituições de ensino, possibilitando aos 
alunos/atletas a vivência de uma competição esportiva pautada por uma postura 
ética; 

 Contribuir para o desenvolvimento integral do aluno/atleta como ser social, 
autônomo, democrático e participante, estimulando o pleno exercício da 
cidadania por meio do esporte; 
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 Permitir ao aluno/atleta, nas adversidades das competições, a visualização dos 
elementos positivos de valoração para melhoria de sua autossuperação; 

 Favorecer o intercâmbio esportivo entre os estudantes das redes de ensino em 
âmbito estadual, nacional e internacional; 

 Garantir o conhecimento do esporte de modo a oferecer mais oportunidade de 
acesso à prática do esporte escolar aos alunos/atletas incentivando a descoberta 
de talentos esportivos. 

 
 

CAPÍTULO IV 

DA REALIZAÇÃO 
 

Art. 4º - Os Jogos da Primavera são promovidos pelo Governo do Estado de Sergipe e 
organizados pela Superintendência Especial de Esporte (SUPEE) da Secretaria de Estado 
da Educação, do Esporte e da Cultura (SEDUC), com apoio e cooperação das diretorias 
de educação (DRE’s e DEA), entidades educacionais, federações esportivas, clubes 
esportivos, órgãos oficiais e imprensa em geral. 
 

 

CAPÍTULO V 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
 

Art. 5º - Para a sua organização e realização, os 38º Jogos da Primavera 2022 estarão 
estruturados em 02 (dois) segmentos operacionais: 
 

 Organização e Coordenação; 

 Administração e Execução. 
 
§ 1º - O segmento de Organização e Coordenação dos 38º Jogos da Primavera 2022 será 
composto pelas seguintes comissões: 
 

 Comissão Geral (CG); 

 Comitê Organizador Estadual (COE); 

 Conselho de Justiça e Disciplina Esportiva Estudantil (CONJUD). 
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§ 2º - O segmento de Administração e Execução dos 38º Jogos da Primavera 2022 será 
composto pelas seguintes comissões: 
 

 Comissão de Finanças (CF); 

 Comissão Técnica Administrativa e Esportiva (CTAE); 

 Comissão de Comunicação (CC); 

 Comissão de Instalações Esportivas e Manutenção (CIEM); 

 Comissão de Premiação, Solenidades de Abertura e Encerramento (CPSAE); 

 Comissão de Transporte (CT); 

 Comissão de Saúde e Segurança Escolar (CSSE); 

 Comissão de Alimentação (CA). 
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CAPÍTULO VI 

DA COMPETIÇÃO 

SEÇÃO I 
DAS ETAPAS 

 

Art. 6º - Os 38º Jogos da Primavera 2022 serão realizados em três etapas: 
 
 A Etapa I: denominada Seletiva Regional das Modalidades Coletivas (Basquetebol 3x3, 
Futsal, Handebol e Voleibol) será desenvolvida em duas fases: 
 
Fase 1 - Seletiva Municipal do Futsal masculino categoria “A” 12 a 14 anos e categoria 
“B” 15 a 17 anos para a Fase 2 da Etapa I dos 38º Jogos da Primavera 2022, para as 
escolas públicas e privadas da capital e interior, classificando equipes de acordo com o 
número de inscritos na categoria, conforme tabela a seguir: 
 

Número de inscritos Número de vagas 

De 01 a 06 01 vaga 

De 07 a 12 02 vagas 

Acima de 12 04 vagas 
 

Fase 2 - Seletiva Regional das modalidades: Basquete 3x3, Futsal, Handebol e Voleibol 
categoria “A” 12 a 14 anos e categoria “B” 15 a 17 anos para a Etapa II dos 38º Jogos da 
Primavera 2022, para as escolas públicas e privadas da capital e interior, acontecerá em 
4 (quatro) polos, dos quais serão classificadas 16 (dezesseis) equipes, 4 (quatro) por polo 
na modalidade futsal masculino em cada categoria. As demais modalidades e futsal 
feminino classificam 02 (duas) equipes por polo, neste caso totalizando 08 (oito) 
equipes; 
 
Composição dos municípios por polos da Fase 2: 
 
Polo 1 (Itabaianinha e Lagarto) - Arauá, Boquim, Cristinápolis, Estância, Indiaroba, 
Itabaianinha, Itaporanga D’Ajuda, Lagarto, Macambira, Pedrinhas, Pinhão, Poço Verde, 
Riachão do Dantas, Salgado, Santa Luzia do Itanhi, São Domingos, Simão Dias, Tobias 
Barreto, Tomar do Geru, Umbaúba; 
 
Polo 2 (Aquidabã e Nossa Senhora das Dores) – Amparo do São Francisco, Aquidabã, 
Brejo Grande, Canhoba, Capela, Carmópolis, Cedro de São João, Cumbe, Feira Nova, 
Gararu, Propriá, General Maynard, Graccho Cardoso, Ilha das Flores, Itabi, Japaratuba, 
Japoatã, Malhada dos Bois, Maruim, Neópolis, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora 
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de Lourdes, Pacatuba, Pirambu, Porto da Folha, Rosário do Catete, Santana do São 
Francisco, Santo Amaro, São Francisco, Muribeca, Siriri e Telha; 
 
Polo 3 (Itabaiana) – Areia Branca, Campo do Brito, Canindé do São Francisco, Carira, 
Divina Pastora, Frei Paulo, Itabaiana, Laranjeiras, Malhador, Moita Bonita, Monte 
Alegre, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Glória, Pedra Mole, Poço Redondo, 
Riachuelo, Ribeirópolis, Santa Rosa de Lima, São Miguel do Aleixo; 
 
Polo 4 (Aracaju e Nossa Senhora do Socorro) – Aracaju, Barra dos Coqueiros, Nossa 
Senhora do Socorro, e São Cristóvão. 
 

A participação nas modalidades Basquetebol 3x3, Futsal Feminino, Handebol e 
Voleibol será obrigatória em seu polo de origem e optativa em mais 01 (um) outro 
polo a livre escolha. 
 
As equipes das modalidades Basquetebol 3x3, Futsal Feminino, Handebol e Voleibol 
classificados em seus respectivos polos para a Etapa III não poderão reivindicar vaga nos 
demais polos. 
 
A perda de jogo por W.O. em qualquer Etapa/Fase dos Jogos da Primavera eliminará a 
equipe de toda a continuidade da competição. 
 
A Etapa II: Seletiva para as Paralímpiadas Escolares 2022 (Paratletismo, Parabadminton, 
Paranatação e Vôlei Sentado). 
 
A Etapa III: Seletiva das Modalidades Individuais dos 38º Jogos da Primavera 2022 para 
os Jogos da Juventude e Jogos Escolares Brasileiros, seletiva das modalidades coletivas 
(Basquetebol, Futsal, Handebol e Voleibol) para os Jogos Escolares Brasileiros, somente 
na categoria “A”, e o Polo Aquático, Basquete 3x3 e demais modalidades coletivas na 
categoria “B”, conforme os itens a seguir: 
 

 No Basquetebol, as inscrições são livres para ambos os gêneros e categorias; 

 Na modalidade Futsal masculino o torneio será composto por 16 (dezesseis) 
equipes oriundas do processo seletivo da Etapa I, Fase 2; 

 Nas modalidades Basquetebol 3x3, Futsal Feminino, Handebol e Voleibol o 
torneio será composto por 08 (oito) equipes oriundas do processo seletivo da 
Etapa I, Fase 2. 

 
Nas Etapas II e III serão definidos os representantes do estado de Sergipe nas 
competições escolares de caráter nacional, exceto no Basquetebol 3x3, Polo Aquático e 
Jiu Jitsu*, conforme quadro a seguir: 
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Nº MODALIDADE GÊNERO CATEGORIA 

 Atletismo M/F 
12 a 14 
anos(2010, 
2009 e 2008) 

15 a 17anos(2005, 2006 e 2007) 

 Badminton M/F 
12 a 14 
anos(2010, 
2009 e 2008) 

15 a 17anos(2005, 2006 e 2007) 

 Basquetebol M/F 
12 a 14 
anos(2010, 
2009 e 2008) 

15 a 17anos(2005, 2006 e 2007) 

 
Basquetebol 
3x3* 

M/F 
12 a 14 
anos(2010, 
2009 e 2008) 

15 a 17anos(2005, 2006 e 2007) 

 Ciclismo M/F 
12 a 14 
anos(2010, 
2009 e 2008) 

15 a 17anos(2005, 2006 e 2007) 

 Futsal M/F 
12 a 14 
anos(2010, 
2009 e 2008) 

15 a 17anos(2005, 2006 e 2007) 

 
Ginástica 
Artística 

F 
11 a 12 
anos(2011 e 
2010) 

13 a 15 anos(2007, 2008 e 2009) 

M 
12 a 14 
anos(2010, 
2009 e 2008) 

15 a 17anos(2005, 2006 e 2007) 

 
Ginástica 
Rítmica 

F 
11 a 12 
anos(2011 e 
2010) 

13 a 15 anos(2007, 2008 e 2009) 

 Handebol M/F 
12 a 14 
anos(2010, 
2009 e 2008) 

15 a 17anos(2005, 2006 e 2007) 

 Judô M/F 
12 a 14 
anos(2010, 
2009 e 2008) 

15 a 17anos(2005, 2006 e 2007) 

 Jiu Jitsu M/F 15 a 17anos(2005, 2006 e 2007) 

 Karatê M/F 
12 a 14 
anos(2010, 
2009 e 2008) 

15 a 17anos(2005, 2006 e 2007) 

 Natação M/F 
12 a 14 
anos(2010, 
2009 e 2008) 

15 a 17anos(2005, 2006 e 2007) 

 Polo Aquático* M/F 12 a 17anos(2005, 2006 e 2007) 
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 Taekwondo M/F 
12 a 14 
anos(2010, 
2009 e 2008) 

15 a 17anos(2005, 2006 e 2007) 

 Tênis de Mesa M/F 
12 a 14 
anos(2010, 
2009 e 2008) 

15 a 17anos(2005, 2006 e 2007) 

 Voleibol M/F 
12 a 14 
anos(2010, 
2009 e 2008) 

15 a 17anos(2005, 2006 e 2007) 

 Vôlei de Praia M/F 
12 a 14 
anos(2010, 
2009 e 2008) 

15 a 17anos(2005, 2006 e 2007) 

 Wrestling M/F 
12 a 14 
anos(2010, 
2009 e 2008) 

15 a 17anos(2005, 2006 e 2007) 

 Xadrez M/F 
12 a 14 
anos(2010, 
2009 e 2008) 

15 a 17anos(2005, 2006 e 2007) 

 Paratletismo M/F 

Categoria A 
11 a 13 
anos(2011, 2010 
e 2009) 

Categoria B 
14 e 15 anos 
(2007 e 2008) 

Categoria C  
16 e 17 anos 
(2006 e 2005) 

 Paranatação M/F 

Categoria A 
11 a 13 
anos(2011, 2010 
e 2009) 

Categoria B 
14 e 15 anos 
(2007 e 2008) 

Categoria C  
16 e 17 anos 
(2006 e 2005) 

 Parabadminton M/F Categoria Única 13 a 17 anos(2009 a 2005) 

 Vôlei Sentado Misto Categoria Única 13 a 18 anos(2009 a 2004) 
 

 

SEÇÃO II 
DA FORMA DE DISPUTA 

 

Art. 7º - A forma de disputa de cada modalidade será determinada pelo COE, para tanto 
será utilizado como parâmetro o número de equipes e alunos/atletas inscritos, 
disponibilidade de espaços físicos, data limite para o término da competição em virtude 
do caráter classificatório para eventos nacionais e excepcionalmente as regras sanitárias 
em virtude da pandemia da Covid-19. 
 

SEÇÃO III 
DOS JOGOS, TORNEIOS, PROVAS E LUTAS 
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Art. 8º - As competições serão realizadas nos locais e horários divulgados em boletim, 
disponibilizados no site www.esporte.se.gov.br, conforme estabelece o artigo 55, deste 
regulamento, devendo-se observar as disposições a seguir: 
 

 As instalações e equipamentos utilizados nas competições serão determinados 
pelo COE, podendo os mesmos serem adaptados conforme a disponibilidade, 
independente das normas oficias expressas nas regras de cada modalidade; 
 

 O número de árbitros para cada competição, será determinado pelo COE 
independente do que determinam as regras oficiais de cada modalidade, 
levando em consideração a finalidade da competição de caráter educacional, 
bem como os custos e viabilidade do evento; 

 

 Orienta-se que equipes, alunos/atletas e professor(es)/técnico(s) apresentem-se 
no mínimo 30 (trinta) minutos antes do horário estabelecido em boletim para o 
início do jogo, torneio, prova e luta; 

 

 Na ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, o representante legal da 
organização terá plenos poderes para suspender, prorrogar, adiar, declarar a 
vitória pelo não comparecimento do adversário (WO) ou tomar qualquer outra 
providência, quando possível, para garantir o direito pleno de participação dos 
inscritos. 

 
Art. 9º - A ausência de um professor/técnico no acompanhamento da equipe 
(modalidades coletivas) ou do aluno/atleta (modalidades individuais) durante a 
realização do jogo, torneio, prova ou luta e a não assinatura da súmula ou lista de 
comparecimento, caracterizar-se-á como derrota, aplicando-se o expresso nos incisos I 
e II, do artigo 12, deste regulamento. 
 
Art. 10º - O aluno/atleta que confirmar a sua participação no jogo, torneio, prova ou 
luta e não estiver presente no momento da chamada, para acesso à área de competição, 
será aplicado o expresso nos incisos I e II, do artigo 12, deste regulamento. 
 
Parágrafo Único: No caso das modalidades coletivas, respeitando-se o número mínimo 
de atletas para o início da partida, os atletas que estiverem inscritos na competição, 
poderão ser adicionados em súmula da referida competição com a apresentação da 
documentação, respeitando-se o tempo mínimo que cada atleta deve participar do jogo. 
 
Art. 11 - Em caso de expulsão ou desqualificação do professor/técnico responsável pela 
equipe (modalidades coletivas) ou pelo aluno/atleta, o mesmo deverá ser 
imediatamente substituído para o prosseguimento do jogo, torneio, prova ou luta, 
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quando a modalidade permitir esta substituição; em caso de não substituição aplicar-
se-á o expresso nos incisos I e II, do artigo 12, deste regulamento. 
 
Art. 12 - Declarado a derrota pelo não comparecimento de professor(es)/técnico(s), 
equipe(s) ou aluno(s)/atleta(s), deve-se observar os expostos nos incisos a seguir: 
 
Estarão automaticamente excluídos da competição e das etapas subsequentes, as 
equipes ou alunos/atletas, sendo todos os resultados anteriores anulados e os jogos 
posteriores CANCELADOS e publicados em boletim; 
 
Não se aplicará às modalidades Atletismo, Badminton, Ciclismo, Ginástica Artística, 
Ginástica Rítmica, Natação, Tênis de Mesa e Xadrez, o disposto no inciso I, deste artigo, 
onde o aluno/atleta será somente eliminado da prova ou torneio e não da competição. 
 
Art. 13 - Qualquer competição que venha a ser suspensa ou transferida pelo COE por 
qualquer motivo pertinente, será realizada conforme determinar o COE, desde que nada 
mais impeça a sua realização, obedecendo as regras oficiais adotadas pela confederação 
brasileira de cada modalidade, salvo o expresso neste regulamento. 
 
Art. 14 - Só será permitida a presença, dentro da área de competição e durante a 
realização da mesma, dos alunos/atletas uniformizados, professor(es)/técnico(s) e 
auxiliar técnico, desde que todos estejam credenciados junto à equipe de arbitragem e 
à competição. 
 

SEÇÃO IV 
DO SISTEMA DE PONTUAÇÃO E PREMIAÇÃO 

 

Art. 15 - O sistema de pontuação para as modalidades individuais e coletivas, a fim de 
contagem de pontos para a premiação de troféus, obedecerá aos seguintes critérios: 
 

 Para as modalidades Basquetebol, Basquetebol 3x3, Futsal, Handebol, Vôlei 
Sentado e Voleibol será considerado o campeão, vice-campeão e terceiro 
colocado em cada categoria e gênero; 
 

 Para as demais modalidades será adotado um sistema único de pontuação 
(somatório de pontos da modalidade em ambos os gêneros e todas as 
categorias), conforme o valor expresso nas alíneas abaixo: 

 
1º lugar – 10 (dez) pontos; 
2º lugar – 08 (oito) pontos; 
3º lugar – 06 (seis) pontos; 
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4º lugar – 05 (cinco) pontos; 
5º lugar – 04 (quatro) pontos; 
6º lugar – 03 (três) pontos; 
7º lugar – 02 (dois) pontos; 
8º lugar – 01 (um) ponto. 
 
A classificação para as modalidades individuais será conforme o somatório dos pontos, 
expressos no inciso anterior, totalizadas por cada instituição de ensino. No caso de 
empate entre as instituições de ensino neste item, serão adotados os seguintes critérios 
de desempate: 
 

 Atleta/equipe com maior número de confrontos até a final; 

 Atleta mais novo; 

 Sorteio. 
 
Art. 16 - As premiações dos 38º Jogos da Primavera 2022 serão realizadas conforme 
itens abaixo: 
  
A premiação com medalhas de ouro, prata e bronze será efetuada, respectivamente, 
para: 
 

 alunos/atletas proclamados campeão, vice-campeão e terceiro colocado nos 
jogos, torneios, provas e lutas, por modalidade, categoria e gênero; 

 

 professores/técnicos que na modalidade coletiva tenham a equipe proclamada 
campeã, vice-campeã e terceira colocada, por categoria e gênero; 

 

 professores/técnicos que na modalidade individual, por meio da contagem de 
pontos, obtida nos resultados dos jogos, torneios, provas e lutas dos 
alunos/atletas, por categoria e gênero, sejam proclamados campeão, vice-
campeão e terceiro colocado; 

 

 alunos/atletas das modalidades Ginástica Artística e Ginástica Rítmica, serão 
premiados pelo Individual Geral. No caso de empate em uma das 03 (três) 
primeiras colocações, adotar-se-á como critério para desempate a maior nota no 
somatório das notas emitidas pela Banca de Execução; 

 

 alunos/atletas  das modalidades Judô, Jiu Jitsu, Taekwondo, Karatê e Wrestling,  
serão premiados os classificados em primeiro, segundo e 02 (dois) terceiros 
lugares; 
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 os alunos/atletas das modalidades Badminton e Tênis de Mesa, serão premiados 
em  primeiro, segundo e 02 (dois) terceiros lugares. 

 
 
A Classificação Geral dar-se-á pela contagem de pontos obtidos, em cada modalidade, 
categoria e gênero pela instituição de ensino, observando-se o seguinte critério de 
pontuação abaixo: 
 

 Campeão - 300 pontos; 

 Vice-campeão - 200 pontos; 

 Terceiro colocado - 100 pontos. 
 
 
A Premiação Geral com troféus será distribuída após o somatório de pontos, conforme 
o inciso anterior, observando-se a classificação do 1º ao 10º lugar.  
 
§ 1º - Em caso de empate, no que trata o inciso II, deste artigo, será considerada 
vencedora a instituição de ensino que obtiver o maior número de troféus de campeão, 
vice e terceiro lugares, nesta ordem. 
 
Parágrafo Único: A Modalidade Polo Aquático NÃO contará pontos ou quadro de 
medalhas nesta edição dos Jogos. 
 
 

CAPÍTULO VII 

DA REALIZAÇÃO 

 

SEÇÃO I 
DAS MODALIDADES INDIVIDUAIS 

 

Art. 17 - Os jogos, torneios, provas e lutas das modalidades individuais onde exista 
somente 1 (um) inscrito, o mesmo será premiado e os pontos da sua colocação 
atribuídos a sua escola. 
 

 

SEÇÃO II 
DAS MODALIDADES COLETIVAS 

 

http://www.esporte.se.gov.br/


            

 16 

 

SUPERINTENDÊNCIA ESPECIAL DE ESPORTE: Rua Cedro, s/n – Bairro: São José  
www.esporte.se.gov.br – Fone: (79) 3205-9500  

CEP: 49.015-150 – Aracaju/SE 

 

Art. 18 - As equipes das modalidades coletivas só estarão aptas a iniciar o jogo quando 
se apresentarem em quadra com o número mínimo de alunos/atletas especificados a 
seguir:  
 

 Basquetebol – 05 (cinco); 

 Basquete 3x3 – 03 (três); 

 Futsal – 03 (três); 

 Handebol – 05 (cinco); 

 Voleibol – 06 (seis). 
 

 

CAPÍTULO VIII 

DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATES E CLASSIFICAÇÃO PARA AS 
MODALIDADES COLETIVAS 

 
SEÇÃO I 

DO DESEMPATE NAS CHAVES 
 

Art. 19 - Quando na mesma chave 02 (duas) ou mais equipes terminarem empatadas 
em número de pontos ganhos, de acordo com os critérios estabelecidos nos 
regulamentos específicos, o desempate far-se-á pelos seguintes critérios e em ordem 
sucessiva de eliminação: 
 

 Confronto direto (Basquetebol, Basquete 3x3, Futsal, Handebol e Voleibol), 
utilizado somente no caso de empate entre 02 (duas) equipes; 

 

 Maior coeficiente de cestas average (Basquetebol e Basquete 3x3), gols average 
(Futsal e Handebol) ou sets average (Voleibol) apurado em todos os jogos 
disputados pelas equipes; 

 

 Maior número de gols pró (Futsal) apurado em todos os jogos disputados pelas 
equipes; 

 

 Menor número de cestas contra (Basquetebol, Basquete 3x3), gols contra 
(Futsal) apurado em todos os jogos disputados pelas equipes; 

 

 Menor número de gols contra (Handebol) apurado nos jogos disputados pelas 
equipes empatadas; 
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 Maior número de gols pró (Handebol) apurado nos jogos disputados entre as 
equipes empatadas; 

 

 Maior coeficiente de pontos average (Voleibol) apurado em todos os jogos 
disputados pelas equipes; 

 

 Sorteio (Basquetebol, Basquete 3x3, Futsal, Handebol e Voleibol). 
 
§ 1º - Na hipótese da aplicação do critério average, dividir-se-á o número de cestas, 
pontos, gols ou sets feitos pelos recebidos e por último pelo número de jogos realizados 
(pró/contra/nº de jogos), considerando-se classificada a equipe que obtiver maior 
coeficiente. 
 
§ 2º - Quando para cálculo de ponto ou gol average, uma equipe não receber ponto ou 
gol será ela a classificada, pois é impossível a divisão por zero, assegurando à equipe 
sem ponto ou gol recebido a classificação pelo critério de pontos e gols average. Para as 
modalidades de Voleibol e Vôlei de Praia, neste cálculo, considerar-se-á a equipe que 
não perder nenhum set ou ponto. 
 
§ 3º - Quando para cálculo de pontos ou gols average, mais de 01 (uma) equipe não 
receber ponto ou gol será classificada a equipe que tiver o ataque mais positivo, pois 
tecnicamente seu resultado será maior; 
 
§ 4º - Os critérios de desempate elencados nas alíneas desse artigo levarão em 
consideração o placar obtido no tempo regulamentar dos jogos. 
 
 

SEÇÃO II 
DA CLASSIFICAÇÃO DO 2º MELHOR DE TODAS AS CHAVES 

 

Art. 20 - Para classificar o 2º melhor de todas as chaves será considerado o placar obtido 
no tempo regulamentar dos jogos e utilizados os critérios relacionados abaixo, quando 
necessário: 
 
As chaves com maior número de equipes serão eliminadas todos os resultados obtidos 
nos jogos com o último lugar de cada chave, deixando todas as chaves com mesmo 
número de equipes, para posteriormente passar para o critério estabelecido no inciso 
II, deste artigo. Caso todas as chaves tenham o mesmo número de equipes, passar-se-á 
automaticamente para o critério estabelecido no inciso II, deste artigo: 
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Será classificado o 2º melhor lugar que tenha maior número de pontos ganhos; 
 
Caso haja mais de 01 (uma) equipe empatada na condição descrita no inciso II, deste 
artigo, passar-se-á aos critérios específicos descritos a seguir, somente para as equipes 
empatadas:  
 

 Cestas average (Basquetebol, Basquete 3x3), gols average (Futsal e Handebol) 
nos jogos disputados pelas equipes selecionadas na fase. Classifica o maior 
resultado; 

 

 Cestas contra (Basquetebol, Basquete 3x3) nos jogos disputados pelas equipes 
selecionadas na fase. Classifica o maior resultado; 

 

 Cestas pró (Basquetebol, Basquete 3x3), gols pró (Futsal e Handebol) nos jogos 
disputados pelas equipes selecionadas na fase. Classifica o maior resultado; 

 

 Gols contra (Futsal e Handebol) nos jogos disputados pelas equipes selecionadas 
na fase. Classifica o menor resultado; 

 

 Saldo de gols (Futsal) nos jogos disputados pelas equipes selecionadas na fase. 
Classifica o maior resultado; 

 

 Sets average (Voleibol) dos jogos disputados pelas equipes em sua chave. 
Classifica o maior resultado; 

 

 Pontos average (Voleibol) nos jogos disputados pelas equipes em sua chave. 
Classifica o maior resultado; 

 

 Sorteio (Basquetebol, Basquetebol 3x3, Futsal, Handebol e Voleibol). 
 
 

CAPÍTULO IX 

DAS REUNIÕES TÉCNICAS 
 

Art. 21 - Será realizada uma reunião técnica, de forma virtual ou presencial, de caráter 
informativo, com os representantes das equipes participantes para tratar de assuntos 
ligados à competição (forma de disputa e sorteio do chaveamento), além de outros 
assuntos correlatos. 
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CAPÍTULO X 

DOS UNIFORMES 
 

Art. 22 - A equipe e os alunos/atletas deverão se apresentar nos locais de competição, 
devidamente uniformizados, conforme o estabelecido nos regulamentos específicos. 
Em todas as modalidades serão permitidas numerações de 00 a 99. 
Art. 23 - Cada instituição de ensino será responsável pela confecção e manutenção dos 
uniformes das equipes e/ou alunos/atletas. 
 
Art. 24 - É proibida a utilização nos uniformes e espaços físicos da competição, de 
propaganda de conteúdo político, bebidas alcoólicas, cigarros e produtos que induzam 
ao vício.  
 

 

CAPÍTULO XI 

DOS PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO 

 
SEÇÃO I 

DAS INSCRIÇÕES E SUBSTITUIÇÕES 
 

Art. 25 - Poderão participar dos 38º Jogos da Primavera 2022 as instituições do ensino 
básico, público e privado, de todo o território sergipano. 
 
Parágrafo único - Quando uma instituição de ensino for composta por mais de uma 
unidade física, para fins de validação da inscrição de alunos/atletas, será considerado o 
CNPJ como parâmetro de distinção da unidade na qual os alunos/atletas estiverem 
efetivamente matriculados e cursando. 
 
Art. 26 - As inscrições das instituições de ensino serão efetuadas por meio de aceite, 
“online”, do Termo de Adesão, no site dos jogos (esporte.se.gov.br). 
 
Art. 27 - Para efetuação de inscrições das equipes nas modalidades coletivas e dos 
alunos/atletas nas modalidades individuais, devem ser observados os seguintes itens: 
 

http://www.esporte.se.gov.br/
http://www.seduc.se.gov.br/jogos


            

 20 

 

SUPERINTENDÊNCIA ESPECIAL DE ESPORTE: Rua Cedro, s/n – Bairro: São José  
www.esporte.se.gov.br – Fone: (79) 3205-9500  

CEP: 49.015-150 – Aracaju/SE 

 

 É obrigatório o cadastramento do nome e do número do registro profissional no 
Conselho Regional de Educação Física do professor/técnico responsável pela 
equipe ou pelo aluno/atleta; 

 

 Na realização da nova inscrição das equipes em nova Fase/Etapa da competição, 
a composição das mesmas poderá ser alterada parcial ou totalmente, através do 
sistema de inscrição dos jogos, a critério da instituição de ensino, desde que não 
infrinja o expresso nos artigos 28 ao 30, deste regulamento; 

 

 Findo os prazos estabelecidos no calendário divulgado pelo COE, para os 38º 
Jogos da Primavera 2022, não será aceita nova inscrição, salvo substituições de 
alunos/atletas autorizadas pelo referido comitê, mediante solicitação justificada 
formal da Unidade de Ensino; 

 

 As alterações a que se refere o inciso anterior só serão aceitas até 02 (dois) dias 
antes da competição da referida modalidade; 

 

 Não será permitida alteração de provas, torneios, níveis ou pesos dos 
alunos/atletas em qualquer modalidade esportiva, após o encerramento dos 
prazos de inscrições, salvo em casos autorizados pelo COE até a finalização da 
reunião técnica; 

 

 Devido a pandemia de COVID-19 os participantes devem aderir 
obrigatoriamente aos protocolos de Biossegurança indicados no anexo VIII 
deste regulamento; 

 

 O Termo de Responsabilidade das instituições de ensino estará disponível no 
sistema de inscrições dos Jogos com confirmação mediante ao aceite “online”; 

 

 É livre a inscrição do aluno/atleta, através da sua instituição de ensino, em todas 
as modalidades; 

 

 As datas de inscrições e realização das competições estarão disponíveis no site 
dos Jogos esporte.se.gov.br  

 
§ 1º - É de inteira responsabilidade da instituição de ensino a inscrição do aluno/atleta 
e técnico nas modalidades, no tocante ao conflito de horário de realização das mesmas, 
devendo esta fazer a opção pela participação do aluno/atleta em uma das modalidades 
conflitantes. 
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§ 2º - Não haverá, em decorrência de choques de horários na realização das 
modalidades e inscrições de um mesmo aluno/atleta ou técnico nas mesmas, alteração 
no cronograma de realização das modalidades. 
 
§ 3º - Será considerado como documento comprobatório de inscrição somente relatório 
emitido pelo Sistema de Jogos após a data final da inscrição para competição 
estabelecida pelo COE. 
 

SEÇÃO II 
DAS CATEGORIAS 

 

Art. 28 - Os 38º Jogos da Primavera 2022 acontecerão nas seguintes categorias de idade: 
 
Modalidades Convencionais: 
 

 Categoria “A” 12 a 14 anos, nascidos entre 2008 a 2010; 

 Categoria “B” 15 a 17 anos, nascidos entre 2005 a 2007. 
 
Parágrafo único: nas modalidades Ginástica Rítmica e Ginástica Artística, no gênero 
feminino, a categoria “A” corresponde aos nascidos entre 2010 e 2011 e a categoria “B” 
aos nascidos entre 2007 a 2009. 
 
Nas Paramodalidades, conforme item IV do art. 6º deste regulamento. 
 
 

CAPÍTULO XII 

DOS PARTICIPANTES 
 

SEÇÃO I 
DO ALUNO/ATLETA 

 

Art. 29 - Será considerado aluno/atleta participante dos 38º Jogos da Primavera 2022 o 
estudante inscrito pela instituição de ensino fundamental ou médio regulamentada pelo 
Conselho Estadual de Educação de Sergipe que emita diploma de conclusão do 
respectivo ensino e atenda as exigências a seguir: 
 

 Estar matriculado na instituição de ensino no ano 2022 até o dia 26 de março; 

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

http://www.esporte.se.gov.br/


            

 22 

 

SUPERINTENDÊNCIA ESPECIAL DE ESPORTE: Rua Cedro, s/n – Bairro: São José  
www.esporte.se.gov.br – Fone: (79) 3205-9500  

CEP: 49.015-150 – Aracaju/SE 

 

 Estar frequentando regularmente as aulas na instituição de ensino fundamental 
ou médio; 

 Não ser atleta profissional; 

 Não ser matriculado em curso superior ou ensino profissionalizante 
subsequente. 

 
Parágrafo único: Alunos com matrícula em duas ou mais instituições de ensino deverão 
optar pela participação por uma delas desde que a mesma preencha os requisitos 
expressos no caput deste artigo. 
 
Art. 30 - A comprovação das exigências especificadas no artigo 29 é de inteira 
responsabilidade do representante legal da instituição de ensino com confirmação, 
mediante aceite “online”, do Termo de Adesão. 
 
Parágrafo único - Será de inteira responsabilidade da instituição de ensino o 
acompanhamento e zelo das boas condições físicas e de saúde do aluno/atleta. 
 
Art. 31 - Para inscrição do aluno/atleta na categoria de idade será considerado o ano de 
nascimento, conforme artigo 28 deste regulamento. 
 
Art. 32 - Será exigido do aluno/atleta no momento da competição e pesagem extraoficial 
e oficial das lutas, o documento oficial de identificação com foto em sua forma original 
ou fotocópia legível e autenticada em cartório. 
 
§ 1º - Serão aceitos os seguintes documentos de identificação: Registro Geral emitido 
por órgão estadual ou federal (Secretaria Estadual de Segurança Pública, Ministérios da 
Aeronáutica, Exército ou Marinha), Passaporte ou Carteira de Trabalho e Previdência 
Social, tipo digitalizado (Ministério do Trabalho), E-título (título de eleitor digital). 
 
§ 2º - Não serão aceitos documentos danificados, fax, boletins de ocorrência, fotos de 
documentos, protocolos ou outros tipos de documentos que não os expressos no §1º, 
deste artigo. 
 

 

SEÇÃO II 
DO PROFESSOR/TÉCNICO E AUXILIAR TÉCNICO 

 

Art. 33 - A função do professor/técnico das equipes inscritas nos 38º Jogos da Primavera 
2022 será obrigatoriamente exercida por Profissionais de Educação Física (licenciados, 
bacharéis e/ou provisionados) credenciados no sistema CREF/CONFEF, devendo esta 
condição ser comprovada por meio da cédula profissional original emitida pelo Conselho 
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Regional de Educação Física (CREF/CONFEF) ou declaração original emitida pelo 
CREF/CONFEF válidas. 
 
§ 1º - A declaração deverá ser acompanhada por documento oficial de identificação com 
foto em sua forma original. 
 
§ 2º - Será aceita cópia do documento expresso no caput deste artigo, desde que 
autenticada em cartório. 
 
§ 3º - A exigência estabelecida no caput deste artigo não se aplicará ao professor/técnico 
da modalidade Xadrez. 
 
Art. 34 - A função de auxiliar técnico das equipes inscritas nos 38º Jogos da Primavera 
2022 só poderá ser exercida por Profissionais de Educação Física (licenciados, bacharéis 
ou provisionados) credenciados no sistema CREF/CONFEF ou por acadêmico de 
Educação Física, devendo esta condição ser comprovada por meio de qualquer um dos 
documentos abaixo relacionados: 
 

 Cédula profissional original emitida pelo CREF/CONFEF, dentro da validade; 
 

 Declaração original emitida pelo CREF/CONFEF, dentro da validade; 
 

 Declaração original, emitida pela instituição de ensino superior, da condição de 
aluno do curso de Educação Física. 

 
§ 1º - Todas as declarações e certificados deverão ser acompanhados pelo documento 
oficial de identificação com foto, em sua forma original, conforme estabelecido no §1º, 
do artigo 33, deste regulamento. 
 
§ 2º - Serão aceitas cópias dos documentos expresso nos incisos I, II e III deste artigo, 
desde que autenticada em cartório. 
 
Art. 35 - Não será permitido ao auxiliar técnico assumir a equipe sem que o mesmo seja 
professor licenciado ou bacharel em Educação Física e profissional credenciado no 
sistema CREF/CONFEF.  
 
Parágrafo único - Em nenhuma hipótese será permitido ao provisionado atuar em 
modalidade distinta daquela especificada na sua credencial. 
 
Art. 36 - O professor/técnico responsável por acompanhar a equipe, nas modalidades 
coletivas, deverá efetuar a assinatura da súmula no início do jogo, podendo o mesmo 
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assinar e assumir duas equipes simultaneamente no mesmo jogo, tendo o mesmo livre 
acesso a ambos os “bancos”, respaldado por documento emitido por ambas as 
instituições de ensino ou cadastro prévio do mesmo no Sistema dos Jogos. Nas 
modalidades individuais, os professores/técnicos deverão ser os responsáveis pela 
confirmação dos seus alunos/atletas, comprovando também a sua presença no local da 
competição. 
 
Parágrafo único - A comprovação a que se refere o caput será mediante assinatura em 
súmula ou lista de presença, junto à mesa de arbitragem ou de confirmação. 
 

 

SEÇÃO III 
DA ARBITRAGEM 

 

Art. 38 - O oficial de competição (representante do COE) é autoridade máxima nos 
ambientes de competição, cabendo a ele fazer cumprir o expresso neste regulamento. 
 
Art. 39 - A equipe de arbitragem será composta por árbitros credenciados pelas 
confederações, federações, associações de árbitros e ligas de arbitragem ou instituições 
de nível superior, aprovada pelo COE. 
 
Art. 40 – Sugere-se, quando possível e priorizando a realização da competição, a não 
atuação do árbitro na modalidade, categoria e gênero da competição que, enquanto 
professor/técnico tiver equipe, aluno/atleta ou laço familiar com qualquer membro. 
 
Art. 41 - Fica vetada a atuação, na equipe de arbitragem, de qualquer membro do COE. 
 
Art. 42 - Não será aceita recusa da equipe de arbitragem por parte das instituições de 
ensino, podendo, em caso de suspeição ou impedimento de qualquer árbitro, a equipe 
que se sentir prejudicada interpor recurso ao CONJUD. 
 
 

CAPÍTULO XIII 

DOS JOGOS DA JUVENTUDE, JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS E 
PARALIMPÍADAS ESCOLARES 
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SEÇÃO I 
DAS MODALIDADES 

 

Art. 43 - As modalidades que integram os Jogos Escolares Brasileiros 2022 (Categoria 12 
a 14 anos), são: Atletismo, Badminton, Basquetebol, Ciclismo, Futsal, Ginástica Artística, 
Ginástica Rítmica, Handebol, Judô, Karatê, Wrestling, Natação, Taekwondo, Tênis de 
Mesa, Voleibol, Vôlei de Praia e Xadrez. 
 
Art. 44 - As modalidades que integram os Jogos da Juventude 2022 (Categoria 15 a 17 
anos), são: Atletismo, Badminton, Basquetebol, Ciclismo, Futsal, Ginástica Artística, 
Ginástica Rítmica, Handebol, Judô, Wrestling, Natação, Taekwondo, Tênis de Mesa, 
Voleibol e Vôlei de Praia. 
 
Art. 45 - Para os Jogos da Juventude 2022 e Jogos Escolares Brasileiros 2022, em 
nenhuma hipótese, será permitido o embarque/participação de equipes coletivas: 
 
§ 1º - Para os Jogos da Juventude 2022: 
 
I - com número inferior a: 
08 (oito) alunos/atletas nas modalidades de Basquetebol, Futsal e Voleibol; 
10 (dez) alunos/atletas na modalidade de Handebol. 
  
II - com número superior a: 
09 (nove) alunos/atletas nas modalidades de Basquetebol, Futsal e Voleibol; 
11 (onze) alunos/atletas na modalidade de Handebol. 
 
§ 2º - Para os Jogos Escolares Brasileiros 2022: 
 
I - com número inferior a: 
10 (dez) alunos/atletas nas modalidades de Basquetebol, Futsal e Voleibol; 
12 (doze) alunos/atletas na modalidade de Handebol. 
  
II - com número superior a: 
12 (doze) alunos/atletas nas modalidades de Basquetebol, Futsal e Voleibol; 
14 (quatorze) alunos/atletas na modalidade de Handebol. 

 

SEÇÃO II 
DAS REPRESENTAÇÕES 
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Art. 46 - As representações do Estado de Sergipe, nas competições dos Jogos da 
Juventude 2022 e Jogos Escolares Brasileiros 2022 se darão da seguinte forma: 
 

 Nas modalidades individuais serão dos alunos/atletas campeões dos 38º Jogos 
da Primavera 2022. Já as modalidades coletivas na categoria “B” serão 
compostas por seleções de alunos/atletas, convocados pela Superintendência 
Especial de Esporte para os Jogos da Juventude, na categoria “A” compostas 
pelas equipes campeãs dos 38º Jogos da Primavera. 

 
§ 1º - Para os Jogos Escolares Brasileiros 2022 (categoria 12 a 14 anos – “A”), 
preferencialmente: 
 

 A equipe campeã, por gênero, nas modalidades de Basquetebol, Futsal, 
Handebol, Voleibol e Vôlei de Praia; 

 Os campeões, por gênero, nas provas da modalidade de Atletismo. Para 
completar a Delegação, e caso um atleta obtenha o primeiro lugar em duas 
provas, serão convocados os alunos/atletas, finalistas das provas, com melhor 
índice técnico considerando os resultados dos Jogos Escolares Brasileiros 2021; 

 Os campeões, por gênero, com os 08 (oito) melhores índices técnicos, entre 
todas as provas da modalidade de Natação. Caso não seja contemplado o 
número de vagas, serão convocados os melhores índices técnicos entre vice-
campeões; 

 O campeão e vice-campeão do Torneio Pensado, por gênero, na modalidade de 
Xadrez; 

 Os campeões, por gênero e peso, nas modalidades de Judô, Karatê (Kumitê) e 
Taekwondo, além do campeão na modalidade kata do Karatê; 

 Os campeões do estilo livre em cada categoria, gênero e peso na modalidade 
Wrestling; 

 Os campeões e vice-campeões no Torneio Simples, por gênero, nas modalidades 
de Badminton e Tênis de Mesa na categoria de 12 a 14 anos; 

 O campeão na soma geral das 03 (três) provas disputadas, por gênero, na 
modalidade de Ciclismo, no caso de empate na soma geral desses pontos será 
considerado classificado o aluno/atleta com melhor colocação na prova de 
velocidade, caso persista o empate, o segundo critério será a melhor colocação 
na prova de estrada; 

 Na categoria de 11 a 12 anos, as 04 (quatro) primeiras colocadas da Competição 
Individual Geral, na modalidade de Ginástica Rítmica; 

 Na categoria “A”, os 03 (três) primeiros colocados da Competição Individual 
Geral, por gênero, na modalidade de Ginástica Artística. 
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§ 2º - Para os Jogos da Juventude 2022 (categoria 15 a 17 anos – “B”), 
preferencialmente: 
 

 Os campeões, por gênero, com os 10 (dez) melhores índices técnicos, 
considerando os resultados dos Jogos da Juventude 2019, nas provas das 
modalidades de Atletismo; 

 Os campeões, por gênero, com os 08 (oito) melhores índices técnicos, entre 
todas as provas da modalidade de Natação. Caso não seja contemplado o 
número de vagas, serão convocados os melhores índices técnicos entre vice-
campeões, ressalvando as provas de 400m, 800m e 1.500m nado livre, que 
deverão atingir o índice técnico mínimo descrito no regulamento específico; 

 Os campeões, por gênero e peso, nas modalidades de Judô e Taekwondo. 

 Os campeões do estilo livre em cada categoria, gênero e peso na modalidade 
Wrestling. 

 O campeão e vice-campeão no Torneio Simples, por gênero, nas modalidades de 
Badminton e Tênis de Mesa; 

 O campeão e vice-campeão na soma geral das 03 (três) provas disputadas, por 
gênero, na modalidade de Ciclismo, no caso de empate na soma geral desses 
pontos será considerado classificado o aluno/atleta com melhor colocação na 
prova de velocidade, caso persista o empate, o segundo critério será a melhor 
colocação na prova de estrada; 

 As 03 (três) primeiras colocadas da Competição Individual Geral, na modalidade 
de Ginástica Rítmica; 

 Na categoria de 13 a 15 anos, os 02 (duas) primeiros colocados da Competição 
Individual Geral, na modalidade de Ginástica Artística; 

 As seleções estaduais por gênero nas modalidades de Basquetebol, Futsal, 
Handebol, Vôlei de Praia e Voleibol, sendo seus membros convocados pela 
Superintendência Especial de Esporte. Como pré-requisito mínimo, todos os 
alunos/atletas devem obrigatoriamente participar dos 38º Jogos da Primavera 
em qualquer modalidade. 

 
§ 3º - Para a participação nas Paralimpíadas Escolares 2022, a convocação será efetuada 
por meio de critérios técnicos determinados pelo COE. 
 
§ 4º - Os professores/técnicos que acompanharão as equipes nos Jogos da Juventude 
2022, Jogos Escolares Brasileiros e nas Paralimpíadas Escolares 2022, em cada 
modalidade, categoria e gênero, serão indicados pelo COE. 
 
§ 5º - É obrigatória a participação dos alunos/atletas em todos os jogos, torneios, provas 
e lutas nas competições escolares nacionais, cabendo ao COE quando do não 
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cumprimento do disposto neste parágrafo, encaminhar representação ao CONJUD para 
as devidas providências e sanções cabíveis. 
 
§ 6º - Todo atleta, treinador, membro de equipe multidisciplinar, dirigentes e auxiliares 
que aceitar a convocação e integrar a delegação oficial da Secretaria de Estado da 
Educação do Esporte e da Cultura / Superintendência Especial de Esporte, aceita 
espontaneamente  e de boa vontade os princípios estabelecidos no Termo de 
Compromisso do Atleta e Técnico e da rigorosa obediência às determinações da Chefia 
de Delegação e instruções dos organizadores, conforme ANEXO VI deste regulamento, 
não sendo aceito qualquer tipo de discriminação ou negligência diante de quem quer 
que seja o integrante da delegação. O não cumprimento das mesmas impede a 
participação do atleta, treinador, membro de equipe multidisciplinar, dirigentes e 
auxiliares nos Jogos da Juventude, Jogos Escolares Brasileiros ou Paralímpiadas 
Escolares. 
 

SEÇÃO III 
DAS REALIZAÇÕES 

 

Art. 47 - As competições serão realizadas conforme discriminado abaixo, podendo 
ocorrer alteração: 
 
Jogos Escolares Brasileiros 2022 – categoria 12 a 14 no período de 29 de outubro a 5 de 
novembro de 2022, em Rio de Janeiro/RJ. 
 
Jogos da Juventude 2022 – categoria 15 a 17 anos, no período de 02 a 17 de setembro 
de 2022, na cidade de Aracaju/SE. 
 
Paralimpíadas Escolares 2022 – categoria de 11 a 17 anos, no período de 22 a 27 de 
novembro de 2022, na cidade de São Paulo/SP. 
 

 

SEÇÃO IV 
DOS UNIFORMES 

 

Art. 48 - Os uniformes dos alunos/atletas e equipes convocados para representar o 
estado de Sergipe nas competições escolares nacionais serão de responsabilidade da 
instituição de ensino a qual eles pertencem, devendo estar de acordo com as 
especificações obrigatórias expressas nos regulamentos dos Jogos Escolares Brasileiros 
e Jogos da Juventude 2022. 
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Parágrafo único - os uniformes deverão ser apresentados juntamente com a entrega da 
documentação para apreciação e aprovação do COE, obedecendo aos prazos previstos 
no artigo 49, deste regulamento. 
 

SEÇÃO V 
DAS INSCRIÇÕES 

 

Art. 49 - Os convocados para os Jogos Escolares Brasileiros 2022 e Jogos da Juventude 
2022 e para as Paralimpíadas Escolares 2022 deverão entregar na SUPEE a 
documentação, exigida pelo COB e CPB (anexo I, deste regulamento), devidamente 
preenchida de forma digital, impressa em papel A4 e, assinada e carimbada, 
impreterivelmente dentro do cronograma dos prazos, para não ocorrer o impedimento 
da participação no evento, podendo ocorrer alteração conforme necessidade do COE: 
 

 Para os convocados para a os Jogos da Juventude e Jogos Escolares Brasileiros 
da categoria “A” 12 a 14 anos e “B” 15 a 17 anos – até 25 de agosto de 2022. 

 Para os convocados das modalidades paradesportivas – 16 de setembro de 2022. 
 
Art. 50 - Não serão aceitos pelo COB, CBDE e CPB documentos danificados, protocolos, 
fotocópias, ou outro tipo de documento, que não sejam os expostos nos regulamentos 
dos Jogos da Juventude 2022, Jogos Escolares Brasileiros 2022 e das Paralimpíadas 
Escolares 2022, ou exigidos pelo Comitê Organizador para retirada da credencial no 
evento. 
 
Art. 51 - Os professores/técnicos que tiverem equipes classificadas nas modalidades que 
integram os Jogos da Juventude 2022, Jogos Escolares Brasileiros 2022 e das 
Paralimpíadas Escolares 2022 deverão apresentar original da carteira do sistema 
CREF/CONFEF (dentro da validade) no ato da inscrição (confirmação) da 
equipe/instituição de ensino para os Jogos da Juventude 2022, Jogos Escolares 
Brasileiros 2022 e para as Paralimpíadas Escolares 2022. Essa exigência não será 
aplicada aos professores/técnicos da modalidade de Xadrez. 
 

 
SEÇÃO VI 

DO DESLOCAMENTO 
 
Art. 52 - O deslocamento, das instituições de ensino e ou alunos/atletas para as cidades 
sedes dos Jogos Escolares Brasileiros 2022 e das Paralimpíadas Escolares 2022, será 
realizado conforme determinação do Governo do Estado de Sergipe e SEDUC. 
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SEÇÃO VII 
DO DESLIGAMENTO 

 

Art. 53 - Não será permitido a qualquer membro se desligar da delegação, desde a sua 
composição até o retorno ao estado de Sergipe, sem que seja encaminhado documento 
de solicitação com justificativa ao COE, pelo responsável legal, anexo V, deste 
regulamento. 
 
Parágrafo único - Aos membros da delegação que não cumprirem o disposto no caput 
deste artigo caberão sanções estabelecidas pelo CONJUD. 

CAPÍTULO XIV 

DO CERIMONIAL DE ABERTURA E ENCERRAMENTO 
 

Art. 54 - As solenidades de abertura e encerramento dos 38º Jogos da Primavera 2022 
ocorrerão em locais e horários a serem definidos pelo COE. 
 
Art. 55 - É obrigatória a participação, na solenidade de abertura, das representações das 
instituições de ensino inscritas com número de participantes a ser definido e 
posteriormente informado pela Comissão de Premiação, Solenidades de Abertura e 
Encerramento (CPSAE). 
 

 

CAPÍTULO XV 

DOS BOLETINS INFORMATIVOS 
 

Art. 56 - Os boletins oficiais serão numerados e datados e as informações neles contidas 
poderão ser alteradas, ficando assim válidas as informações da última publicação. Os 
mesmos estarão disponíveis diariamente no site esporte.se.gov.br.  
 
§ 1º - Caberá aos representantes das unidades de ensino a verificação diária de emissão 
de novos boletins, para constatação de possíveis alterações. 
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CAPÍTULO XVI 

DO CONSELHO DE JUSTIÇA E DISCIPLINA DESPORTIVA ESTUDANTIL 
 

Art. 57 - O Conselho de Justiça e Disciplina Desportiva Estudantil (CONJUD) é nomeado 
pelo governador do estado de Sergipe e tem como responsabilidade, a organização da 
justiça desportiva do evento, devendo o mesmo encaminhar suas decisões para a 
publicação nos boletins dos 38º Jogos da Primavera 2022. 
 
§ 1º - O CONJUD será convocado pelo seu presidente e deverá reunir-se a qualquer hora, 
sempre que necessário. 
 
§ 2º - O CONJUD seguirá as disposições contidas neste regulamento, no Código de Justiça 
e Disciplina Desportiva Estudantil (CJDDE), no Código Nacional de Organização da Justiça 
e Disciplina Desportiva (CNOJDD) e na Legislação Esportiva em vigor. 
 
Art. 58 - Nos 38º Jogos da Primavera 2022, pessoas físicas ou jurídicas, que direta ou 
indiretamente estejam participando, que infringirem este regulamento, ou decisões do 
COE ou cometerem faltas disciplinares no transcurso das competições dentro da 
jurisdição da sede dos jogos, estarão sujeitos às sanções previstas na legislação. 
 
Art. 59 - O CONJUD tem como competência julgar questões pertinentes às normas 
regulamentares e disciplinares ou princípios de ética esportiva dentro ou fora das 
competições. 
 
Art. 60 - As sanções disciplinares entrarão automaticamente em vigor a partir das 
decisões do CONJUD, devendo ser imediatamente publicadas no boletim oficial para 
ciência e cumprimento. 
 
Art. 61 - As suspensões automáticas estão descritas no regulamento específico de cada 
modalidade. 
 
Art. 62 - Será encaminhado relatório ao CONJUD para análise e pronunciamento, no 
caso do aluno/atleta ou equipe que, sem prévia autorização do COE, retirar-se do jogo, 
torneio, prova ou luta antes do término de sua participação. 
 
Art. 63 – Qualquer tentativa de inscrição realizada de forma irregular será encaminhada 
ao CONJUD para as devidas providências. 
 
Art. 64 - O CONJUD estará disponível para todos os participantes do referido evento. 
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CAPÍTULO XVII 

DOS RECURSOS 
 

Art. 65 - O recurso para julgamento (Anexo II, deste Regulamento) deverá ser 
apresentado por escrito, assinado pelo diretor da instituição de ensino e/ou 
professor/técnico responsável pela equipe, devidamente fundamentado, em 02 (duas) 
vias, e entregue na sede do Comitê Organizador Estadual (COE) dos 38º Jogos da 
Primavera 2022 ou encaminhado por meio eletrônico em endereço expresso nos 
boletins oficiais da competição específico para este fim. 
 
§ 1º - Qualquer forma de recurso deverá obedecer aos prazos e procedimentos 
estabelecidos a seguir: 
 

 Para fatos ocorridos até às 13h, os recursos deverão ser encaminhados até as 
18h do mesmo dia, através do e-mail conjud.seduc@seduc.se.gov.br 

 

 Para fatos ocorridos após às 13h, os recursos deverão ser encaminhados até as 
20h do mesmo dia, através do e-mail conjud.seduc@seduc.se.gov.br. 

 
§ 2º - Transcorrido o prazo estabelecido, o reclamante perderá o direito ao recurso. 
 
Parágrafo Único: na ausência de regra específica no Regulamento Geral ou Específico 
da Modalidade será utilizado o CJDDE de forma subsidiária. 
 
 

CAPÍTULO XVIII 

DA CESSÃO DE DIREITOS 

 

Art. 66 - Todos os integrantes das instituições de ensino, assim como quaisquer outros 
participantes dos 38º Jogos da Primavera 2022 e possam compor a delegação de 
Sergipe nos Jogos Escolares Brasileiros 2022, Jogos da  Juventude 2022 e Paralimpíadas 
Escolares, devidamente representados por quem de direito, por meio da adesão ao 
presente Regulamento, que se comprova pela inscrição e efetiva participação nos jogos, 
autorizam, em caráter universal, gratuito, irrevogável, irretratável e exclusivo ao 
Governo do Estado de Sergipe/COB/CBDE/CPB, ou terceiros por estes devidamente 
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autorizados, a título universal e de forma irrevogável e irretratável, em qualquer país, o 
direito de usar o nome, voz, imagem, material biográfico, declarações, gravações, 
entrevistas e endossos dados pelo participante citado ou a ele atribuíveis, sem fins 
comerciais, seja durante as competições, aquecimentos, treinamentos, hospedagem, 
transporte ou alimentação em qualquer suporte existente ou que venha a ser criado, 
para divulgação e promoção nas diferentes mídias e para o material a ser captado por 
qualquer meio de comunicação para transmissão, exibição e re-exibição, no todo, em 
extratos, trechos ou partes, ao vivo ou não, sem limitação de tempo ou de número de 
vezes, através de: 
 

 rádio; 
 

 televisão aberta ou televisão por assinatura, através de todas as formas de 
transporte de sinal existentes, exemplificativamente, UHF, VHF, cabo, MMDS e 
satélite, bem como independentemente da modalidade da comercialização 
empregada, incluindo pay-per-view, em Sergipe ou no Brasil; 

 

 circuito cinematográfico; 
 

 mídia impressa, mas não limitados apenas a livros, revistas, jornais, etc.; 
 

 transmissão streaming; 
 

 redes sociais, sejam elas instagram e facebook; 
 

 fixação em qualquer tipo de suporte material, tais como: películas 
cinematográficas de qualquer bitola, CD, CD ROM, CDI, home vídeo, DAT, DVD e 
suportes de comunicação gráfica em geral; 

 

 armazenagem em banco de dados; 
 

 projeção em tela, em casas de frequência coletiva ou em locais públicos, com ou 
sem ingresso pago, da comercialização ou aluguel ao público em qualquer 
suporte material existente; 

 

 disseminação por meio da Internet ou qualquer rede pública ou particular de 
computadores; 

 

 telefonia fixa ou móvel; 
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 desenvolvimento de atividades de licenciamento de produtos e/ou serviços 
vinculados ao evento, de embalagens de produtos; 

 

 qualquer outra forma de utilização comercial que possa ser adotada pelos 
organizadores do evento, renunciando, desde já, a qualquer remuneração. 

 
Art. 67 - Fica desde já assegurado que o exercício pelo Governo do Estado de Sergipe, 
pela CBDE, pelo COB, pelo CPB e por terceiros, por eles autorizados, de qualquer dos 
direitos ora cedidos, dar-se-á de maneira a valorizar o esporte, os alunos/atletas e o 
evento. 
 
Art. 68 - A autorização não tem limitação de tempo ou número de vezes, podendo se 
realizar em qualquer país, e por ela renuncia ao direito de aprovar qualquer material 
que venha a ser produzido em decorrência da mesma. 

 

CAPÍTULO XIX 

DAS INSTALAÇÕES 
 

Art. 69 - As instituições de ensino inscritas nos 38º Jogos da Primavera 2022 ficam 
obrigadas a disponibilizar gratuitamente suas instalações esportivas em conformidade 
com as necessidades da realização do evento, independente de participação em 
categoria específica ou quantidade de atletas inscritos. 
 
Art. 70 - É obrigatório às instituições de ensino, públicas e privadas, conceder os espaços 
físicos esportivos para filmagem e utilização de imagem para publicidade, conforme o 
disposto no artigo 69, deste regulamento.  
 
Art. 71 - É de responsabilidade da instituição de ensino que estiver disponibilizando seu 
espaço esportivo, desde que previamente comunicado: 
 

 liberá-lo apto para a competição 60 (sessenta) minutos antes do início; 
 

 manter os refletores em perfeito funcionamento durante as competições; 
 

 manter os materiais e acessórios em bom estado de conservação: as traves, os 
postes de voleibol, as cadeiras de árbitro de voleibol, as tabelas de basquetebol, 
entre outros. 
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Parágrafo único - Caso o estabelecido nos artigos 68, 69 e 70, deste regulamento, não 
sejam cumpridos caberá ao COE advertir a instituição de ensino e/ou encaminhar 
representação ao CONJUD. 
 
Art. 72 - Caberá ao COE verificar as condições gerais dos ginásios esportivos das 
instituições de ensino, aprovando ou não sua utilização para sediar determinada 
modalidade esportiva. 
 
Art. 73 - Não será permitido o uso de charangas, objetos cortantes, armas brancas ou 
de fogo, bebidas alcoólicas e fogos de artifícios, inclusive sinalizadores, nos locais de 
competição. 
 
Art. 74 - Em respeito ao direito de arena dos patrocinadores oficiais dos 38º Jogos da 
Primavera 2022 só serão autorizadas as colocações de banners, faixas, stands ou 
qualquer meio de propaganda dos patrocinadores oficiais e parceiros, da 
SEDUC/Governo de Sergipe e do espaço. 
 
Parágrafo único - Em nenhuma hipótese será aceito o patrocínio de instituições de 
ensino inscritas nos 38º Jogos da Primavera 2022. 

 

SEÇÃO I 
DOS DANOS FÍSICOS, MATERIAIS E MORAIS 

 

Art. 75 - Em caso de dano físico, material ou moral ocorrido em qualquer local de 
competição, a instituição de ensino causadora será responsabilizada pela reparação, 
independente dos mesmos terem sidos causados por aluno/atleta, professor/técnico, 
dirigente ou torcida, devendo o COE emitir representação ao CONJUD para que este 
estabeleça as sanções cabíveis. 
 

 

CAPÍTULO XX 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 76 - Os participantes dos 38º Jogos da Primavera 2022 deverão ser conhecedores 
deste regulamento, dos Termos de Cessão de Direitos e Responsabilidades, dos 
protocolos de biossegurança, das regras oficiais adotadas pelas confederações das 
modalidades esportivas CJDDE - Código de Justiça e Disciplina Desportiva Estudantil, 
Resolução nº 02/2017/CONJUD e do CBJDE - Código Brasileiro de Justiça Desportiva 
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Escolar do COB, ficando sujeitos a todas as suas disposições, e às penalidades que dele 
possam emanar. 
 
Art. 77 - Caberá representação do COE ao CONJUD o não cumprimento das exigências 
contidas neste regulamento pelas instituições de ensino, professores/técnicos, 
auxiliares técnicos, alunos/atletas, árbitros e coordenadores de arbitragem. 
 
Art. 78 - Qualquer consulta atinente aos 38º Jogos da Primavera 2022, sobre matéria 
não constante neste regulamento, deverá ser formulada pelo representante da 
instituição de ensino ao COE, que após o devido exame, apresentará sua decisão através 
de documento oficial. 
 
Art. 79 - Compete ao COE, interpretar, zelar pela execução e resolver os casos omissos 
deste regulamento. 
 
Art. 80 - Este regulamento revoga os regulamentos anteriores e as disposições em 
contrário. 
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REGULAMENTO ESPECÍFICO DO ATLETISMO 
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1 - A competição de Atletismo será realizada de acordo com as regras oficiais da World 
Athletics (WA), adotadas pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), salvo o 
estabelecido neste regulamento e no Regulamento Geral desta competição. 
 
2 - A instituição de ensino poderá inscrever, no máximo, 03 (três) alunos/atletas por 
prova individual e 1 (uma) equipe no revezamento, por categoria e gênero e 01 (um) 
professor/técnico. 
 
3 - O aluno/atleta somente poderá participar em sua categoria de competição, podendo 
ser inscrito em até 2 (duas) provas. 
 
3.1 - O aluno/atleta inscrito na prova combinada não poderá participar de nenhuma 
outra prova. 
 
4 - O aluno/atleta deverá comparecer ao local de competição, 30 (trinta) minutos antes 
do horário estabelecido em boletim, devidamente uniformizado e acompanhado do 
professor/técnico, conforme disposto nos artigos 8º e de 22 a 24, do Regulamento Geral, 
e especificações abaixo: 
 
4.1 - Feminino – camiseta ou top, sunquíni, short ou macaquinho, preferencialmente de 
tênis ou sapatilha. 
 
4.2 - Masculino – camiseta, short ou macaquinho, preferencialmente de tênis ou 
sapatilha. 
 
4.3 - Será obrigatório o uso da numeração na frente do uniforme, as quais deverão ser 
fixadas com alfinetes de segurança (broches), sob pena do aluno/atleta não poder 
participar da prova.  
 
4.4 - A numeração dos alunos/atletas será confeccionada pela equipe de arbitragem e 
entregue aos mesmos no dia da realização da competição. A mesma não poderá mudar 
durante a competição, ou seja, quem por ventura não se apresentar para a confirmação 
da(s) prova(s) com o número, disponibilizado pela equipe de arbitragem, será eliminado 
da(s) mesma(s). 
 
4.5 - Para ter condição de participação, antes do início das provas, todos os 
componentes da equipe deverão apresentar os documentos indicados nos artigos 32, 
33 e 34 do Regulamento Geral desta competição, à equipe de arbitragem. 
 
5 - A competição será realizada em pista com 06 (seis) ou 08 (oito) raias e terá as 
seguintes provas: 
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5.1 - Para a Categoria “A” 12 a 14 

 

5.2 - Para a Categoria “B” 15 a 17 anos: 

 

6 - As Prova de Barreiras terão as seguintes configurações: 
 
6.1 - 80m c/ Barreiras e os 80m c/barreiras do Pentatlo (Categoria “A” 12 a 14 anos 
feminino) – 08 (oito) barreiras com altura de 0,76m. Distância da saída até a primeira 
barreira e da última barreira até a chegada de 12m. Distância entre as barreiras de 8m. 
 
6.2 - 100m c/barreiras e os 100m c/barreiras Hexatlo (Categoria “A” 12 a 14 anos 
masculino) – 10 (dez) barreiras com altura de 0,84m. Distância da saída até a primeira 
barreira de 13m. Distância entre as barreiras de 8,5m. Distância da última barreira até a 
chegada de 10,5m. 
 
6.3 - 100m c/ Barreiras e os 100m c/ Barreiras do Pentatlo (Categoria “B” 15 a 17 anos 
feminino) – 10 (dez) barreiras com altura de 0,762m. Distância da saída até a primeira 

Prova Feminina Masculina 

Corrida Rasa 80m, 150m, 800m e 2.000m 

Corrida com Barreira 80m 100m 

Revezamento 4x75m 

Salto Altura e Distância 

Arremesso do Peso 3kg 4kg 

Lançamento do Dardo 500g 600g 

Lançamento do Disco 750g 1kg 

Combinada 

Pentatlo (80m com Barreiras, 
Arremesso do Peso, Salto em 
Altura, Salto em Distância e 
600m) 

Hexatlo (100m com Barreira, 
Arremesso do Peso, Lançamento do 
Dardo, Salto em Distância, Salto em 
Altura e 800m) 

Prova Feminina Masculina 

Corrida Rasa 100m, 200m, 400m, 800m, 3.000m 

Corrida com Barreira 100m 110m 

Revezamento Misto 4 x 400m (02 (dois) alunos/atletas e 02 (duas) alunas/atletas) 

Salto Altura, Distância e Triplo 

Arremesso do Peso 3kg 5kg 

Lançamento do Dardo 500g 700g 

Lançamento do Disco 1kg 1,5kg 

Combinada 
Pentatlo (100m com Barreira, 
Salto em Altura,  Arremesso do 
Peso, Salto em Distância e 800m) 

Pentatlo (110m com Barreira, Salto 
em Altura,  Arremesso do Peso, Salto 
em Distância e 800m) 
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barreira de 13m. Distância entre as barreiras de 8,5m. Distância da última barreira até a 
chegada de 10,5m. 
 
6.4 - 110m c/ Barreiras e os 110m c/ Barreiras do Pentatlo (Categoria “B” 15 a 17 anos 
masculino) – 10 (dez) barreiras com altura de 0,914m. Distância da saída até a primeira 
barreira de 13,72m. Distância entre as barreiras de 9,14m. Distância da última barreira 
até a chegada de 14,02m. 
 
7- As Prova de campo terão as seguintes configurações:  
 
7.1- O número de rodadas (tentativas) em cada prova será definido pelo COE no 
congresso técnico; 
 
7.2 - Será definida, na reunião técnica, a altura inicial em que a barra será colocada na 
prova de Salto em Altura, assim como as distâncias da tábua de impulsão para o Salto 
Triplo; 
 
7.3 - Os alunos/atletas podem utilizar seus próprios implementos, sendo sua aferição de 
responsabilidade da equipe de arbitragem da competição; 
 
7.4 Estes implementos devem ser entregues a equipe de arbitragem no momento da 
confirmação da prova; 
 
8- O formato de competição de cada prova será definido pelo COE e coordenação de 
arbitragem da modalidade. 
 
8.1 - Após a confirmação dos alunos/atletas na prova, quando não houver número de 
alunos/atletas para compor as eliminatórias, as provas serão realizadas como semifinais 
no horário da eliminatória. Da mesma forma, quando não houver número de 
alunos/atletas para compor os grupos de semifinais, as provas serão realizadas como 
final no horário da semifinal. 
 
9 - Os casos omissos serão resolvidos pela Supervisão de Atletismo, com a anuência do 
COE, não podendo essas resoluções contrariar as normas e princípios gerais adotados 
nas regras oficiais da CBAt e os Regulamentos Geral e Específico desta modalidade. 
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REGULAMENTO ESPECÍFICO DO BADMINTON 
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1 - A competição de Badminton será realizada de acordo com as Regras Oficiais da 
Federação Mundial de Badminton (BWF), adotadas pela Confederação Brasileira de 
Badminton (CBBd), salvo o estabelecido neste regulamento e no Regulamento Geral 
desta competição. 
 
2 - A instituição de ensino poderá inscrever, no máximo, 24 (vinte e quatro) 
alunos/atletas por categoria e gênero, distribuídos nos torneios conforme 
especificações abaixo, e 01 (um) professor/técnico: 
 
2.1 – 08 (oito) alunos/atletas no Torneio Simples; 
 
2.2 - 08 (oito) alunos/atletas no Torneio de Duplas Masculina e Feminina; 
 
2.3 - 16 (dezesseis) alunos/atletas no Torneio de Dupla Mista; 
 
2.4 - Apenas 08 (oito) alunos/atletas podem ser inscritos nos 03 (três) torneios, por 
categoria e gênero. 
 
2.5 - A competição será realizada com os seguintes torneios: 
 
2.5.1 - Simples (SM/SF); 
2.5.2 - Dupla Masculina (DM); 
2.5.3 - Dupla Feminina (DF); 
2.5.4 - Dupla Mista (DX). 
 
2.6 – Todos os jogos da competição terão caráter eliminatório e serão disputados em 
melhor de 3 sets de 21 pontos cada. 
 
3 - O aluno/atleta deverá comparecer ao local de competição, 30 (trinta) minutos antes 
do horário estabelecido em boletim, devidamente uniformizado e acompanhado do 
professor/técnico, conforme disposto nos artigos 8º e de 22 a 24, do Regulamento Geral, 
e especificações abaixo: 
 
3.1 - Feminino – camisa de manga curta que poderá ser de qualquer cor, short ou saia, 
tênis e meias. 
 
3.2 - Masculino – camisa de manga curta que poderá ser de qualquer cor, short, tênis e 
meias. 
 
3.3 - Não será permitido o uso de bonés, bermudas (da altura do joelho para baixo) e 
calças compridas. Podem ser usadas bandanas. 
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3.4 - Para ter condição de participação, antes do início dos torneios, todos os 
componentes da equipe deverão apresentar os documentos indicados nos artigos 32, 
33 e 34 do Regulamento Geral desta competição, à equipe de arbitragem. 
 
4 - Nos torneios serão utilizadas petecas de nylon, aprovadas pelo COE. 
 
5 - Os casos omissos serão resolvidos pela Supervisão de Badminton, com a anuência do 
COE, não podendo essas resoluções contrariar as normas e princípios gerais adotados 
nas regras oficiais da CBBd e os Regulamentos Geral e Específico desta modalidade.  
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REGULAMENTO ESPECÍFICO DO BASQUETEBOL 

  

http://www.esporte.se.gov.br/


            

 45 

 

SUPERINTENDÊNCIA ESPECIAL DE ESPORTE: Rua Cedro, s/n – Bairro: São José  
www.esporte.se.gov.br – Fone: (79) 3205-9500  

CEP: 49.015-150 – Aracaju/SE 

 

1 - A competição de Basquetebol será realizada de acordo com as regras oficiais da 
Federação Internacional de Basquetebol (FIBA), adotadas pela Confederação Brasileira 
de Basquetebol (CBB), salvo o estabelecido neste regulamento e no Regulamento Geral 
desta competição. 
 
2 - A instituição de ensino poderá inscrever 01 (uma) equipe com, no mínimo, 06 (seis) 
e, no máximo, 12 (doze) alunos/atletas e 01 (um) professor/técnico, por categoria e 
gênero. 
 
3 - O aluno/atleta deverá comparecer ao local de competição, 30 (trinta) minutos antes 
do horário estabelecido em boletim, devidamente uniformizado e acompanhado do 
professor/técnico, conforme disposto nos artigos 8º e de 22 a 24, do Regulamento Geral, 
e especificações abaixo: 
 
3.1 - Feminino e masculino – camisas numeradas e de mesma cor, independente do 
especificado na regra oficial da modalidade, shorts ou bermudas de mesma cor, tênis e 
meias. 
 
3.2 - Para ter condição de participação, antes do início do jogo, todos os componentes 
da equipe deverão apresentar os documentos indicados nos artigos 32, 33 e 34 do 
Regulamento Geral desta competição, à equipe de arbitragem.  
 
4 - A entrada dos alunos/atletas na quadra para o aquecimento será feita tão logo ela 
esteja livre e liberada pela equipe de arbitragem. 
 
4.1 - O tempo de aquecimento na quadra será determinado pela equipe de arbitragem. 
 
5 - Estará automaticamente suspenso do jogo subsequente o aluno/atleta, 
professor/técnico e/ou auxiliar técnico que cometer uma falta desqualificante, exceto 
pelo descrito no item 5.1.  
 
5.1 - Poderá participar do jogo subsequente: 
 
5.1.1 - O aluno/atleta que for desqualificado por cometer 02 (duas) faltas antiesportivas 
ou 02 (duas) faltas técnicas. 
 
5.1.2 - O membro da equipe técnica (professor/técnico e/ou auxiliar técnico) que for 
desqualificado por cometer faltas técnicas (artigo 37.1.2 das regras oficiais da FIBA – 
2011). 
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5.2 - Não se aplica o disposto no item 5, se antes do cumprimento da suspensão, o 
aluno/atleta, professor/técnico e/ou auxiliar técnico, for absolvido pelo órgão judicante 
competente (CONJUD), desde que conste no termo de decisão do respectivo processo 
disciplinar o não cumprimento da suspensão automática, nos termos da Legislação 
Esportiva vigente. 
 
5.3 - Para fins do disposto no item 5, entende-se por jogo subsequente o ocorrente na 
mesma competição e no ano específico correspondente. 
 
6 - As bolas a serem utilizadas na competição serão as bolas oficiais adotadas pelo COE.  
 
7 - Não será permitido jogar com óculos comuns, piercing, brinco, colar, presilha ou 
qualquer outro objeto que ponha em risco a integridade física dos alunos/atletas. 
 
8 - A competição será realizada em formato a ser definido pelo COE. 
 
9 - Os jogos, em todas as fases, deverão ter um vencedor, portanto, não poderão 
terminar empatados. No caso de empate no tempo regulamentar serão adotados os 
seguintes procedimentos: 
 
9.1 - Para ambas as Categorias, o desempate far-se-á em um período extra de 05 (cinco) 
minutos com cronômetro destravado (jogo corrido), ou quantos forem necessários até 
que haja um vencedor. 
 
11 - Os tempos dos jogos serão conforme os critérios abaixo: 
 
11.1 - No 1º tempo (1º e 2º quartos) poderão ser dados 02 (dois) tempos a cada equipe, 
a qualquer momento. 
 
11.2 - No 2º tempo (3º e 4º quartos) poderão ser dados 03 (três) tempos a cada equipe, 
a qualquer momento. Quando estiver nos 02 (dois) últimos minutos finais do último 
período de jogo, a equipe só poderá usar 02 (dois) tempos e o apontador deve traçar 02 
(duas) linhas paralelas fortes encerrando um dos quadrinhos restando 02 (dois) espaços. 
 
11.3 - Em cada período extra, poderá ser dado 01 (um) tempo a cada equipe, a qualquer 
momento. 
 
12 - Limite de faltas: 04 (quatro) faltas coletivas para cada quarto de jogo. 
 
13 - O sistema de marcação ficará a critério do professor/técnico da equipe durante todo 
o jogo. 
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14 - A competição será realizada seguindo o explícito nos Regulamentos Geral e 
Específico, cabendo a aplicação do estabelecido nos mesmos à equipe de arbitragem: 
 
14.1 - Para ambas as Categorias: 
 
14.1.1 - O tempo de jogo será de 40 (quarenta) minutos, divididos em 02 (dois) tempos 
de 20 (vinte) minutos, com intervalo de 05 (cinco) minutos, entre ambos, devendo o 
cronômetro estar destravado (jogo corrido), salvo nas solicitações de tempo e cobranças 
de lances livres. Cada tempo, por sua vez, estará dividido em 02 (dois) quartos de 10(dez) 
minutos cada, com intervalo de 01 (um) minuto entre o 1º e o 2º e entre o 3º e o 4º 
quarto. 
 
15 - O sistema de pontuação nas chaves será:  
 
15.1 - Vitória – 02 (dois) pontos; 
15.2 - Derrota – 01 (um) ponto. 
 
 
16 - Os casos omissos serão resolvidos pela Supervisão de Basquetebol, com a anuência 
do COE, não podendo essas resoluções contrariar as normas e princípios gerais adotados 
nas regras oficiais da CBB e os Regulamentos Geral e Específico desta modalidade.  
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REGULAMENTO ESPECÍFICO DO BASQUETEBOL 
3X3 
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1 - A competição de Basquetebol 3x3 será realizada de acordo com as regras oficiais da 
Federação Internacional de Basquetebol (FIBA), adotadas pela Confederação Brasileira 
de Basquetebol (CBB), salvo o estabelecido neste regulamento e no Regulamento Geral 
desta competição. 
 
2 - A instituição de ensino poderá inscrever 03 (três) equipe com, no mínimo, 03 (três) 
e, no máximo, 04 (quatro) alunos/atletas e 01 (um) professor/técnico, por categoria e 
gênero. 
 
3 - O aluno/atleta deverá comparecer ao local de competição, 30 (trinta) minutos antes 
do horário estabelecido em boletim, devidamente uniformizado e acompanhado do 
professor/técnico, conforme disposto nos artigos 8º e de 22 a 24, do Regulamento 
Geral, e especificações abaixo: 
 
3.1 - Feminino e masculino – camisas numeradas e de mesma cor, independente do 
especificado na regra oficial da modalidade, shorts ou bermudas de mesma cor, tênis e 
meias. 
 
3.2 - Para ter condição de participação, antes do início do jogo, todos os componentes 
da equipe deverão apresentar os documentos indicados nos artigos 37, 38 e 39 do 
Regulamento Geral desta competição, à equipe de arbitragem.  
 
4 - A entrada dos alunos/atletas na quadra para o aquecimento será feita tão logo ela 
esteja livre e liberada pela equipe de arbitragem. 
 
4.1 - O tempo de aquecimento na quadra será determinado pela equipe de arbitragem. 
 
5 - Estará automaticamente suspenso do jogo subsequente o aluno/atleta, 
professor/técnico e/ou auxiliar técnico que cometer uma falta desqualificante, exceto 
pelo descrito no item 5.1.  
 
5.1 - Poderá participar do jogo subsequente: 
 
5.1.1 - O aluno/atleta que for desqualificado por cometer 02 (duas) faltas antiesportivas 
ou 02 (duas) faltas técnicas. 
 
5.1.2 - O membro da equipe técnica (professor/técnico e/ou auxiliar técnico) que for 
desqualificado por cometer faltas técnicas (artigo 37.1.2 das regras oficiais da FIBA – 
2011). 
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5.2 - Não se aplica o disposto no item 5, se antes do cumprimento da suspensão, o 
aluno/atleta, professor/técnico e/ou auxiliar técnico, for absolvido pelo órgão judicante 
competente (CONJUD), desde que conste no termo de decisão do respectivo processo 
disciplinar o não cumprimento da suspensão automática, nos termos da Legislação 
Esportiva vigente. 
 
5.3 - Para fins do disposto no item 5, entende-se por jogo subsequente o ocorrente na 
mesma competição e no ano específico correspondente. 
 
6 - As bolas a serem utilizadas na competição serão as bolas oficiais adotadas pelo COE.  
 
7 - Não será permitido jogar com óculos comuns, piercing, brinco, colar, presilha ou 
qualquer outro objeto que ponha em risco a integridade física dos alunos/atletas. 
 
8 - O sistema de pontuação nas chaves será:  
 
8.1 - Vitória – 02 (dois) pontos; 
8.2 - Derrota – 01 (um) ponto. 
 
9 - Os jogos, em todas as fases, deverão ter um vencedor, portanto, não poderão 
terminar empatados. Em caso de empate após o término de 10(dez) minutos será 
vencedora a equipe que marcar dois pontos. 
 
10 - Os critérios de desempate na mesma chave e de classificação do 2º melhor de todas 
as chaves estão descritos nos artigos 19 e 20, do Regulamento Geral. 
 
11 - O treinador e reservas poderão se posicionar no banco dos atletas, desde que, 
permaneçam em silencio, não sendo autorizado nenhuma instrução ou comentário 
durante a partida, somente no time out.  
 
12 - O intervalo de tempo programado entre 2 jogos da mesma equipe não poderá ser 
inferior a 30 minutos.  
 
13 - A competição será realizada seguindo o explícito nos Regulamentos Geral e 
Específico, cabendo a aplicação do estabelecido nos mesmos à equipe de arbitragem: 
 
13.2 - Para a Categoria “B” 15 a 17 anos: 
 
13.2.1 - Todas as partidas serão disputadas em um único período de 10(dez) minutos, 
com cronômetro destravado, terminando antes desse tempo se uma equipe fizer 21 
pontos. 
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14 - Os casos omissos serão resolvidos pela Supervisão de Basquetebol, com a anuência 
do COE, não podendo essas resoluções contrariar as normas e princípios gerais adotados 
nas regras oficiais da CBB e os Regulamentos Geral e Específico desta modalidade. 
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REGULAMENTO ESPECÍFICO DO CICLISMO 
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1 - A Competição de Ciclismo será realizada de acordo com as Regras Oficiais da Union 
Cycliste Internacionale (UCI), adotadas pela Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC), 
salvo o estabelecido neste regulamento e no Regulamento Geral desta competição. 
 
2 - A instituição de ensino poderá inscrever, no máximo, 05 (cinco) alunos/atletas em 
cada prova, por categoria e gênero e 01 (um) professor/técnico.  
 
3 - O aluno/atleta somente poderá participar em sua categoria de competição, podendo 
ser inscrito nas 03 (três) provas. 
 
4 - O aluno/atleta deverá comparecer ao local de competição, 30 (trinta) minutos antes 
do horário estabelecido em boletim, devidamente uniformizado e acompanhado do 
professor/técnico, conforme disposto nos artigos 8º e de 22 a 24, do Regulamento Geral, 
e especificações abaixo: 
 
4.1 - Feminino e masculino – calção específico de ciclismo (de qualquer tipo), camisa de 
ciclismo ou camiseta simples (exceto regata), tênis ou sapatilha de ciclismo. 
 
4.1.1 - Poderá ser usado macaquinhos e/ou breteles de lycra, desde que com mangas. 
 
4.1.2 - Será permitido o uso de perneiras, manguitos e botinhas sobre a sapatilha. O uso 
de meias de compressão é proibido. 
 
4.2 - O uso do capacete será obrigatório, sem o qual estará impedido de participar da 
competição. 
 
4.3 - Para ter condição de participação, antes do início das provas, todos os 
componentes da equipe deverão apresentar os documentos indicados nos artigos 32, 
33 e 34 do Regulamento Geral desta competição, à equipe de arbitragem.  
 
5 - A competição será realizada com as seguintes provas: 
 

Categoria “A” 12 a 14 anos 

PROVAS  MASCULINAS  FEMININAS  

Velocidade  500 metros  500 metros  

Prova Por Pontos  Entre 5,0 e 7,5 km até 7 
sprints  

Entre 3,5 e 5,5 km até 5 
sprints   

Estrada (em circuito)  20  minutos + 01 volta  15 minutos + 01 volta  
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Categoria “B” 15 a 17 anos 

PROVAS  MASCULINAS  FEMININAS  

Velocidade  500 metros  500 metros  

Prova Por Pontos  Entre 10 e 15  km/ até 8 
sprints  

Entre 5 e 7,5 km/ até 7 sprints  

Estrada (em circuito)   25 minutos + 01 volta  20  minutos + 01 volta  

 

6 - A competição estará regulamentada conforme itens a seguir: 
 
6.1 – Prova de Velocidade: 
 
6.1.1 - A prova de Velocidade se desenrola de maneira direta, ou seja, a classificação 
final será por tempo, do menor para o maior tempo:   
 
 6.1.2 – CLASSIFICAÇÃO DA PROVA DE VELOCIDADE: A ordem de classificação será 
determinada de forma direta, ou seja, quem percorrer a distância pré-determinada em 
menor tempo é o vencedor e aí subsequente as demais colocações; 
 
 6.1.3 - A ordem de partida deverá ser estabelecida pela equipe de arbitragem, 
através de sorteio.  
 
6.1.4 - Todos os corredores devem efetuar a sua tentativa na mesma sessão. Caso a 
prova não seja concluída em uma mesma sessão, por exemplo, devido a condições 
climáticas, todos os participantes deverão voltar a competir em uma nova sessão, 
desconsiderando os tempos realizados anteriormente, por aqueles que por ventura 
tenham largado. 
 
6.1.5 - Na partida, cada corredor é mantido no lugar de saída e seguro por um árbitro (o 
mesmo para todos os participantes).  
 
6.1.6 - As partidas serão efetuadas igualmente a uma prova de contra o relógio em 
estrada, com intervalos iguais a serem estabelecidos pela equipe de arbitragem e 
informados em Reunião Técnica.   
 
6.1.7 - Em caso de falsa partida, problema mecânico ou acidente, o ciclista efetuará uma 
nova partida, após o último ciclista.   
 
6.1.8 - Independente do tipo de problema, todos os ciclistas terão direito a apenas 01 
nova partida.   
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Parágrafo único: A prova de Velocidade é uma adaptação da prova de Velocidade 
Individual realizada em Velódromos, para provas de rua. As regras utilizadas são 
adaptadas do Regulamento de Pista, da União Ciclística Internacional. Casos omissos à 
esses serão avaliados pela Supervisão de Ciclismo. 
 
6.2 - Prova de Estrada (em circuito): 
 
6.2.1 - Prova de Estrada é uma corrida em circuito, em distância ou em tempo 
determinados. 
 
6.2.2 - A prova será realizada em um circuito fechado, tendo como vencedor o 
aluno/atleta que cruzar a linha de chegada, na última volta em 1º lugar. 
 
6.2.3 - Antes da partida, todos os alunos/atletas serão alinhados com um dos pés no 
chão. 
 
6.2.4 - Os alunos/atletas retardatários, alcançados pelos ponteiros (pelotão majoritário) 
serão imediatamente retirados da prova pela arbitragem, constando na classificação 
final de acordo com a sua posição no momento que forem alcançados. 
 
6.2.5 - A última volta será indicada pelo sino ou apito. 
 
6.2.6 - Um aluno/atleta envolvido em um acidente pode voltar à prova, desde que não 
seja alcançado pelo pelotão majoritário, perdendo volta. 
 
6.2.7 - A corrida pode ser interrompida em caso de queda da maioria dos alunos/atletas 
ou por problemas climáticos. Os árbitros decidirão se a prova será retomada, a partir do 
ponto em que foi interrompida, ou se será realizada uma nova largada, cumprindo-se a 
distância total. 
 
6.3 - Prova por Pontos: 
 
6.3.1 - A Prova por Pontos é uma corrida em circuito, em distâncias e “sprints” pré-
determinados. As voltas em que serão disputados os “sprints” serão definidas na 
reunião técnica, de acordo com o tamanho do circuito. 
 
6.3.2 - A prova será realizada em circuito fechado, tendo como vencedor o aluno/atleta 
que somar o maior número de pontos durante a corrida. Caso haja um empate entre os 
competidores ao final da soma geral de pontos nessa prova, o desempate será quem 
passou na frente do concorrente na última volta. 
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6.3.3 - A volta anterior à disputa do “sprint” será sinalizada com um apito e/ou sino. 
 
6.3.4 - A pontuação de cada “sprint” será a seguinte: 
 
6.3.4.1 - 1º lugar – 05 (cinco) pontos. 
6.3.4.2 - 2º lugar – 03 (três) pontos. 
6.3.4.3 - 3º lugar – 02 (dois) pontos. 
6.3.4.4 - 4º lugar – 01 (um) ponto. 
 
6.3.5 - Caso 01 (um) ou mais alunos/atletas deem 01 (uma) volta completa no pelotão, 
este(s) receberá(ão) 10 (dez) pontos, e voltam a integrar o mesmo. Neste caso, a 
quilometragem da prova é contada a partir do pelotão e não dos alunos/atletas que 
conquistaram a pontuação. 
   
6.3.6 - Antes da partida, todos os alunos/atletas serão alinhados com um dos pés no 
chão. 
 
6.3.7 - Um aluno/atleta envolvido em um acidente pode voltar à prova, desde que não 
seja alcançado pelo pelotão majoritário, perdendo volta. 
 
6.3.8 - A corrida pode ser interrompida em caso de queda da maioria dos alunos/atletas 
ou por problemas climáticos. Os árbitros decidirão se a prova será retomada a partir do 
ponto em que foi interrompida, ou se será realizada uma nova largada cumprindo-se a 
distância total. 
 
7 - Na prova de Estrada (em circuito) e na prova por Pontos, os alunos/atletas deverão 
respeitar a linha de “sprint”, não realizando manobras bruscas ou desviando-se de sua 
trajetória com o objetivo de bloquear um adversário. 
 
8 - Será permitido qualquer tipo de bicicleta (quadro de mountain bike ou de estrada) 
de qualquer material, desde que dentro do disposto nas regras oficiais adotadas pela 
CBC. 
 
8.1 - O aluno/atleta que receber apoio mecânico ou abastecimento irregular será 
penalizado de acordo com as regras oficiais adotadas pela CBC. 
 
8.2 - Não será autorizado nenhum aparato tecnológico como: guidão clipe, rodas 
fechadas, rodas e aros de carbono de qualquer tipo, capacetes aero, etc. 
 
8.3 - As rodas a serem utilizadas deverão ser as tradicionais, raiadas, de alumínio, com 
no mínimo 16 raios, a altura da borda do aro deve ter no máximo 2,5cm. Qualquer aro 
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diferente desta medida deve estar autorizado pela UCI (listagem disponível no site da 
CBC). 
 
8.3.1 - O diâmetro das rodas incluindo o pneu, deve estar entre 70 cm no máximo e 55 
cm no mínimo, conforme regulamento da UCI. As rodas fabricadas em fibra de carbono, 
ficam proibidas. 
 
8.4 - Poderão ser utilizados quadro de pista, desde que as bicicletas estejam completas 
com os dois freios, as duas maçanetas, etc; 
 
8.4.1 - O peso mínimo de 6,8 kg estipulado em regulamento internacional deverá ser 
mantido. 
 
8.5 - O uso de ciclocomputadores será permitido. 
 
8.6 - A transmissão para a Categoria “A” 12 a 14 anos – estará limitada em 6,22m. 
 
8.7 - A transmissão para a Categoria “B” 15 a 17 anos – estará limitada em 7,93m. 
 
8.8 - Haverá controle e aferição de transmissão em todas as provas. Antes da 
competição a responsabilidade de aferir a transmissão das bicicletas de seus 
alunos/atletas será do professor/técnico e após a chegada será aferida pelos árbitros. 
Caso ultrapasse a medida o aluno/atleta estará automaticamente desclassificado da 
etapa. 
 
8.9 – Imediatamente após o término de sua prova, independente de qual seja, o 
aluno/atleta deverá se dirigir a um comissário da prova para que este homologue seu 
resultado fazendo a aferição de sua bicicleta. O não comparecimento imediato para essa 
aferição levará o aluno/ atleta a desclassificação da prova em questão. 
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Categoria 12 a 14 anos 

 
 

   Tabela de Referência de Metragens  Categoria 15 a 17 anos   
Nº  
Dentes  
Coroa  

  Número de dentes da roda livre ou catraca    

13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  

41  6.73  6.25  5.84  5.47  5.15  4.86  4.60  4.37  4.17  3.98  3.80  3.64  
42  6.90  6.40  5.98  5.60  5.27  4.98  4.72  4.48  4.27  4.07  3.90  3.73  
43  7.06  6.56  6.12  5.74  5.40  5.10  4.83  4.59  4.37  4.18  3.99  3.82  
44  7.23  6.71  6.26  5.87  5.52  5.22  4.94  4.70  4.47  4.27  4.08  3.91  
45  7.39  6.86  6.40  6.00  5.65  5.34  5.05  4.80  4.57  4.37  4.16  4.00  
46  7.55  7.01  6.53  6.14  5.78  5.45  5.17  4.91  4.67  4.46  4.27  4.09  
  47  7.72  7.17  6.69  6.27  5.90  5.57  5.28  5.02  4.78  4.56  4.36  4.18  
48  7.86  7.30  6.81  6.39  6.01  5.68  5.38  5.11  4.87  4.64  4.44  4.26  
49  8.03  7.45  6.95  6.52  6.14  5.79  5.49  5.21  4.97  4.74  4.53  4.34  
50  8.21  7.63  7.12  6.67  6.28  5.93  5.62  5.34  5.08  4.85  4.64  4.45  
51  8.38  7.78  7.26  6.81  6.40  6.05  5.73  5.44  5.18  4.95  4.73  4.54  
52  8.54  7.93  7.40  6.94  6.53  6.17  5.84  5.55  5.29  5.04  4.83  4.62  
53  8.70  8.08  7.54  7.07  6.66  6.29  5.95  5.66  5.39  5.14  4.02  4.71  
54  8.87  8.23  7.69  7.20  6.78  6.40  6.07  5.76  5.49  5.24  5.01  4.80  
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(OBS: ESSAS TABELAS SÃO APENAS UMA REFERENCIA, FICANDO O PROFESSOR 
RESPONSAVEL EM AFERIR A METRAGEM FISICAMENTE COM FITA METRICA, POIS 
PODEM OCORRER VARIAÇÃO COM RELAÇAO A ALTURA DO PNEU UTILIZADO) 
 
9 - Problemas mecânicos na bicicleta são de responsabilidade da equipe. 
 
10 - Os casos omissos serão resolvidos pela Supervisão de Ciclismo, com a anuência do 
COE, não podendo essas resoluções contrariar as normas e princípios gerais adotados 
nas regras oficiais da CBC e os Regulamentos Geral e Específico desta modalidade. 
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REGULAMENTO ESPECÍFICO DO FUTSAL 
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1 - A competição de Futsal será realizada de acordo com as regras oficiais da Federação 
Internacional de Futebol (FIFA), adotadas pela Confederação Brasileira de Futsal (CBFS), 
salvo o estabelecido neste regulamento e no Regulamento Geral desta competição. 
 
2 - A instituição de ensino poderá inscrever 01 (uma) equipe com, no mínimo, 06 (seis) 
e, no máximo, 12 (doze) alunos/atletas e 01 (um) professor/técnico, por categoria e 
gênero. 
 
3 - O aluno/atleta deverá comparecer ao local de competição, 30 (trinta) minutos antes 
do horário estabelecido em boletim, devidamente uniformizado e acompanhado do 
professor/técnico, conforme disposto nos artigos 8º e de 22 a 24, do Regulamento Geral, 
e especificações abaixo: 
 
3.1 - Feminino e masculino – camisas numeradas e de mesma cor, independente do 
especificado na regra oficial da modalidade, shorts ou bermudas de mesma cor, tênis e 
meias. 
 
3.1.2 - Quando da utilização de goleiro linha, este deverá usar camisa de cor 
contrastante com as dos demais alunos/atletas ou de mesma cor do goleiro, salvo no 
caso de a cor de tal camisa coincidir com a cor das camisas da equipe adversária, 
situação em que a equipe de arbitragem poderá fornecer um colete ou autorizar o uso 
de outra camisa. 
 
3.2 - Para ter condição de participação, antes do início do jogo, todos os componentes 
da equipe deverão apresentar os documentos indicados nos artigos 32, 33 e 34 do 
Regulamento Geral desta competição, à equipe de arbitragem.  
 
4 - A entrada dos alunos/atletas na quadra para o aquecimento será feita tão logo ela 
esteja livre e liberada pela equipe de arbitragem. 
 
4.1 - O tempo de aquecimento na quadra será determinado pela equipe de arbitragem. 
 
5 - Estará automaticamente suspenso do jogo subsequente o aluno/atleta, 
professor/técnico e/ou auxiliar técnico que for excluído. 
 
5.1 - Estará automaticamente suspenso do jogo subsequente o aluno/atleta que receber 
01 (um) cartão vermelho (expulsão). Esse cartão será cumulativo de uma fase para a 
outra em toda a competição. 
 
5.2 - Não se aplica o disposto no item 5 se, antes do cumprimento da suspensão, o 
aluno/atleta, professor/técnico e/ou auxiliar técnico for absolvido pelo órgão judicante 
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competente (CONJUD), desde que conste no termo de decisão do respectivo processo 
disciplinar o não cumprimento da suspensão automática, nos termos da Legislação 
Esportiva vigente. 
 
5.3 - Para fins do disposto no item 5, entende-se por jogo subsequente o ocorrente na 
mesma competição e no ano específico correspondente. 
 
5.4 - O controle de cartões vermelhos recebidos, independentemente de comunicação 
oficial, será de responsabilidade exclusiva das equipes. 
 
6 - As bolas a serem utilizadas na competição serão as bolas oficiais adotadas pelo COE. 
 
7 - Não será permitido jogar com óculos comuns, piercing, brinco, colar, presilha ou 
qualquer outro objeto que ponha em risco a integridade física dos alunos/atletas. 
 
8 - Os jogos, em todas as Etapas, deverão ter um vencedor, portanto, não poderão 
terminar empatados. No caso de empate no tempo regulamentar serão adotados os 
seguintes procedimentos: 
 
8.1 - Para o desempate: 
 
8.1.1 – Em todas as fases, serão realizados 05 (cinco) tiros livres diretos a gol, executados 
da marca penal, alternadamente pelas equipes, a serem cobrados por qualquer dos 
alunos/atletas relacionados em súmula, exceto os expulsos. 
 
8.1.2 - Ainda persistindo o empate, serão cobrados tantos tiros livres diretos a gol 
quantos forem necessários, executados da marca penal, alternadamente, por diferentes 
alunos/atletas em condição de jogo, até que haja um vencedor. 
 
8.1.3 - Os jogos que define o campeão e vice-campeão, será realizado conforme as 
regras oficiais adotadas pela Confederação Brasileira de Futsal (CBFS), far-se-á uma 
prorrogação de 02 (dois) tempos de 05 (cinco) minutos. Persistindo o empate, adotar-
se o critério estabelecido nos itens 8.1.1. e 8.1.2 
 
8.2 - Quando da necessidade de desempate por disputas de tiros livres e as equipes 
envolvidas tiverem número de participantes diferentes, aquela que tiver maior número 
de componentes terá o direito de indicar, proporcionalmente ao número de 
alunos/atletas em condição de jogo da equipe adversária, quais serão os seus batedores 
que se revezarão durante todo o processo. 
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9 - A competição será realizada seguindo o explícito nos Regulamento Geral e Específico, 
cabendo a aplicação do estabelecido nos mesmos à equipe de arbitragem: 
 
9.1 - Para a Categoria “A” 12 a 14 anos: 
 
9.1.1 - O tempo de jogo será de 30 (trinta) minutos, divididos em 02 (dois) tempos de 15 
(quinze) minutos, com intervalo de 05 (cinco) minutos, entre ambos, devendo conservar 
o cronômetro destravado (jogo corrido).  
 
9.2 - Para a Categoria “B” 15 a 17 anos: 
 
9.2.1 - O tempo de jogo será de 40 (quarenta) minutos, divididos em 02 (dois) tempos 
de 20 (vinte) minutos, com intervalo de 05 (cinco) minutos, entre ambos, devendo 
conservar o cronômetro destravado (jogo corrido). 
 
9.2.2 - Somente os jogos que define o campeão e vice-campeão serão conforme as 
regras oficiais adotadas pela CBFS. 
 
10 - O sistema de pontuação nas chaves será: 
10.1 - Vitória no tempo normal – 04 (quatro) pontos; 
10.2 - Vitória na cobrança de pênaltis – 03 (três) pontos; 
10.3 - Derrota na cobrança de pênaltis – 02 (dois) pontos; 
10.4 - Derrota no tempo normal – 01 (um) ponto. 
 
11 - Os casos omissos serão resolvidos pela Supervisão de Futsal, com a anuência do 
COE, não podendo essas resoluções contrariar as normas e princípios gerais adotados 
nas regras oficiais da CBFS e os Regulamentos Geral e Específico desta modalidade. 
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REGULAMENTO ESPECÍFICO DA GINÁSTICA 
ARTÍSTICA 
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1 - A competição de Ginástica Artística será realizada de acordo com as Regras Oficiais 
da Federação Internacional de Ginástica (FIG), adotadas pela Confederação Brasileira de 
Ginástica (CBG), salvo o estabelecido neste regulamento e no Regulamento Geral desta 
competição. 
 
2 - A instituição de ensino poderá inscrever, no máximo, 8 (oito) alunos/atletas, por 
categoria e gênero e 01 (um) professor/técnico. 
 
3 - O aluno/atleta deverá comparecer ao local de competição, 30 (trinta) minutos antes 
do horário estabelecido em boletim, devidamente uniformizado e acompanhado do 
professor/técnico, conforme disposto nos artigos 8º e de 22 a 24, do Regulamento Geral, 
e especificações abaixo: 
 
3.1 - Feminino – collant. 
 
3.2 - Masculino – collant ou camiseta e short. 
 
3.3 - Para ter condição de participação, antes do início das provas, todos os 
componentes da equipe deverão apresentar os documentos indicados nos artigos 32, 
33 e 34 do Regulamento Geral desta competição, à equipe de arbitragem.  
 
4 – A competição terá a seguinte programação: CI e CII com premiação no Individual 
Geral (somatório das notas obtidas nos aparelhos). Será apenas uma apresentação. 
 
4.1 - As provas acontecerão nos seguintes aparelhos: 
 
4.1.1 – Feminino, categoria 11 a 12 anos e 13 a 15 anos – salto sobre mesa, trave e solo. 
4.1.2 – Masculino, categoria 12 a 14 anos e 15 a 17 anos – salto sobre a mesa, solo e 
barra fixa. 
 
– Das exigências técnicas e da configuração dos aparelhos: 
 
– Para as categorias de 11 a 12 anos feminino e 12 a 14 anos masculino as séries devem 
obedecer ao que prescreve o Regulamento Específico dos Jogos Escolares Brasileiros 
2022 para a modalidade; 
– Para as categorias de 13 a 15 anos feminino e 15 a 17 anos masculino as séries devem 
obedecer ao que prescreve o Regulamento Específico dos Jogos Escolares Brasileiros 
2022 para a modalidade. 
 
5.3 – A configuração de cada aparelho deve obedecer às medidas previstas nos 
regulamentos de cada categoria. Caso o comitê técnico não disponha desses aparelhos 
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no local previsto para competição, estes poderão ou não ser adaptados desde que as 
equipes que participarão da competição estejam de acordo. Em caso de não acordo, não 
haverá competição no aparelho. 
 
5.4 – Em todas as categorias, o (a) técnico(a)/professor(a) deverá informar antes do 
início da competição, em formulário cedido pela comissão organizadora, a ordem de 
apresentação dos (as) alunos (as)/ ginastas. Além disso, deverá informar nesse mesmo 
formulário qual o nível de série que o aluno (a)/ ginasta irá apresentar nas categorias  
em que o regulamento prevê opção de escolha. 
 
6 – Critério de desempate:  
 
6.1 – Caso ocorra empate, o desempate seguirá a seguinte ordem: 
 

 1º - vencerá o aluno(a)/ginasta que obtiver a maior pontuação de execução 
levando em consideração o somatório das notas de execução de todos os 
aparelhos; 

 

 2º - vencerá o aluno(a)/ginasta que obtiver a maior pontuação de dificuldade 
levando em consideração o somatório das notas de dificuldade de todos os 
aparelhos; 

 

 3º - vencerá o aluno(a)/ginasta que obtiver a maior pontuação de execução 
levando em consideração o somatório das notas de execução atribuídas pelo 
árbitro chefe (E1) em todos os aparelhos; 

 

 4º - vencerá o aluno(a)/ginasta que obtiver a maior pontuação de execução 
levando em consideração o somatório das notas de execução atribuídas pelo 
árbitro E2 em todos os aparelhos;  

 

 5º - Devem permanecer empatados (as). 
 
7 – Os casos omissos ou divergentes serão resolvidos pela Supervisão da Ginástica 
Artística no congresso técnico (de participação obrigatória), com a anuência do COE, não 
podendo essas resoluções contrariar as normas e princípios gerais adotados nas regras 
oficiais da CBG e os Regulamentos Geral e Específico desta modalidade. 
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1 - A competição de Ginástica Rítmica será regida de acordo com as Regras Oficiais da 
Federação Internacional de Ginástica (FIG), reconhecidas pela Confederação Brasileira 
de Ginástica (CBG), salvo o estabelecido neste regulamento e no Regulamento Geral 
desta competição: 
 
1.1 – A competição ocorrerá nas seguintes categorias: 

 
1.2 11 a 12 anos. 
1.3 13 a 15 anos.  
 
2 - A instituição de ensino poderá inscrever, no máximo, 04 (quatro) alunas/atletas, por 
categoria e nível, e 01 (um) professor/técnico. 
 
3 - A aluna/atleta somente poderá participar em sua categoria, competindo em todos 
os aparelhos da sua categoria. 
 
4 - A aluna/atleta deverá comparecer ao local de competição, 30 (trinta) minutos antes 
do horário estabelecido em boletim, devidamente uniformizada e acompanhada do 
professor/técnico, conforme disposto nos artigos 8º e de 22 a 24, do Regulamento Geral. 
 
5 - A aluna/atleta, obrigatoriamente, deverá apresentar os aparelhos de competição e 
collants para serem aferidos pela Coordenação de Arbitragem.  
 
5.1 – Os  aparelhos e os collants das alunas/atletas deverão estar em conformidade com 
as normas previstas no Código de Pontuação da FIG, não sendo exigido afixação de 
emblema (identificação da escola) na malha/collant de competição.  
 
6 - Na Reunião Técnica todas as instituições de ensino deverão entregar as músicas das 
alunas/atletas em Pen drive, separadas por alunas/atletas e aparelhos, seguindo a 
seguinte ordem obrigatoriamente:  
 
6.1 - O primeiro e último nome da aluna/atleta; 
6.2 - O nome da instituição de ensino; 
6.3 - Aparelho; 
6.4 - Tempo de duração da música; 
6.5 - Nome da música e do compositor. 
 
7 - De acordo Com o Código de Pontuação da FIG, as alunas/atletas receberão a 
premiação vestidas em collants, ficando estritamente proibido o uso de camisas e boné 
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- A competição para a Categoria 11 a 12 anos será realizada em 02 (dois) níveis, sendo 
que devem ser inscritas: 
 
7.1 – NÍVEL I - Classificatório para os Jogos Escolares Brasileiros – JEBs: 
 
7.1.1 - Provas Individuais  
7.1.2 - Aparelho ARCO (70 a 90 cm de diâmetro) 
7.1.3 - Aparelho MAÇAS (35 a 50 cm de cumprimento, peso a partir 150 gr) 
 
7.1.4 - Exigências técnicas para os exercícios – Aparelhos ARCO e MAÇAS:  
 
a) As exigências técnicas seguem o Regulamento da Categoria Infantil da CBG;  
b) É permitido música com palavras para as 2 (duas) provas;  
c) Em casos omissos será aplicado o código de pontuação de GR da Fédération 
Internationale de Gymnastique - FIG;  
d) Aparelho e collant de competição poderão ser aferidos pela coordenação de 
arbitragem. 
  
7.2 – NÍVEL II - Não Classificatório para os Jogos Escolares Brasileiros – JEBs: 
 
7.2.1 - Provas Individuais  
7.2.2 - Aparelho ARCO (70 a 90 cm de diâmetro) 
7.2.3 - Aparelho MAÇAS (35 a 50 cm de cumprimento, peso a partir 150 gr) 
 
8. - A competição para a categoria 13 a 15 anos será realizada em 02 (dois) níveis, sendo 
que devem ser inscritas: 
 
8.1 – NÍVEL I - Classificatório para os Jogos da Juventude: 
 
8.1.1 - Provas Individuais 
8.1.2 - Aparelho ARCO (peso mínimo 300g, 70 a 90 cm de diâmetro) 
8.1.3 - Aparelho MAÇAS (40 a 50 cm de comprimento, peso 150gr). 
 
8.2 – NÍVEL II – Não Classificatório para os Jogos da Juventude: 
 
8.2.1 - Provas Individuais 
8.2.2 - Aparelho ARCO (peso mínimo 300g, 70 a 90 cm de diâmetro) 
8.2.3 - Aparelho MAÇAS (40 a 50 cm de comprimento, peso 150gr). 
 
9 - As exigências técnicas seguem o regulamento da categoria juvenil da CBG, que está 
em sintonia com o regulamento da categoria juvenil da FIG.  
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a) As exigências técnicas seguem o Regulamento da Categoria Infantil da CBG;  
b) É permitido música com palavras para as 2 (duas) provas;  
c) Em casos omissos será aplicado o código de pontuação de GR da Fédération 
Internationale de Gymnastique - FIG;  
d) Aparelho e collant de competição poderão ser aferidos pela coordenação de 
arbitragem.  
 
10 - A competição será disputada da seguinte forma: 
 
14.1 - Final – Final direta por aparelho nas categorias 11 a 12 anos e 13 a 15 anos, 
classificando as alunas/atletas com maior pontuação pela somatória das 02 (duas) 
notas obtidas nos 02 (dois) aparelhos para definir as representantes para as 
competições nacionais. 
 
11 - No caso de empate será classificada para a final a aluna/atleta que obtiver a maior 
pontuação na execução total. Se persistir o empate, a aluna/atleta com mais baixa falta 
técnica de execução prevalecerá. Se persistir o empate, a aluna/atleta com maior nota 
de dificuldade prevalecerá. Se persistir o empate, permanecerão empatadas. 
 
12 - A Reunião Técnica de modalidade com os representantes das equipes participantes 
tratará exclusivamente de assuntos ligados à competição, tais como: normas gerais e 
assuntos correlatos. 
 
13 - A ordem de apresentação será através de sorteio das alunas/atletas inscritas com a 
presença da supervisão da modalidade e COE. 
 
14 -  A distribuição dos aparelhos reservas para todas as categorias e níveis, está 
autorizada de acordo com o Código de Pontuação da FIG. É obrigatório a colocação dos 
mesmos, e a aluna/atleta poderá usar o número máximo. 
 
Exemplo: 
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15 - As notas das alunas/ atletas deverão ser obrigatoriamente divulgadas logo após a 
sua apresentação através do aparelho de TV, e se houver algum problema técnico com 
este, a nota deverá ser anunciada após a apresentação de no máximo 01 (uma) 
aluna/atleta. Caso isso não ocorra a competição será interrompida até a liberação da 
nota em questão. 
 
16 - Em nenhuma hipótese será permitido, pessoas estranhas (parentes e fotógrafos não 
autorizados) na área de competição e na cerimônia de premiação, bem como 
alunas/atletas da categoria ou nível que não seja da competição que está sendo rodada, 
podendo a equipe ser penalizada. 
 
17 - O cronômetro não poderá ser usado para cronometragem da música se o mesmo 
som do treinamento, não for o da competição, mas deverá ser usado nos outros casos 
de acordo com o Código de Pontuação da FIG. 
 
18 - Uma aluna/atleta só poderá repetir o exercício, apenas em caso de “força maior” 
(falta de energia elétrica, erro no sistema de som, etc.) e autorizado pelo COE. 
 
19 - No caso da música incorreta é responsabilidade da aluna/atleta parar o exercício, 
logo que perceba que não é a música prevista para o seu exercício; a aluna/atleta deve 
abandonar a área de execução e só voltar a reiniciar o mesmo com sua própria música 
quando autorizada. 
  
19.1 - Se a aluna/atleta não interromper o exercício não será aceita reclamação após o 
encerramento do mesmo. 
 
20 – Somente será permitida a utilização da ficha de recurso 3 vezes por 
categoria/escola.  
 
20.1 - O pedido de recurso deverá ser anunciado verbalmente à banca de arbitragem 
até, no máximo, 01 (um) minuto da divulgação da nota da aluna/atleta em questão, e 
mais 04 (quatro) minutos para apresentá-lo por escrito. 
 
21 - Os casos omissos serão resolvidos pela Supervisão de Ginástica Rítmica, com a 
anuência do COE. 
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REGULAMENTO ESPECÍFICO DO HANDEBOL 
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1 - A competição de Handebol será realizada de acordo com as regras oficiais da 
Federação Internacional de Handebol (IHF), adotadas pela Confederação Brasileira de 
Handebol (CBHb), salvo o estabelecido neste regulamento e no Regulamento Geral 
desta competição. 
 
2 - A instituição de ensino poderá inscrever 01 (uma) equipe com, no mínimo, 10 (dez) 
e, no máximo, 14 (catorze) alunos/atletas e 01 (um) professor/técnico, por categoria e 
gênero. 
 
2.1 - Cada equipe só poderá inscrever o máximo de 02 (dois) alunos/atletas como 
goleiro.  
 
3 - As equipes deverão comparecer ao local de competição, 30 (trinta) minutos antes do 
horário estabelecido em boletim para seu jogo, devendo os alunos/atletas estarem 
devidamente uniformizados e acompanhados do professor/técnico, conforme disposto 
nos artigos 8º e de 22 a 24, do Regulamento Geral, e especificações abaixo: 
 
3.1 - Feminino e masculino – camisas numeradas e de mesma cor, independente do 
especificado na regra oficial da modalidade, shorts ou bermudas de mesma cor, tênis e 
meias. 
 
3.1.1 - O goleiro pode optar em utilizar calça esportiva, não sendo obrigatória a 
numeração. 
 
3.1.2 - Os goleiros deverão ter uniformes de cores diferentes da sua equipe e da equipe 
adversária, inclusive dos goleiros adversários. Caso o(s) goleiro(s) esteja(m) com 
uniforme de cor idêntica ou semelhante, será fornecido colete, pela equipe de 
arbitragem. 
 
4 - A entrada dos alunos/atletas na quadra para o aquecimento será feita tão logo ela 
esteja livre e liberada pela equipe de arbitragem. 
 
4.1 - O tempo de aquecimento na quadra será determinado pela equipe de arbitragem. 
 
5 - Estará automaticamente suspenso do jogo subsequente o aluno/atleta, 
professor/técnico e/ou, auxiliar técnico que for desqualificado, no caso de seguir 
relatório anexo à súmula. 
 
5.1 - Não se aplica o disposto no item 5 se, antes do cumprimento da suspensão, o 
aluno/atleta, professor/técnico e/ou auxiliar técnico for absolvido pelo órgão judicante 
competente (CONJUD), desde que conste no termo de decisão do respectivo processo 
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disciplinar, o não cumprimento da suspensão automática, nos termos da Legislação 
Esportiva vigente. 
 
5.2 - Para fins do disposto no item 5, entende-se por jogo subsequente o ocorrido na 
mesma competição e no ano específico correspondente. 
 
5.3 - O controle de cartões recebidos, independentemente de comunicação oficial, será 
de responsabilidade exclusiva das equipes. 
 
6 - As bolas a serem utilizadas na competição serão as bolas oficiais adotadas pelo 
CBHb/COE. 
 
7 - Não será permitido jogar com óculos (a não ser o específico para jogos), piercing, 
brinco, colar, presilha ou qualquer outro objeto que ponha em risco a integridade física 
dos alunos/atletas. 
 
8 - Os jogos, em todas as fases, deverão ter um vencedor, portanto, não poderão 
terminar empatados. No caso de empate no tempo regulamentar serão adotados os 
seguintes procedimentos para o desempate: 
 
8.1 – Em todas as fases, serão realizados 03 (três) cobranças de 7m para cada equipe 
com alunos/atletas diferentes e cobranças alternadas. Cada equipe nomeia 03 (três) 
alunos/atletas. Persistindo o empate, serão cobrados tantos tiros de 7m quantos forem 
necessários, alternadamente, por diferentes alunos/atletas em condição de jogo, até 
que haja um vencedor. 
 
8.2 - Quando da necessidade de desempate por disputas de tiros de 7m e as equipes 
envolvidas tiverem número de participantes diferentes, aquela que tiver maior número 
de componentes terá o direito de indicar, proporcionalmente ao número de 
alunos/atletas em condição de jogo da equipe adversária, quais serão os seus batedores 
que se revezarão durante todo o processo. 
 
8.3 - Os goleiros podem ser livremente escolhidos e substituídos entre os alunos/atletas 
eleitos para participar. Alunos/atletas podem participar no tiro de 7m tanto como 
arremessadores quanto como goleiros. 
 
8.4 - Os alunos/atletas desqualificados ou excluídos (em cumprimento do tempo de 
exclusão) no final do tempo normal, não poderão participar das cobranças de tiros de 
7m. 
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10 - A competição será realizada seguindo o explícito nos Regulamentos Geral e 
Específico, cabendo a aplicação do estabelecido nos mesmos à equipe de arbitragem: 
 
10.1 - Para a Categoria “A” 12 a 14 anos: 
 
10.1.1 - O tempo de jogo será de 40 (quarenta) minutos, divididos em 02 (dois) tempos 
de 20 (vinte) minutos, com intervalo de 10 (dez) minutos, entre ambos. Cada tempo, por 
sua vez, estará dividido em 02 (dois) quartos de 10 (dez) minutos cada, com intervalo de 
01 (um) minuto entre o 1º e o 2º e entre o 3º e o 4º quarto. 
 
10.2 - Para a Categoria “B” 15 a 17 anos: 
 
10.2.1 - O tempo de jogo será de 50 (cinquenta) minutos, divididos em 02 (dois) tempos 
de 25 (vinte e cinco) minutos, com 10 (dez) minutos de intervalo, devendo conservar o 
cronômetro destravado. 
 
10.2.2 - Somente os jogos que define o campeão e vice-campeão serão conforme as 
regras oficiais adotadas pela Confederação Brasileira de Handebol (CBHb). 
 
11 - Os casos omissos serão resolvidos pela Supervisão de Handebol, com a anuência do 
COE, não podendo essas resoluções contrariar as normas e princípios gerais adotados 
nas regras oficiais da CBHb e os Regulamentos Geral e Específico desta modalidade. 
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REGULAMENTO ESPECÍFICO DO JIU-JITSU 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esporte.se.gov.br/


            

 77 

 

SUPERINTENDÊNCIA ESPECIAL DE ESPORTE: Rua Cedro, s/n – Bairro: São José  
www.esporte.se.gov.br – Fone: (79) 3205-9500  

CEP: 49.015-150 – Aracaju/SE 

 

1 - A competição de Jiu-Jitsu será realizada de acordo com as Regras Oficiais da 
Federação Internacional de Jiu-Jitsu (IBJJF), adotadas pela Confederação Brasileira de 
Jiu-Jitsu (CBJJ), salvo o estabelecido neste regulamento e no Regulamento Geral desta 
competição. 
 
2 - A instituição de ensino poderá inscrever, no máximo, 03 (três) alunos/atletas, por 
categoria de peso, em cada categoria e gênero e 01 (um) professor/técnico. 
 
3 - O aluno/atleta somente poderá participar da competição em uma única categoria e 
peso. 
 
4 - O aluno/atleta deverá comparecer ao local de competição, 30 (trinta) minutos antes 
do horário estabelecido em boletim, devidamente uniformizado e acompanhado do 
professor/técnico, conforme disposto nos artigos 8º e de 22 a 24, do Regulamento Geral, 
e especificações abaixo: 
 
4.1 - Feminino e masculino – kimono: azul, branco ou preto. 
 
4.1.1 - Caso os 02 (dois) alunos/atletas estejam com kimono de mesma cor a equipe de 
arbitragem fornecerá uma faixa vermelha ou de acrílica para diferenciar. 
 
5 - A competição é aberta à participação de alunos/atletas com graduação mínima de 
faixa cinza até a azul.  
 
5.1 – A competição ocorrerá apenas na Categoria “B” 15 a 17 anos. 
 
6 - A competição será disputada em torneio individual em cada uma das 05 (cinco) 
categorias de peso: 
 
6.2 - Para a Categoria “B” 15 a 17 anos, masculino e feminino: 
 
6.2.1 - Pluma – até de 58kg. 
6.2.2 – Pena – mais de 58Kg até 64Kg. 
6.2.3 - Leve – mais de 64Kg até 69Kg. 
6.2.4 - Médio – mais de 69Kg até 74kg. 
6.2.5 - Meio Pesado – mais de 74Kg até 79,3Kg 
 
7 - O tempo de luta/combate obedecerá aos seguintes critérios: 
 
7.1 - 04 (quatro) minutos para ambos os gêneros. Caso seja necessário, o golden score 
(ponto de ouro) será sem limite de tempo (até que haja um vencedor). 
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8 - Técnicas proibidas: 
 
8.1 - Não será permitida a aplicação das seguintes técnicas: 
 
- Chave que pressiona as costelas ou os rins dentro da guarda fechada 
- Mão de Vaca 
- Single leg com a cabeça para fora 
- Chave de bíceps 
- Chave de panturrilha 
     - Leg lock (Chave de joelho Reto) 
     - Mata–Leão no pé 
     - Bate estaca 
     - Chave de cervical 
     - Chave de calcanhar  
     - Chave que torça o joelho 
     - Queda-tesoura  
     - Mata-Leão no pé, aplicar a pressão para o lado externo do pé  
     - Torcer os dedos para trás 
     - Segurar a faixa do adversário e projetá-lo de cabeça ao solo enquanto se defende 
de um single leg com a cabeça para fora. 
     - Suplex derrubando o adversário de cabeça ou pescoço ao solo. 
     - Cruzada de perna 
 
9 - É obrigatória a apresentação do Termo de Autorização da Participação (Anexo III, do 
Regulamento Geral) do aluno/atleta inscrito nas modalidades de Jiu-Jitsu, devidamente 
assinada pelo responsável legal acompanhada de cópia do seu documento oficial de 
identificação com foto, ou apresentação do original pelo responsável, para checar a 
assinatura, no dia da pesagem oficial conforme § 1º, do artigo 37, do Regulamento 
Geral. 
 
9.1 - Nesta ocasião o aluno/atleta deverá assinar a folha de presença e apresentar seu 
documento oficial de identificação com foto, em sua forma original ou fotocópia 
colorida autenticada em cartório, conforme Regulamento Geral. 
 
9.2 - O professor/técnico deve acompanhar os alunos/atletas na pesagem, tanto oficial 
quanto extraoficial. 
 
9.3 - A pesagem obedecerá aos seguintes critérios: 
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9.3.1 - Será realizada sob a responsabilidade de 01 (uma) Comissão de Pesagem (CP) 
composta de, no mínimo, 02 (dois) árbitros e o representante do COE; 
 
9.3.2 - Será eliminado da competição o aluno/atleta que não comparecer a pesagem 
e/ou não atender os limites, mínimo e máximo, da sua categoria de peso; 
 
9.3.3 - O aluno/atleta terá direito apenas a 01 (uma) única pesagem oficial; 
 
9.3.4 - Para a pesagem, os alunos/atletas deverão usar o kimono. 
 
9.3.5 - Estará automaticamente impedido de participar da competição o aluno/atleta 
que na pesagem extraoficial se apresentar com 1k ou mais fora dos limites, inferior e 
superior, da categoria de peso na qual está inscrito. 
 
10 - Os casos omissos serão resolvidos pela Supervisão de Jiu-Jitsu, com a anuência do 
COE, não podendo essas resoluções contrariar as normas e princípios gerais adotados 
nas regras oficiais da CBJJ e os Regulamentos Geral e Específico desta modalidade. 
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REGULAMENTO ESPECÍFICO DO JUDÔ 
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1 - A competição de Judô será realizada de acordo com as Regras Oficiais da Federação 
Internacional de Judô (IJF), adotadas pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ), salvo o 
estabelecido neste regulamento e no Regulamento Geral desta competição. 
 
2 - A instituição de ensino poderá inscrever, no máximo, 02 (dois) alunos/atletas, por 
categoria de peso, em cada categoria e gênero e 01 (um) professor/técnico. 
 
3 - O aluno/atleta somente poderá participar da competição em uma única categoria e 
peso. 
 
4 - O aluno/atleta deverá comparecer ao local de competição, 30 (trinta) minutos antes 
do horário estabelecido em boletim, devidamente uniformizado e acompanhado do 
professor/técnico, conforme disposto nos artigos 8º e de 22 a 24, do Regulamento Geral, 
e especificações abaixo: 
 
4.1 - Feminino e masculino – judogui branco e/ou judogui azul. 
 
4.1.1 - Caso os 02 (dois) alunos/atletas estejam com judoguis de mesma cor a equipe de 
arbitragem fornecerá uma faixa branca ou azul para diferenciar. 
 
5 - A competição é aberta à participação de alunos/atletas sem graduação mínima 
estabelecida.  
 
5.1 - Na Categoria “A” 12 a 14 anos, para representar o Estado de Sergipe nos Jogos 
Escolares Brasileiros 2022, será obrigatória graduação mínima em faixa azul. 
 
5.1 - Na Categoria “B” 15 a 17 anos, para representar o Estado de Sergipe nos Jogos da 
Juventude 202, será obrigatória graduação mínima em faixa laranja. 
 
6 - A competição será disputada em torneio individual em cada uma das 08 (oito) 
categorias de peso: 
 
6.1 - Para a Categoria “A” 12 a 14 anos, masculino e feminino: 
 
6.1.1 - Superligeiro –  até 36 kg. 
6.1.2 - Ligeiro – até 40 kg. 
6.1.3 - Meio Leve – até 44 kg. 
6.1.4 - Leve – até 48 kg. 
6.1.5 - Meio Médio – até 53 kg. 
6.1.6 - Médio – até 58 kg. 
6.1.7 - Meio Pesado – até 64 kg. 
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6.1.8 - Pesado – acima de 64 kg. 
 
6.3 - Para a Categoria “B” 15 a 17 anos, masculino: 
6.2.1 - Superligeiro – abaixo de 50kg. 
6.2.2 - Ligeiro – abaixo de 55kg. 
6.2.3 - Meio Leve – abaixo de 60kg. 
6.2.4 - Leve – abaixo de 66kg. 
6.2.5 - Meio Médio – abaixo de 73kg. 
6.2.6 - Médio – abaixo de 81kg. 
6.2.7 - Meio Pesado – abaixo de 90kg. 
6.2.8 - Pesado – mais de 90kg. 
 
6.3 - Para a Categoria “B” 15 a 17 anos, feminino: 
6.3.1 - Superligeiro – abaixo de 40kg. 
6.3.2 - Ligeiro – abaixo de 44kg. 
6.3.3 - Meio Leve – abaixo de 48kg. 
6.3.4 - Leve – abaixo de 52kg. 
6.3.5 - Meio Médio – abaixo de 57kg. 
6.3.6 - Médio – abaixo de 63kg. 
6.3.7 - Meio Pesado – abaixo de 70kg. 
6.3.8 - Pesado – mais de 70kg. 
 
7 - O tempo de luta/combate obedecerá aos seguintes critérios: 
 
7.1 - Para a Categoria “A” 12 a 14 anos – 03 (três) minutos para ambos os gêneros. Caso 
seja necessário, o tempo do golden score (ponto de ouro) será sem limite de tempo (até 
que haja um vencedor).  
 
7.2 - Para a Categoria “B” 15 a 17 anos – 04 (quatro) minutos para ambos os gêneros. 
Caso seja necessário, o golden score (ponto de ouro) será sem limite de tempo (até que 
haja um vencedor). 
 
8 - Técnicas proibidas: 
 
8.1 - Na Categoria 12 a 14 anos não serão permitidas a aplicação das técnicas de Shime-
waza (estrangulamentos) e Kansetsu-waza (chaves de braço). 
 
9 - É obrigatória a apresentação do Termo de Autorização da Participação (Anexo III, do 
Regulamento Geral) do aluno/atleta inscrito nas modalidades de Judô, devidamente 
assinada pelo responsável legal acompanhada de cópia do seu documento oficial de 
identificação com foto, ou apresentação do original pelo responsável, para checar a 
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assinatura, no dia da pesagem oficial conforme § 1º, do artigo 37, do Regulamento 
Geral. 
 
9.1 - Nesta ocasião o aluno/atleta deverá assinar a folha de presença e apresentar seu 
documento oficial de identificação com foto, em sua forma original ou fotocópia 
colorida autenticada em cartório. 
 
9.2 - O professor/técnico deve acompanhar os alunos/atletas na pesagem, tanto oficial 
quanto extraoficial. 
 
9.3 - A pesagem obedecerá aos seguintes critérios: 
 
9.3.1 - Será realizada sob a responsabilidade de 01 (uma) Comissão de Pesagem (CP) 
composta de, no mínimo, 02 (dois) árbitros e o representante do COE; 
 
9.3.2 - Será eliminado da competição o aluno/atleta que não comparecer a pesagem 
e/ou não atender os limites, mínimo e máximo, da sua categoria de peso; 
 
9.3.3 - O aluno/atleta terá direito apenas a 01 (uma) única pesagem oficial; 
 
9.3.4 - Para a pesagem, os alunos/atletas deverão usar sunga ou calção, enquanto as 
alunas/atletas collant, maiô ou biquíni; 
 
9.3.5 - Estará automaticamente impedido de participar da competição o aluno/atleta 
que na pesagem extraoficial se apresentar com 1k ou mais fora dos limites, inferior e 
superior, da categoria de peso na qual está inscrito. 
 
OBS: Em todas as pesagens haverá uma tolerância de 200g do limite máximo de cada 
categoria, uma vez que é proibido pesar nu. 
 
10 - Os casos omissos serão resolvidos pela Supervisão de Judô, com a anuência do COE, 
não podendo essas resoluções contrariar as normas e princípios gerais adotados nas 
regras oficiais da CBJ e os Regulamentos Geral e Específico desta modalidade. 
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REGULAMENTO ESPECÍFICO DO KARATÊ 
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CAPÍTULO I - Da Participação  
 
Art. 1º - A competição de Karatê nos Jogos da Primavera –obedecerá às Regras Oficiais 
da World Karate Federation – WKF e da Confederação Brasileira de Karatê – CBK, 
observando-se as adaptações deste Regulamento.  
 
Art. 2º - Cada escola poderá inscrever o máximo de 5 (cinco) estudantes-atletas do naipe 
feminino, 5 (cinco) estudantes-atletas do naipe masculino e 1 (um) professor/técnico 
por naipe na modalidade Kata e na modalidade kumite poderá inscrever o máximo de 
5 (cinco) estudantes-atletas do naipe feminino por divisão de peso, 5 (cinco) estudantes-
atletas do naipe masculino por divisão de peso e 1 (um) professor/técnico por naipe. 
 
§1° - Cada escola poderá inscrever 5 (cinco) estudante-atleta por categoria.  
 
§2° - O estudante-atleta poderá se inscrever em ambas as modalidades, kata e kumite, 
respeitando as especificações presentes no Art. 5o deste Regulamento.  
 
Art. 3º - A competição será realizada para estudantes-atletas nascidos, exclusivamente, 
nas categorias de 12 a 14 anos e 15 a 17 anos.  
 
Art. 4º - A reunião técnica da modalidade, de participação obrigatória dos 
representantes, será ́realizada em data e local previamente estabelecidos pela Comissão 
Organizadora.  
 
CAPÍTULO II – Das Normas Técnicas  
 
Art. 5º - Poderão participar da modalidade Karatê, em Kata individual os estudantes-
atletas com graduação mínima de 3o kyu e Kumite individual, os estudantes-atletas com 
graduação mínima de 6o kyu que se enquadre nas categorias relacionadas no quadro 
abaixo:  
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Kata Individual Masculino  
 

  

Cod.  Idade  Ano Nasc.  M/F  Graduação  
-  

  

  

1  12 a14anos  2008,2009 e 2010    M  3º kyu e acima      

Kata Individual Feminno 
  

  

Cod.  Idade  Ano Nasc.  M/F  Graduação  
-  

  

  

2  12 a14anos  2008,2009 e 2010    F 3º kyu e acima      

        

Kata Individual Masculino  
 

  

Cod.  Idade  Ano Nasc.  M/F  Graduação  
-  

  

  

3  15 a 17anos  2005,2006 e 2007    M  5º A 3º kyu      

4  15 a 17anos  2005,2006 e 2007    M 2º Kyu acima     

Kata Individual Feminno 
  

  

Cod.  Idade  Ano Nasc.  M/F  Graduação  
-  

  

  

5  15 a 17anos  2005,2006 e 2007    F  5º A 3º kyu      

       
 

6  15 a 17anos  2005,2006 e 2007    F 2º Kyu acima    

 

Art. 6º - As categorias de kata individual serão disputadas conforme Regulamento da 
World Karate Federation – WKF por nota e divisão de grupos, com classificação final de 
campeão, vice-campeão e 2 (dois) terceiros colocados. 
 
Art. 7º - O estudante-atleta deverá possuir uma faixa vermelha e uma faixa azul, sem 
bordados, de acordo com especificações do Regulamento da World Karate Federation - 
WKF.  
 
Art. 8º - O estudante-atleta inscrito na competição de kata individual deverá executar 
katas diferentes em cada rodada, não sendo permitida a repetição em nenhuma rodada. 
 
Art. 9º - Somente poderá́ ser executado kata que esteja incluído na relação oficial da 
World Karate Federation - WKF conforme quadro abaixo: 
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1  Anan  35 Jiin  69 Passai 

2  Anan Daí  36 Jion  70 Pinan Shodan  

3  Ananko  37 Jitte  71 Pinan Nidan  

4  Aoyagi  38 Juroku  72 Pinan Sandan  

5  Bassai  39 Kanshin  73 Pinan Yondan  

6  Bassai Daí  40 Kanku Daí  74 Pinan Godan  

7  Bassai Sho  41 Kanku Sho  75 Rohai 

8  Chatanyara Kushanku  42 Kanshu  76 Saifa  

9  Chibana No Kushanku 
 

43 Kishimoto No Kushanku  77 Sanchin  

10  Chinte  44 Kousoukun  78 Sansai 

11  Chinto  45 Kousoukun Daí  79 Sanseiru 

12  Empi  46 Kousoukun Sho  80 Sanseru 

13  Fukyugata Ichi  47 Kururunfa  81 Seichin 

14  Fukyugata Ni  48 Kusanku  82 Seienchin (Seiyunchin)  

15  Gankaku  49 Kyan No Chinto  83 Seipai  

16  Garyu  50 Kyan No Wanshu  84 Seiryu  

17  Gekisai (Geksai 1)  51 Matsukaze  85 Seishan  

18  Gekisai (Geksai 2)  52 Matsumura Bassai  86 Seisan (Sesan)  

19  Gojushiho  53 Matsumura Rohai  87 Shiho Kousoukun  

20  Gojushiho Daí  54 Meikyo 88 Shinpa 

21  Gojushiho Sho  55 Myojo  89 Shinsei 

22  Hankusho  56 Naifanchin Shodan  90 Shisochin 

23  Hangetsu  57 Naifanchin Nidan 91 Sochin 

24  Haufa (Haffa)  58 Naifanchin Sandan 92 Suparinpei 

25  Heian Shodan  59 Naihanchi  93 Tekki Shodan 

26  Heian Nidan  60 Nijushiho  94 Tekki Nidan 

27  Heian Sandan  61 Nipaipo 95 Tekki Sandan 

28  Heian Yondan  62 Niseishi  96 Tensho 

29  Heian Godan  63 Ohan  97 Tomari Bassai 

30  Heiku  64 Ohan Daí 98 Unshu 

31  Ishimine Bassai  65 Oyadomari No Passai  99 Unsu 

32  Itosu Rohai Shodan  66 Pachu 100 Useishi 

33  Itosu Rohai Nidan  67 Paiku 101 Wankan 

34  Itosu Rohai Sandan  68 Papuren  102 Wanshu  
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Art. 10 - A pesagem dos estudantes-atletas da competição de kumite será realizada em 
data, horário e local a serem determinados pela Comissão Organizadora.  
 
§ 1o - Será́ eliminado da competição o estudante-atleta que não comparecer à pesagem 
e/ou não atender os limites, mínimo e máximo, da categoria de peso em que foi inscrito.  
 
§ 2o - Haverá́ tolerância de 300g do limite de cada categoria. O estudante-atleta deverá 
pesar de short, blusa ou top, não sendo permitida a pesagem com trajes íntimos ou nu.  
 
§ 3o - O limite mínimo das divisões de pesos das categorias de kumite individual será ́o 
limite máximo da categoria de peso anterior.  
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Kumite Individual Masculino  

 

Cod.  Idade  Classe  M/F  Graduação  Peso  
 

 

7  12 a14anos  2008,2009 e 2010    M  6º kyu e acima  -45kg  

8  12 a14anos  2008,2009 e 2010    M  6º kyu e acima  -52kg  

9  12 a14anos  2008,2009 e 2010    M  6º kyu e acima  -63kg  

10  12 a14anos  2008,2009 e 2010    M 6º kyu e acima  +63kg  

Kumite Individual Feminino 
 

 

Cod.  Idade  Classe  M/F  Graduação  Peso  
 

 

11  12 a14anos  2008,2009 e 2010    F  6º kyu e acima  -42kg  

12  12 a14anos  2008,2009 e 2010    F  6º kyu e acima  -47kg  

13  12 a14anos  2008,2009 e 2010    F  6º kyu e acima  -54kg  

14  12 a14anos  2008,2009 e 2010    F 6º kyu e acima  +54kg  

Kumite Individual Masculino  

 

Cod.  Idade  Classe  M/F  Graduação  Peso  
 

 

15  15 a17anos  2005,2006 e 2007    M  6º kyu e acima  -55  

16 15 a17anos  2005,2006 e 2007    M  6º kyu e acima  -61  

17 15 a17anos  2005,2006 e 2007    M  6º kyu e acima  -68  

18 15 a17anos  2005,2006 e 2007    M 6º kyu e acima  -76  

19 15 a17anos  2005,2006 e 2007    M 6º kyu e acima  +76  

Kumite Individual Feminino 
 

 

Cod.  Idade  Classe  M/F  Graduação  Peso  
 

 

20 15 a17anos  2005,2006 e 2007    F  6º kyu e acima  -48  

21 15 a17anos  2005,2006 e 2007    F  6º kyu e acima  -53  

22 15 a17anos  2005,2006 e 2007    F  6º kyu e acima  -59  

23 15 a17anos  2005,2006 e 2007    F 6º kyu e acima  +59  
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CAPÍTULO III – Do Sistema de Disputa  
 
Art. 11 - O sistema da disputa para o kumite individual será ́o de eliminatória simples, 
com repescagem entre os perdedores dos dois finalistas, sendo 2 (dois) terceiros 
colocados.  
 
Art. 12 - As categorias de kumite individual dos Jogos da Primavera - 2021 seguirão as 
mesmas regras da classe cadete, definidas pelo Regulamento da World Karate 
Federation – WKF, com as adaptações descritas no quadro a seguir: 
 
 

Kumite Individual (12 a 14 Anos)  

Tempo de Luta (cronometrado) Pontuação Tamanho da Quadra 

2 minutos  Shobu (diferença de 8 pontos)  8x8 metros  

Nível de Técnica  

Jodan: Sem contato, no entanto, com técnicas de Geri poderá ́ter um contato superficial 
(leve toque). 

Chudan: Contato normal.  
 

Art. 13  - Os casos omissos serão resolvidos pela COE. 
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REGULAMENTO ESPECÍFICO DA NATAÇÃO 
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1 - A competição de Natação será realizada de acordo com as regras oficiais da 
Federação Internacional de Natação (FINA), adotadas pela Confederação Brasileira de 
Esportes Aquáticos (CBDA), salvo o estabelecido neste regulamento e no Regulamento 
Geral desta competição. 
 
2 - A instituição de ensino poderá inscrever, no máximo, 03 (três) alunos/atletas por 
prova individual e 01 (uma) equipe em cada revezamento, por categoria e gênero e 01 
(um) professor/técnico. 
 
3 - O aluno/atleta somente poderá participar em sua categoria de competição, podendo 
ser inscrito, no máximo, em 02 (duas) provas individuais e nos revezamentos. 
 
- Caso seja efetuada de forma errônea a inscrição de um aluno/atleta em mais de 03 
(três) provas, o mesmo será cortado da 4ª prova e demais, seguindo a ordem do 
Relatório de Inscrição emitido pelo Sistema de Jogos (SISJOG). 
 
- Na prova de revezamento deverão ser inscritos, no mínimo, 04 (quatro) e, no máximo, 
06 (seis) alunos/atletas por equipe. 
 
4 - O aluno/atleta deverá comparecer ao local de competição, 30 (trinta) minutos antes 
do horário estabelecido em boletim, devidamente uniformizado e acompanhado do 
professor/técnico, conforme disposto nos artigos 8º e de 22 a 24, do Regulamento Geral, 
e especificações abaixo: 
 
4.1 - Feminino – maiô ou macaquito acima do joelho e touca. 
 
4.2 - Masculino – sunga ou bermuda de lycra acima do joelho ou macaquito acima do 
joelho e touca. 
 
5 - A competição será realizada em piscina oficial semiolímpica (25 m) ou olímpica (50 
m), preferencialmente com 08 (oito) raias e terá as seguintes provas: 
 
5.2 - Para a Categoria “A” 12 a 14 anos, masculino e feminino: 
5.2.1 - 50m Livre. 
5.2.2 - 50m Costas. 
5.2.3 - 50m Borboleta. 
5.2.4 - 50m Peito. 
5.2.5 - 100m Livre. 
5.2.6 - 100m Costas.  
5.2.7 - 100m Borboleta. 
5.2.8 - 100m Peito. 
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5.2.9 - 400m Livre 
5.2.10 - 200m Medley. 
5.2.11 - Revezamento 4x50m Livre. 
5.2.12 - Revezamento 4x50m Medley. 
5.2.13 - Revezamento 4x50m Medley Misto. 
 
 
5.3 - Para a Categoria “B” 15 a 17 anos, masculino e feminino: 
 

PROVAS FEMININO MASCULINO 

Borboleta, costas e 
peito.  

50, 100 e 200 metros  50, 100 e 200 metros  

Livre  50, 100, 200, 400, 800 e 
1500 metros  

50, 100, 200, 400, 800 e 
1500 metros.  

Medley  200 e 400 metros  200 e 400 metros  

Revezamentos 

4x100 e 4x200 metros 
livre 

4x100 e 4x200 metros 
livre 

4x100 metros medley 4x100 metros medley 

4x100 metros medley misto 
4x100 metros livre misto 

 

6 - Os casos omissos serão resolvidos pela Supervisão de Natação, com a anuência do 
COE, não podendo essas resoluções contrariar as normas e princípios gerais adotados 
nas regras oficiais da CBDA e os Regulamentos Geral e Específico desta modalidade. 
 
7 – Índices qualificatórios para os Jogos da Juventude e Jogos Escolares Brasileiros 2022 
 
7.1 - Os índices devem ser atingidos na competição dos 38º Jogos da Primavera ou em 
qualquer competição, realizada em território brasileiro e reconhecida pela 
confederação brasileira da modalidade, no ano de 2022 e em até 15 (quinze) dias antes 
do início da referida etapa, devendo este índice ser comprovado mediante declaração, 
em sua forma original, emitida pela federação ou confederação da modalidade; 
 
7.2 - Será considerado, para comprovação do índice técnico, o tempo obtido na semifinal 
ou final da prova; 
 
7.3 - Caso o aluno/atleta tenha obtido o índice técnico na semifinal, ele estará pré-
classificado, bastando que o mesmo participe da final e obtenha classificação entre os 
03 (três) primeiros colocados na prova; 
 
7.4 - Caso o aluno/atleta tenha obtido o índice técnico em qualquer competição 
realizada em território brasileiro e reconhecida pela confederação brasileira da 
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modalidade, estará pré-classificado, bastando que o mesmo participe dos 38º Jogos da 
Primavera 2020 e obtenha na final classificação entre os 03 (três) primeiros colocados 
na prova; 
 
7.5 - Os índices obtidos nos 38º Jogos da Primavera 2020 terão prioridade em relação 
aos obtidos em qualquer outra competição, mesmo que sejam inferiores; 
 

 

 

ÍNDICES TÉCNICOS MÍNIMOS PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS DA JUVENTUDE 
CATEGORIA 15 A 17 ANOS 
 

Distância Estilo Sexo Piscina 25m Piscina 50m 

400m Livre Masculino 04:30.82  04:36.30  

400m Livre Feminino 05:00.97  05:08.73  

800m Livre Masculino 09:04.89  09:10.15  

800m Livre Feminino 10:10.17 10:18.60 

1500m Livre Masculino 17: 50.10  17:58.14  

1500m Livre Feminino 19:00.40  19:12.20  
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REGULAMENTO ESPECÍFICO DO 
PARATLETISMO 
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1 - A competição será realizada de acordo com as regras 2022 do World Para Athletics, 
no entanto deverão ser respeitadas as adequações ao evento previstas neste 
Regulamento. 
 
2- Poderão participar alunos dos gêneros: masculino e feminino, com deficiência física, 
intelectual ou visual, nas seguintes faixas etárias:  
 
Sub14: alunos nascidos entre 2009 e 2011 (11 e 13 anos);  
Sub16: alunos nascidos entre 2007 e 2008 (14 e 15 anos);  
Sub18: alunos nascidos entre 2005 e 2006 (16 e 17 anos); 
 
3 - A instituição de ensino poderá inscrever, no máximo, 03 (três) alunos/para-atletas 
por prova, por categoria clínica, categoria de competição e gênero e 01 (um) 
professor/técnico. 
 
4 - O aluno/para-atleta somente poderá participar em sua categoria de competição, 
podendo ser inscrito, no máximo, em 02 (duas) provas. 
 
4.1 - Caso seja efetuada de forma errônea a inscrição de um aluno/para-atleta em mais 
de 03 (três) provas, o mesmo será excluído das demais. 
 
5 - O aluno/para-atleta deverá comparecer ao local de competição, 30 (trinta) minutos 
antes do horário estabelecido em boletim, devidamente uniformizado e acompanhado 
do professor/técnico, conforme disposto nos artigos 8º e de 22 a 24, do Regulamento 
Geral, e especificações abaixo: 
 
5.1 - Feminino – camiseta regata ou top, sunquíni, short ou macaquinho, tênis ou 
sapatilha. 
 
5.2 - Masculino – camiseta regata, short ou macaquinho, tênis ou sapatilha. 
 
5.3 - Será obrigatório o uso da numeração na frente das camisas/camisetas ou 
macaquinho, sob pena do aluno/para-atleta não poder participar da prova. 
 
5.4 - A numeração dos alunos/para-atletas será confeccionada pela equipe de 
arbitragem e entregue as equipes no dia da realização da competição e recolhida 
imediatamente. 
 
5.5 - Não será aceito uniforme de aluno/para-atleta com números fixados com fitas 
colantes. 
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5.6 - A numeração dos alunos/para-atletas não poderá mudar durante a competição. 
 
7 - A competição será realizada em pista oficial, com 06 (seis) ou 08 (oito) raias e terá as 
seguintes provas: 
 

 

 
Sub14 – Masculino e Feminino – 11 a 13 anos 

Prova Categoria 

60 m T11 T12 T13 T31 T32T33 T34 T35 T36 T37 T38 T42 T43 T44 T45 
T46/47 T51 T52 T53 T54 T61 T62 T63 T64 

150 m T11 T12 T13 T20 T31 T32T33 T34 T35 T36 T37 T38 T42 T43 T44 T45 
T46/47 T51 T52 T53 T54 T61 T62 T63 T64 

800m T11 T12 T13 T20 T33 T34 T37 T38 T44 T45 T46 T51 T52 T53 T54 
T64 

Lançamento de Pelota F11 F12 F13 F33 F34 F35 F36 F37 F38 F40 F41 F42 F43 F44 F45 F46 
F51 F52 F53 F54 F55 F56 F57 F61 F62 F63 F64 

Arremesso de Peso F11 F12 F13 F20 F33 F34 F35 F36 F37 F38 F40 F41 F42 F43 F44 F45 
F46 F52 F53 F54 F55 F56 F57 F61 F62 F63 F64 

Salto em Distância T11 T12 T13 T20 T35 T36 T37 T38 T42 T43 T44 T45 T46/47T61 T62 
T63 T64 

Lançamento de Club F31 F32 F51 
 

 

 

 

 

Sub16 – Masculino e Feminino – 14 e 15 anos 
Prova Categoria 

75 m T11 T12 T13 T31 T32T33 T34 T35 T36 T37 T38 T42 T43 T44 T45 
T46/47 T51 T52 T53 T54 T61 T62 T63 T64 

250 m T11 T12 T13 T20 T31 T32 T33 T34 T35 T36 T37 T38 T42 T43 T44 
T45 T46 T47 T51 T52 T53 T54 T61 T62 T63 T64 

1000 m T11 T12 T13 T20 T33 T34 T37 T38 T44 T45 T46 T51 T52 T53/54 T64 

Lançamento de Dardo F11 F12 F13 F33 F34 F35 F36 F37 F38 F40 F41 F42 F43 F44 F45 F46 
F52 F53 F54 F55 F56 F57 F61 F62 F63 F64 

Arremesso de Peso F11 F12 F13 F20 F32 F33 F34 F35 F36 F37 F38 F40 F41 F42 F43 F44 
F45 F46 F52 F53 F54 F55 F56 F57 F61 F62 F63 F64 

Lançamento de Disco F11 F12 F13 F32 F33 F34 F35 F36 F37 F38 F40 F41 F42 F43 F44 F45 
F46 F51 F52 F53 F54 F55 F56 F57 F61 F62 F63 F64 

Salto em Distância T11 T12 T13 T20 T35 T36 T37 T38 T42 T43 T44 T45 T46/47 T61 T62 
T63 T64 

Lançamento de Club F31 F32 F51 
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Sub18 – Masculino e Feminino – 16 e 17 anos 
Prova Categoria 

100 m T11 T12 T13 T31 T32 T33 T34 T35 T36 T37 T38 T42 T43 T44 T45 
T46/47 T51 T52 T53 T54 T61 T62 T63 T64 RR1* RR2* e RR3* 

200 m RR1* RR2* e RR3* 

400 m T11 T12 T13 T20 T33 T34 T35 T36 T37 T38 T42 T43 T44 T45 T46 
T47 T51 T52 T53 T54 T61 T62 T63 T64 RR1* RR2* e RR3* 

1500 m T11 T12 T13 T20 T33 T34 T37 T38 T44 T45 T46 T51 T52 T53/54 T64 

Lançamento de Dardo F11 F12 F13 F33 F34 F35 F36 F37 F38 F40 F41 F42 F43 F44 F45 F46 
F52 F53 F54 F55 F56 F57 F61 F62 F63 F64 

Arremesso de Peso F11 F12 F13 F20 F32 F33 F34 F35 F36 F37 F38 F40 F41 F42 F43 F44 
F45 F46 F52 F53 F54 F55 F56 F57 F61 F62 F63 F64 

Lançamento de Disco F11 F12 F13 F32 F33 F34 F35 F36 F37 F38 F40 F41 F42 F43 F44 F45 
F46 F51 F52 F53 F54 F55 F56 F57 F61 F62 F63 F64 

Salto em Distância T11 T12 T13 T20 T35 T36 T37 T38 T42 T43 T44 T45 T46/47 T61 T62 
T63 T64 

Lançamento de Club F31 F32 F51 

 
7 - Na prova de Salto em Distância, para todos os gêneros e categorias, será demarcada, 
com cal, uma área para a impulsão do aluno/para-atleta, em uma área de 1m de 
comprimento, a contar do início da caixa de queda e em toda a largura do corredor de 
salto. 
 
7.1 - O salto será real, ou seja, será medido do ponto em que o aluno/para-atleta deixar 
a marca do pé na área de impulsão. 
 
7.2 - No caso do aluno/para-atleta saltar antes da área de impulsão, o salto será medido, 
a partir do início da área de impulsão. 
 
8 - Nas provas de campo, os alunos/para-atletas poderão utilizar seus próprios 
implementos, sendo sua aferição de responsabilidade da equipe de arbitragem. 
 
9 - Será permitida a entrada do professor/técnico na área de competição, quando 
houver necessidade. 
 
9.1 - Os alunos/para-atletas que necessitarem assistência de acompanhante durante o 
evento deverão solicitar na Reunião Técnica. 
 
10 - Cabe à Coordenação da Competição, a organização de séries, grupos de 
qualificação, sorteios de raias, ordem de largada e de tentativas para as diversas provas, 
dentro do disposto pelas regras do World Para Athletics. 
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10.1 - Após a confirmação dos alunos/para-atletas na prova, quando não houver número 
de alunos/atletas para compor as eliminatórias, as provas serão realizadas como 
semifinais no horário da eliminatória. 
 
10.2 - Após a confirmação dos alunos/para-atletas na prova, quando não houver número 
de alunos/atletas para compor os grupos de semifinais, as provas serão realizadas como 
final no horário da semifinal. 
 
11 - Nas provas de pista de todas as categorias deverão correr raiados. O aluno/para-
atleta não será desclassificado quando invadir a raia do aluno/para-atleta que estiver à 
sua frente, desde que não o atrapalhe. 
 
12 – No dia da competição, os professores/técnicos devem apresentar a Autorização 
de Participação do aluno/para-atleta na competição. 
 
13 - Os casos omissos serão resolvidos pela Supervisão de Para-atletismo, com a 
anuência do COE, não podendo essas resoluções contrariar as normas e princípios gerais 
adotados nas regras oficiais do World Para Athletics e os Regulamentos Geral e 
Específico desta modalidade. 
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ANEXO 01 – Parte 1
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ANEXO 01 – Parte 2 

http://www.esporte.se.gov.br/


            

 102 

 

SUPERINTENDÊNCIA ESPECIAL DE ESPORTE: Rua Cedro, s/n – Bairro: São José  
www.esporte.se.gov.br – Fone: (79) 3205-9500  

CEP: 49.015-150 – Aracaju/SE 

 

 

http://www.esporte.se.gov.br/


            

 103 

 

SUPERINTENDÊNCIA ESPECIAL DE ESPORTE: Rua Cedro, s/n – Bairro: São José  
www.esporte.se.gov.br – Fone: (79) 3205-9500  

CEP: 49.015-150 – Aracaju/SE 

 

  

http://www.esporte.se.gov.br/


            

 104 

 

SUPERINTENDÊNCIA ESPECIAL DE ESPORTE: Rua Cedro, s/n – Bairro: São José  
www.esporte.se.gov.br – Fone: (79) 3205-9500  

CEP: 49.015-150 – Aracaju/SE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENTO ESPECÍFICO DO 
PARABADMINTON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.esporte.se.gov.br/


            

 105 

 

SUPERINTENDÊNCIA ESPECIAL DE ESPORTE: Rua Cedro, s/n – Bairro: São José  
www.esporte.se.gov.br – Fone: (79) 3205-9500  

CEP: 49.015-150 – Aracaju/SE 

 

O Parabadminton será regido pelo Regulamento Geral de Competições 2020 da 
Confederação Brasileira de Badminton (CBBd), pelas Regras Oficiais da Federação 
Mundial de Badminton (BWF) e pelas normas contidas neste regulamento dos Jogos da 
Primavera 2022. 
 
Classes funcionais: são elegíveis os seguintes jogadores; 
 
Classificação Wheelchair - WH (usuários de cadeiras de rodas) – será ́ofertada de acordo 
com a classificação funcional dos atletas: 
 

 WH1 - atletas com deficiência física, usuários de cadeiras de rodas que 
apresentam controle de tronco moderado ou ruim; e outros problemas que os 
impeçam de jogar em pé́; 

 WH2 - atletas com deficiência física, usuários de cadeiras de rodas que 
apresentam bom controle de tronco; e outros problemas que os impeçam de 
jogar em pé́. 
 

Classificação Standing (Andantes) – Nesta categoria serão ofertadas as classificações:  
 

 SL3 - atletas com comprometimento predominante de membros inferiores que 
os impeçam de jogar na quadra oficial de Badminton; 

 SL4 - atletas com comprometimento predominante de membros inferiores com 
capacidade motora para deslocar-se em quadra oficial durante o jogo; 

 SU5 - atletas com comprometimento predominante de membros superiores;  

 SS6 - atletas com baixa estatura ou nanismo (Homem: até 1,45cm de altura; 
Mulher: até 1,37cm de altura).  
 

Parágrafo único: Dependendo da quantidade de inscrições em cada classificação, 
poderá ́haver uma junção entre as classes. 
 
Eventos: 
 
Simples masculino (SM) 
Simples feminino (SF) 
 
Classificação Funcional: Será́ utilizada a classificação oficial internacional. 
 
Qualquer alteração de classificação funcional deverá ser solicitada anteriormente a data 
do evento à equipe de classificação funcional do COE com a apresentação dos devidos 
exames comprobatórios. 
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Os atletas que ainda não possuem classificação funcional devem levar os laudos médicos 
no dia marcado para a classificação funcional. Todos os exames e laudos médicos 
originais também deverão ser apresentados antes do início do evento para analise junto 
à equipe de saúde. 
 
A instituição de ensino poderá inscrever, no máximo, 4 (quatro) alunos/atletas, por 
categoria e gênero, e 01(um) professor/técnico. 
 
O aluno/atleta deverá comparecer ao local de competição, 30 (trinta) minutos antes do 
horário estabelecido em boletim, devidamente uniformizado e acompanhado do 
professor/técnico, conforme disposto nos artigos 8º e de 22 a 24, do Regulamento Geral, 
e especificações abaixo: 
 

 Feminino – camisa de manga curta que poderá ser de qualquer cor, short ou saia, 
tênis e meias. 

 Masculino – camisa de manga curta que poderá ser de qualquer cor, short, tênis 
e meias. 
 

Não será permitido o uso de bonés. Podem ser usadas bandanas. 
 
Para ter condição de participação, antes do início dos torneios, todos os componentes 
da equipe deverão apresentar os documentos indicados nos artigos 37, 38 e 39 do 
Regulamento Geral desta competição, à equipe de arbitragem.  
 
Nos torneios serão utilizadas petecas de nylon. 
 
Os casos omissos serão resolvidos pela Supervisão de Badminton, com a anuência do 
COE, não podendo essas resoluções contrariar as normas e princípios gerais adotados 
nas regras oficiais da CBBd e os Regulamentos Geral e Específico desta modalidade. 
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REGULAMENTO ESPECÍFICO DA PARANATAÇÃO 
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1 - A competição de Paranatação será realizada de acordo com as regras do IPC 
Swimming e adaptações descritas nesse Regulamento. 
 
2- As participações dos alunos na competição obedecerão às seguintes faixas etárias nos 
gêneros masculino e feminino:  
 
Categoria A: alunos nascidos em 2011, 2010 e 2009. (11, 12 e 13 anos) 
Categoria B: alunos nascidos em 2008 e 2007. (14 e 15 anos) 
Categoria C: alunos nascidos em 2006 e 2005. (16 e 17 anos). 
 
3 - A instituição de ensino poderá inscrever, no máximo, 03 (três) alunos/para-atletas 
por prova, por categoria clínica, categoria de competição e gênero e 01 (um) 
professor/técnico. 
 
4 - O aluno/para-atleta somente poderá participar em sua categoria de competição, 
podendo ser inscrito, no máximo, em 03 (três) provas. 
 
4.1 - Caso seja efetuada de forma errônea a inscrição de um aluno/para-atleta em mais 
de 03 (três) provas, o mesmo será cortado da 4ª prova e demais, seguindo a ordem do 
Relatório de Inscrição emitido pelo sistema de inscrição dos Jogos da Primavera. 
 
5 - O aluno/para-atleta deverá comparecer ao local de competição, 30 (trinta) minutos 
antes do horário estabelecido em boletim, devidamente uniformizado e acompanhado 
do professor/técnico, conforme disposto nos artigos 8º e de 22 a 24, do Regulamento 
Geral, e especificações abaixo: 
 
5.1 - Feminino – maiô e touca. 
         Masculino – sunga e touca. 
 
6 - A competição será realizada em piscina de 25 metros. 
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7 - As provas do programa para as Categorias A, B e C são as seguintes: 

PROVA CAT. GÊNERO CLASSES 

*25 metros Livre A M/F S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13 e S14 

50 metros Livre A M/F S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13 e S14 

50 metros Livre B M/F S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12 e S13 

100 metros Livre B M/F S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13 e S14 

200 metros Livre B M/F S1, S2, S3, S4, S5 e S14 

400 metros Livre B M/F S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12 e S13 

50 metros Livre  C M/F S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12 e S13 

100 metros Livre  C M/F S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14 e S21 

200 metros Livre  C M/F S1, S2, S3, S4, S5, S14 e S21 

400 metros Livre  C M/F S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12 e S13 

*25 metros Costas A M/F S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13 e S14 

50 metros Costas A M/F S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13 e S14 

50 metros Costas B M/F S1, S2, S3, S4 e S5 

100 metros Costas B M/F S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13 e S14 

50 metros Costas C M/F S1, S2, S3, S4 e S5 

100 metros Costas  C M/F S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14 e S21 

*25 metros Peito A M/F SB1, SB2, SB3, SB4, SB5, SB6, SB7, SB8, SB9, SB11, SB12, SB13 
e SB14 

50 metros Peito A M/F SB1, SB2, SB3, SB4, SB5, SB6, SB7, SB8, SB9, SB11, SB12, SB13 
e SB14 

50 metros Peito B M/F SB1, SB2 e SB3 

100 metros Peito B M/F SB4, SB5, SB6, SB7, SB8, SB9, SB11, SB12, SB13 e SB14 

50 metros Peito  C M/F SB1, SB2 e SB3 

100 metros Peito C M/F SB4, SB5, SB6, SB7, SB8, SB9, SB11, SB12, SB13, SB14 e S21 

*25 metros Borboleta A M/F S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13 e S14 

50 metros Borboleta A M/F S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13 e S14 

50 metros Borboleta B M/F S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 

100 metros Borboleta B M/F S8, S9, S10, S11, S12, S13 e S14 

50 metros Borboleta  C M/F S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 

100 metros Borboleta C M/F S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14 e S21 

*75 metros Medley A M/F SM1, SM2, SM3, SM4 

150 metros Medley B M/F SM1, SM2, SM3, SM4 

150 metros Medley C M/F SM1, SM2, SM3, SM4 

100 metros Medley A M/F SM5, SM6, SM7, SM8, SM9, SM10, SM11, SM12, SM13 e 
SM14 

200 metros Medley  B M/F SM5, SM6, SM7, SM8, SM9, SM10, SM11, SM12, SM13, SM14 
e SM21 
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200 metros Medley C M/F SM5, SM6, SM7, SM8, SM9, SM10, SM11, SM12, SM13, SM14 
e SM21 

 

- Os atletas inscritos da Categoria A nas provas de 25 metros (4 estilos) e 75 metros (Medley) 
não poderão participar das provas de 50 metros (4 estilos) e 150 metros (Medley), cabendo 
a mesma decisão para os atletas inscritos da Categoria B que nadarem as provas de 50 
metros (4 estilos) e 150 metros (Medley), que não poderão participar das provas de 25 
metros (4 estilos) e 75 metros (Medley). 
 
8 - Cabe à Coordenação da competição, a confecção de séries, grupos de qualificação, 
sorteios de raias, ordem de largada para as diversas provas, dentro do disposto nas regras 
do IPC (Comitê Paralímpico Internacional). 
 
9 - Todas as provas ocorrerão em final direta por tempo, não sendo realizadas séries finais. 
 
10 - Será permitida a entrada do professor/técnico na área de competição, quando houver 
necessidade. 
 

10.1 - Os alunos/para-atletas que necessitarem assistência de acompanhante durante o 
evento deverão solicitar na Reunião Técnica. 
 
11 - Na Reunião Técnica, os professores/técnicos devem apresentar a Autorização de 
Participação do aluno/para-atleta na competição, conforme disposto no artigo 29, do 
Regulamento Geral. 
 
12 - Os casos omissos serão resolvidos pela Supervisão de Paranatação, com a anuência 
do COE, não podendo essas resoluções contrariar as normas e princípios gerais adotados 
nas regras oficiais da CBDA e os Regulamentos Geral e Específico desta modalidade. 
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REGULAMENTO ESPECÍFICO DO POLO 
AQUÁTICO 
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1 A competição de Polo Aquático será realizada de acordo com as Regras Oficiais da 
Confederação Brasileira de Desportos Aquático (CBDA), adotadas pela Federação 
Aquática de Sergipe (FAS), salvo o estabelecido neste regulamento e no Regulamento 
Geral desta competição. 
 
2- A competição será realizada em categoria única conforme o artigo 6ª- IV deste 
regulamento 
 
3- A instituição de ensino poderá inscrever no mínimo 1 (um) e no máximo 10 (dez) 
alunos/atletas de gênero misto e 01 (um) professor/técnico. 
 
4- O aluno/atleta deverá comparecer ao local de competição, 30 (trinta) minutos antes 
do horário estabelecido em boletim. 
 
 4.1. Para ter condição de participação, antes do início do jogo, todos os aluno/atletas 
deverão apresentar os documentos indicados nos artigos 32, 33 e 34 do Regulamento 
Geral desta competição, à equipe de arbitragem. 
 
5- A entrada dos alunos/atletas na piscina para o aquecimento será feita tão logo ela 
esteja livre e após a formação dos respectivos times pela equipe de arbitragem. 
 
5.1 - O tempo de aquecimento na piscina será determinado pela equipe de arbitragem. 
 
6- As bolas a serem utilizadas na competição serão as bolas adotadas pelo COE. 
 
7- Não será permitido jogar com óculos comuns, piercing, brinco, colar, presilha ou 
qualquer outro objeto que ponha em risco a integridade física dos alunos/atletas. 
 
8- Os jogos, em todas as fases, deverão ter um vencedor, portanto, não poderão 
terminar empatados. No caso de empate no tempo regulamentar serão adotados os 
seguintes procedimentos: 
 
8.1. Em todas as fases, serão realizados 05 (cinco) tiros de penalty, alternadamente pelas 
equipes, a serem cobrados por qualquer dos alunos/atletas relacionados em súmula, 
exceto os expulsos. 
 
8.2. Ainda persistindo o empate, serão cobrados tantos tiros livres diretos a gol quantos 
forem necessários, executados da marca penal, alternadamente, por diferentes 
alunos/atletas em condição de jogo, até que haja um vencedor. 
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8.3. Quando da necessidade de desempate por disputas de tiros livres e as equipes 
§envolvidas tiverem número de participantes diferentes, aquela que tiver maior número 
de componentes terá o direito de indicar, proporcionalmente ao número de 
alunos/atletas em condição de jogo da equipe adversária, quais serão os seus batedores 
que se revezarão durante todo o processo. 
 
9- Cada equipe será formada por no mínimo 7 (sete) jogadores: 06 (seis) jogadores de 
linha e 01(um) goleiro, salvo as necessidades autorizadas pela equipe de arbitragem e 
supervisão da modalidade. 
 
10- A substituição dos jogadores durante o período é livre e obrigatória a todos os 
alunos/atletas.  
 
11- A duração de jogo deve ser de dois períodos de 8 (oito) minutos de tempo efetivo 
cada. A marcação do tempo de cada período inicia quando um jogador tocar a bola. 
  
11.1. Haverá um intervalo de dois minutos entre os períodos de jogos. 
 
12- O formato de competição será determinado pelo COE. 
 
13- Os casos omissos serão resolvidos pela Supervisão dessa modalidade, com a 
anuência do COE, não podendo essas resoluções contrariar as normas e princípios gerais 
adotados nas regras oficiais da Federação Aquática de Sergipe e os Regulamentos Geral 
e Específico desta modalidade. 
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REGULAMENTO ESPECÍFICO DO TAEKWONDO 
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1 - A competição de Taekwondo obedecerá às Regras Oficiais da World Taekwondo - WT, 
reconhecidas pela Confederação Brasileira de Taekwondo - CBTKD, salvo o estabelecido 
neste regulamento e no Regulamento Geral desta competição. 
 
2 - Cada unidade de ensino poderá inscrever até 02 (dois) alunos/atletas por gênero e 
peso e 1 (um) professor/técnico. 
 
3 - Cada unidade de ensino poderá participar na modalidade Kyorugui (luta) com até 2 
(dois) alunos/atletas por categoria de peso e gênero. 
 
3.1 - O aluno/atleta só poderá competir na categoria em que foi inscrito. Caso tenha sido 
inscrito em mais de uma categoria de peso, o aluno/atleta será desclassificado.  
 
4 - É obrigatória a participação dos representantes na reunião técnica da modalidade, 
que será realizada em data e local previamente estabelecidos pela COE. 
 
5 - A unidade de ensino poderá ser composta conforme o quadro abaixo:   
 

Especificações  Quantitativos  

Modalidades  Alunos/atletas Técnico  

Kyorugui Masculino  Até 2 
1  

Kyorugui Feminino  Até 2 

 
 

- Para a classe de idade de 12 a 14 anos será permitida a participação na modalidade 
luta será faixa amarela (8º GUB) e a graduação máxima a faixa azul escuro (3º GUB). 
 
- Para a classe de idade de 15 a 17 anos será permitida a participação do atleta com a 
graduação mínima de 2º GUB (faixa vermelha), tanto para o naipe masculino quanto 
feminino.  
 
6 - A pesagem será realizada em data, horário e local a serem determinados pelo COE. 
 
7 - Será eliminado da competição o aluno/atleta que não comparecer à pesagem e/ou 
não atender os limites, mínimo e máximo, da sua categoria de peso. 
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8 - Todos os alunos/atletas deverão pesar de sunga (masculino) ou de collant ou similar 
(feminino). Haverá 100 (cem) gramas de tolerância, não sendo permitido em hipótese 
alguma, que os alunos/atletas realizem a pesagem nus.  
 
9 - Para a pesagem oficial serão permitidas 2 (duas) passagens pela balança. O 
aluno/atleta que não se enquadrar dentro da categoria de peso em que foi inscrito na 
primeira balança terá direito a mais uma pesagem no prazo de 1 (uma) hora e, em caso 
de nova reprovação, estará eliminado da competição. 
 
9.1 – São as seguintes as faixas de peso 
 

Categorias de Peso  

Nomenclatura 
12 a 14 anos 15 a 17 anos 

Feminino  Masculino  Feminino  Masculino  

Superligeiro Até 37 kg Até 37 kg x - 44 kg x - 48 kg 

Ligeiro Até 44 kg Até 45 kg Acima de 44 kg - 49 kg Acima de 48kg - 55 kg 

Leve Até 51 kg Até 53 kg Acima de 49 kg - 55 kg Acima de 55 kg - 63 kg 

Médio Até 59 kg Até 61 kg Acima de 55 kg - 63 kg Acima de 63 kg - 73 kg 

Pesado 
Acima de 59 
kg 

Acima de 61 
kg 

x 
+ 63 kg 

x 
+ 73 kg 

 

 
10 - A Coordenação da Modalidade será responsável pela direção da competição de 
Taekwondo.  
 
11 - Os alunos/atletas, ao responderem à chamada na área de inspeção, deverão 
identificar-se ao representante da equipe de arbitragem. 
 
12 - Ao ocuparem a cadeira de técnico, os mesmos deverão limitar-se apenas à 
orientação de seus alunos/atletas em combate.  
 
13 - O professor/técnico que contrariar o disposto no item 13 deste Regulamento será 
retirado do local reservado a ele, não podendo mais atuar no mesmo dia. 
 
14 - O professor/técnico que após ser retirado da cadeira insistir em se dirigir ao 
estudante-atleta ou arbitragem de qualquer lugar do ginásio, poderá ter relatório 
enviado ao CONJUD  
 
15 - Será adotado o sistema de disputa de eliminatória simples.  
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16 - Será utilizado o sistema eletrônico Daedo.  
 
17 - Serão utilizados, obrigatoriamente, os seguintes protetores: 
 

Protetores Obrigatórios  

luva protetora  

meia eletrônica  

protetor bucal  

protetor de tórax eletrônico  

capacete (com proteção)  

protetor de braço  

protetor de tíbia  

protetor genital   

 
18 - O tempo de luta para as categorias coloridas serão de 2 (dois) rounds de 2 (dois) 
minutos com 1 (um) minuto de intervalo entre os rounds. Somente nos combates que 
define o campeão e vice-campeão serão 3(três) rounds de 2 (dois) minutos com 1 (um) 
minuto de intervalo entre os rounds. 
 
19 - Não será permitido desferir chutes no rosto para a competição de colorida. Será 
obrigatório o uso de proteção acrílica, mesmo não sendo permitido chutes no rosto. 
 
20 - Os alunos/atletas deverão comparecer devidamente uniformizados com o dobok 
nas medidas, conforme determinação da CBTKD e portando sua credencial.  
 
20.1 - Os alunos/atletas que se apresentarem com o uniforme (dobok) fora das 
dimensões mínimas/máximas estabelecidas pelas regras da CBTKD serão impedidos de 
competir. 
 
21 - Os alunos/atletas com faixas coloridas somente poderão utilizar dobok com gola 
branca.  
 
22 - Cada estudante-atleta deverá trazer seu próprio material de competição: protetores 
de antebraço, perna, genital (feminino e masculino obrigatórios), luva, bucal e meia 
eletrônica. 
 
23 - Coletes e capacetes serão fornecidos pela arbitragem aos alunos/atletas.  
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24 - Os professores/técnicos deverão estar vestidos adequadamente (camisa, calça 
comprida ou uniforme de sua unidade de ensino, sapato/tênis) sem bonés ou qualquer 
tipo de chapéu quando ocuparem a cadeira destinada aos mesmos.  
 
25 - Os casos omissos serão resolvidos pela COE. 
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REGULAMENTO ESPECÍFICO DO TÊNIS DE 
MESA 
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1 - A competição de Tênis de Mesa será realizada de acordo com as regras oficiais da 
Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF), adotadas pela Confederação Brasileira 
de Tênis de Mesa (CBTM), salvo o estabelecido neste regulamento e no Regulamento 
Geral desta competição. 
 
2 - A instituição de ensino poderá inscrever, no máximo, 24 (vinte e quatro) 
alunos/atletas, por categoria e gênero, distribuídos nos torneios conforme 
especificações abaixo, e 01 (um) professor/técnico. 
 
2.1 - 08 (oito) alunos/atletas no Torneio Simples. 
 
2.2 - 08 (oito) alunos/atletas no Torneio de Dupla Masculina e no Feminino. 
 
2.3 - 16 (dezesseis) alunos/atletas no Torneio de Dupla Mista. 
 
2.4 - Apenas 08 (oito) alunos/atletas podem ser inscritos nos 03 (três) torneios, por 
categoria e gênero. 
 
2.5 - A competição será realizada com os seguintes torneios: 
 
2.5.1 - Simples Masculino e Feminino (SM/SF). 
2.5.2 – Dupla Masculina (DM) 
2.5.3 – Dupla Feminina (DF) 
2.5.4 – Dupla Mista (DX) 
  
3 - O aluno/atleta deverá comparecer ao local de competição, 30 (trinta) minutos antes 
do horário estabelecido em boletim, devidamente uniformizado e acompanhado do 
professor/técnico, conforme disposto nos artigos 8º e de 22 a 24, do Regulamento Geral, 
e especificações abaixo: 
 
3.1 – Feminino – camisa de manga curta, short ou saia, tênis e meia. 
 
3.2 - Masculino – camisa de manga curta, short ou bermuda, tênis e meia. 
 
3.3 - Não será permitido que o aluno/atleta use camisa, short, bermuda ou saia, cuja cor 
básica seja branca ou laranja, por coincidir com a cor da bola. 
 
4 - A competição obedecerá aos seguintes critérios: 
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4.1 - Na fase classificatória os jogos serão disputados em melhor de 03 (três) sets de 11 
(onze) pontos cada. Sendo que nas fases semifinal e final os jogos serão disputados em 
melhor de 05 (cinco) sets de 11 (onze) pontos cada. 
 
4.2 - O set deverá ser contínuo, excetuando que qualquer aluno/atleta tem direito a: 
 
4.2.1 - Um intervalo não superior a 01 (um) minuto entre os sets do jogo. 
 
4.2.2 - Rápidos intervalos para uso da toalha depois de cada 06 (seis) pontos. 
 
4.2.3 - O aluno/atleta ou professor/técnico poderá fazer 01 (um) pedido de tempo de 
01 (um) minuto durante o jogo: 
 
4.2.3.1 - O aluno/atleta que receber instruções fora do tempo autorizado ou cometer 
qualquer indisciplina será advertido com cartão amarelo e se continuar, com cartão 
vermelho, onde perderá o ponto, o set ou até a eliminação da prova em disputa. 
 
5 - Os empates ocorridos entre 03 (três) ou mais alunos/atletas, serão decididos pela 
apuração dos resultados obtidos somente entre os envolvidos, utilizando-se a fórmula: 
partidas pró/(partidas pró + partidas contra). 
 
5.1 - Perdurando o empate, usar-se-á o mesmo critério em relação aos sets e/ou pontos, 
nesta ordem e por último sorteio. 
 
5.2 - Se os empates ocorrerem apenas entre 02 (dois) alunos/atletas, a decisão dar-se-á 
com base no resultado do confronto direto entre ambos. 
 
6 - Não será permitido o uso de raquetes com borrachas que não sejam nas cores 
vermelha e preta, em que apareça claramente o símbolo de aprovação da ITTF. 
 
6.1 - Não será permitida a troca de raquete durante a realização de um jogo, exceto se 
esta sofrer danos irreparáveis, ocorridos unicamente por acidente ao longo do jogo. 
 
7 - Os casos omissos serão resolvidos pela Supervisão de Tênis de Mesa, com a anuência 
do COE, não podendo essas resoluções contrariar as normas e princípios gerais adotados 
nas regras oficiais da CBTM e os Regulamentos Geral e Específico desta modalidade. 
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REGULAMENTO ESPECÍFICO DO VOLEIBOL 
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1 - A competição de Voleibol será realizada de acordo com as regras oficiais da 
Federação Internacional de Voleibol (FIVB), adotadas pela Confederação Brasileira de 
Voleibol (CBV), salvo o estabelecido neste regulamento e no Regulamento Geral desta 
competição. 
 
2 - A instituição de ensino poderá inscrever 01 (uma) equipe com, no mínimo, 06 (seis) 
e, no máximo, 12 (doze) alunos/atletas e 01 (um) professor/técnico, por categoria e 
gênero. 
 
3 - O aluno/atleta deverá comparecer ao local de competição, 30 (trinta) minutos antes 
do horário estabelecido em boletim, devidamente uniformizado e acompanhado do 
professor/técnico, conforme disposto nos artigos 8º e de 22 a 24, do Regulamento Geral, 
e especificações abaixo: 
 
3.1 - Feminino e masculino – camisas numeradas e de mesma cor, independente do 
especificado na regra oficial da modalidade, shorts ou bermudas de mesma cor, tênis e 
meias. 
 
4 - A entrada dos alunos/atletas na quadra para o aquecimento será feita tão logo ela 
esteja livre e liberada pela equipe de arbitragem. 
 
4.1 - O tempo de aquecimento na quadra será de 05 (cinco) minutos. 
 
5 - Estará automaticamente suspenso do jogo subsequente o aluno/atleta, 
professor/técnico e/ou auxiliar técnico que for desqualificado. 
 
5.1 - Não se aplica o disposto no item 5 se, antes do cumprimento da suspensão, o 
aluno/atleta, professor/técnico e/ou auxiliar técnico for absolvido pelo órgão judicante 
competente (CONJUD), desde que constante no termo de decisão do respectivo 
processo disciplinar, o não cumprimento da suspensão automática, nos termos da 
Legislação Esportiva vigente. 
 
5.2 - Para fins do disposto no item 5, entende-se por jogo subsequente o ocorrente na 
mesma competição e no ano específico correspondente. 
 
6 - As bolas a serem utilizadas na competição serão as bolas oficiais adotadas pelo COE.  
 
7 - Não será permitido jogar com piercing, brinco, colar, presilha ou qualquer outro 
objeto que ponha em risco a integridade física dos alunos/atletas. 
 
8 - A competição será realizada obedecendo aos critérios a seguir: 
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8.1 – Em todas as fases da competição os jogos serão disputados em melhor de 03 (três) 
sets, sendo os 02 (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. 
 
8.2 - Em caso de empate em número de sets vencidos (01x01), será jogado um terceiro 
set de 15 (quinze) pontos. Havendo empate em 14 (catorze) 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. 
 
8.3 - O jogo que define o campeão e vice-campeão será realizado conforme as regras 
oficiais adotadas pela CBV, em melhor de 05 (cinco) sets. 
 
8.4 - Na final serão concedidos 02 (dois) tempos técnicos de 01 (um) minuto cada no 8º 
e 16º ponto por set, com exceção do set decisivo. 
 
9 - As alturas da rede serão as seguintes: 
 
9.1 - Para a Categoria “A”12 a 14 anos: 
 
9.1.1 - Feminina – 2,20 m; 
9.1.2 - Masculina – 2,35m. 
 
9.2 - Para a Categoria “B”15 a 17 anos: 
 
9.2.1 - Feminina – 2,24m; 
9.2.2 - Masculina – 2,43m. 
 
10 - A competição será realizada seguindo o explícito nos Regulamento Geral e 
Específico, cabendo a aplicação do estabelecido nos mesmos à equipe de arbitragem: 
 
10.2 - Para ambas Categorias (12 a 14 e 15 a 17 anos): 
 
10.2.1 - Os jogos obedecerão às regras oficiais adotadas pela CBV. 
 
11 - Os casos omissos serão resolvidos pela Supervisão de Voleibol, com a anuência do 
COE, não podendo essas resoluções contrariar as normas e princípios gerais adotados 
nas regras oficiais da CBV e os Regulamentos Geral e Específico desta modalidade. 
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REGULAMENTO ESPECÍFICO DO VÔLEI DE 
PRAIA  
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1 - A Competição de Vôlei de Praia será realizada de acordo com as regras oficiais da 
Federação Internacional de Voleibol (FIVB), adotadas pela Confederação Brasileira de 
Voleibol (CBV), salvo o estabelecido neste regulamento e no Regulamento Geral desta 
competição. 
 
2 - A instituição de ensino poderá inscrever, no máximo, 02 (duas) duplas, por categoria 
e gênero e 01 (um) professor/técnico, por categoria e gênero. 
 
3 - O aluno/atleta deverá comparecer ao local de competição, 30 (trinta) minutos antes 
do horário estabelecido em boletim, devidamente uniformizado e acompanhado do 
professor/técnico, conforme disposto nos artigos 8º e de 22 a 24, do Regulamento Geral, 
e especificações abaixo: 
 
3.1 - Feminino – camiseta ou top e sunquíni ou short. 
 
3.2 - Masculino – camiseta e short. 
 
3.3 - O número preferencialmente deve ser colocado, no centro, na frente e nas costas 
da camiseta, camisas e top. A cor e feitio das camisetas, camisas, tops, shorts ou 
sunquínis devem ser padronizados e contrastar com a cor dos números: 
 
3.3.1 - Será proibido o uso de uniformes de cor predominante diferente pela dupla. 
 
3.3.2 - O aluno/atleta poderá jogar com uma bermuda modelo “ciclista” sob o short. 
 
4 - Estará automaticamente suspenso do jogo subsequente o professor/técnico que for 
desqualificado. 
 
4.1 - Não se aplica o disposto no item 4 se, antes do cumprimento da suspensão, o 
aluno/atleta, professor/técnico for absolvido pelo órgão judicante competente 
(CONJUD), desde que constante no termo de decisão do respectivo processo disciplinar, 
o não cumprimento da suspensão automática, nos termos da Legislação Esportiva 
vigente. 
 
4.2 - Para fins do disposto do item 4, entende-se por jogo subsequente o ocorrente na 
mesma competição e no ano específico correspondente. 
 
5 - Se um dos alunos/atleta for desqualificado do jogo, a equipe estará automaticamente 
eliminada da competição. 
 
6 - As bolas a serem utilizadas na competição serão as bolas oficiais adotadas pelo COE.  
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7 - Não será permitido jogar com piercing, brinco, colar, presilha ou qualquer outro 
objeto que ponha em risco a integridade física dos alunos/atletas. 
 
8 - As alturas da rede serão as seguintes: 
 
8.1 - Para a Categoria “A” 12 a 14 anos: 
 
8.1.1 - Feminina – 2,15m; 
8.1.2 - Masculina – 2,35m. 
 
8.2 - Para a Categoria “B” 15 a 17 anos: 
 
8.2.1 - Feminina – 2,24m; 
8.2.2 - Masculina – 2,43m. 
 
9 - A competição será realizada seguindo o explícito nos Regulamento Geral e Específico, 
cabendo a aplicação do estabelecido nos mesmos à equipe de arbitragem: 
 
9.1 - Na Categoria “A” 12 a 14 anos os jogos serão disputados em 01 (um) set de 21 
(vinte e um) pontos, com exceção da disputa de 1º e 2º lugar que será realizado 
conforme as regras oficiais adotadas pela CBV. 
 
9.2 - Na Categoria “B” 15 a 17 anos os jogos serão disputados em 01 (um) set de 21 
(vinte e um) pontos, com exceção da disputa de 1º e 2º lugar que será realizado 
conforme as regras oficiais adotadas pela CBV. 
 
10 - Os casos omissos serão resolvidos pela Supervisão de Vôlei de Praia, com a anuência 
do COE, não podendo essas resoluções contrariar as normas e princípios gerais adotados 
nas regras oficiais da CBV e os Regulamentos Geral e Específico desta modalidade. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esporte.se.gov.br/


            

 128 

 

SUPERINTENDÊNCIA ESPECIAL DE ESPORTE: Rua Cedro, s/n – Bairro: São José  
www.esporte.se.gov.br – Fone: (79) 3205-9500  

CEP: 49.015-150 – Aracaju/SE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENTO ESPECÍFICO DO WRESTLING 
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1 - A competição de Wrestling será realizada de acordo com as Regras Oficiais da United 
World Wrestling (UWW), adotadas pela Confederação Brasileira de Wrestling (CBW), 
salvo o estabelecido neste regulamento e no Regulamento Geral desta competição. 
 
2 - As competições serão disputadas nos estilos   greco-romano - GR (masculino) e estilo 
livre nos dois gêneros – FS, WW (masculino e feminino). 
 
3 - A instituição de ensino poderá inscrever, no máximo, 02 (dois) alunos/atletas, por 
categoria de peso, em cada estilo, categoria e gênero e 01 (um) professor/técnico. 
 
4 - O aluno/atleta somente poderá participar da competição em uma única categoria e 
peso. 
 
5 - O aluno/atleta deverá comparecer ao local de competição, 30 (trinta) minutos antes 
do horário estabelecido em boletim, devidamente uniformizado e acompanhado do 
professor/técnico, conforme disposto nos artigos 8º e de 22 a 24, do Regulamento Geral, 
e especificações abaixo: 
 
5.1 - Feminino e Masculino – malha de luta. 
 
5.2 - Nas lutas/combates o primeiro aluno/atleta a ser chamado deverá estar com a 
malha de cor vermelha e o segundo com a malha de cor azul. Se os dois alunos/atletas 
estiverem com a malha da mesma cor o primeiro colocara uma tornozeleira (elástica) 
de com vermelha e o segundo uma tornozeleira (elástica) de cor azul. Sendo obrigatório 
a utilização da malha de luta. 
 
5.3 - É facultativo o uso de sapatilha de Wrestling. 
 
6 - A competição é aberta à participação de alunos/atletas sem graduação mínima ou 
máxima estabelecida. 
 
7 - A competição será disputada em torneio individual (GR, FS, WW) em cada uma das 
03 (três) categorias de peso da Categoria “A” e 05 (cinco) na Categoria “B”: 
 
7.2 - Para a Categoria “A” 12 a 14 anos: 
 

Categoria de Peso Feminino (WW) Masculino (FS, GR) 

Peso leve (LE) 39 - 42Kg 44 - 48Kg 

Peso médio (ME) 50 - 54kg 52 - 57Kg 

Peso pesado (PE) 58 - 62Kg 68 - 75Kg 
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7.3 - Para a Categoria “B” 15 a 17 anos: 
 

Categoria de Peso Feminino (WW) Masculino (FS, GR) 

Super ligeiro (SL)  40-43 kg  45-48 kg  

Ligeiro (L)  46-49 kg  51-55 kg  

Peso leve (LE)  53-57 kg  60-65 kg  

Peso médio (ME)  61-65 kg  71-80 kg  

Peso pesado (PE)  69-73 kg  92-110 kg  
 

8 - O tempo de luta/combate será de 02 (dois) períodos (rounds) de 02 (dois) minutos 
de duração, com intervalo de 30 (trinta) segundos entre eles. 
 
8.1 - Os pontos de um período são computados para o próximo. 
 
9 - Para a Categoria “A” 12 a 14 anos e ‘’B’’ 15 a 17 anos a competição será realizada 
seguindo as regras da UWW/CBW. 
 
10 - A competição será realizada em áreas oficiais de Wrestling (tapete olímpico)  
 
11 - É obrigatória a apresentação do Termo de Autorização da Participação (Anexo III, 
do Regulamento Geral) do aluno/atleta inscrito nas modalidades de Wrestling, 
devidamente assinada pelo responsável legal acompanhada de cópia do seu documento 
oficial de identificação com foto, ou apresentação do original pelo responsável, para 
checar a assinatura, no dia da pesagem oficial conforme Regulamento Geral. 
 
11.1 - Nesta ocasião o aluno/atleta deverá assinar a folha de presença e apresentar seu 
documento oficial de identificação com foto, em sua forma original ou fotocópia 
colorida autenticada em cartório. 
 
11.2 - O professor/técnico deve acompanhar os alunos/atletas na pesagem, tanto oficial 
quanto extraoficial. 
 
11.3 - A pesagem obedecerá aos seguintes critérios: 
 
11.3.1 - Será realizada sob a responsabilidade de 01 (uma) Comissão de Pesagem (CP) 
composta de, no mínimo, 02 (dois) árbitros e o representante do COE; 
 
11.3.2 - Será eliminado da competição o aluno/atleta que não comparecer a pesagem 
e/ou não atender os limites, mínimo e máximo, da sua categoria de peso; 
 
11.3.3 - O aluno/atleta terá direito apenas a 01 (uma) única pesagem oficial; 
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11.3.4 - Para a pesagem, os alunos/atletas deverão está usando a malha de luta; 
 
11.3.5 - Estará automaticamente impedido de participar da competição o aluno/atleta 
que na pesagem extraoficial se apresentar com 1kg ou mais fora dos limites, inferior e 
superior, da categoria de peso na qual está inscrito. 
 
12 - Os casos omissos serão resolvidos pela Supervisão de Wrestling, com a anuência do 
COE, não podendo essas resoluções contrariar as normas e princípios gerais adotados 
nas regras oficiais da CBW e os Regulamentos Geral e Específico desta modalidade. 
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1 - A competição de Xadrez dos Jogos da Primavera será realizada de acordo com as 
regras oficiais da Federação Internacional de Xadrez (FIDE), adotadas pela Confederação 
Brasileira de Xadrez (CBX), salvo o estabelecido neste regulamento e no Regulamento 
Geral desta competição. 
 
2 - A competição será composta de alunos/atletas nascidos, exclusivamente, nos anos 
de 2010, 2009 e 2008 na categoria “A” e nos 2005, 2006 e 2007 na categoria “B”. 
  
2.1 - A instituição de ensino poderá inscrever, no máximo, 02 (dois) alunos/atletas em 
cada torneio, por naipe masculino e feminino, e 01 (um) professor/técnico. 
 
3 - O mesmo aluno/atleta poderá participar nos torneios clássico e blitz, a critério da 
instituição de ensino. 
 
4 - O aluno/atleta deverá comparecer ao local de competição 30 (trinta) minutos antes 
do horário estabelecido em boletim, devidamente uniformizado e acompanhado do 
professor/técnico, conforme disposto nos Artigos 8º e de 22 a 24, do Regulamento 
Geral, e especificações abaixo: 
 
4.1 - Feminino – camisa/camiseta de manga curta, bermuda/calça/saia, tênis/sapato e 
meia. 
 
4.2 - Masculino – camisa/camiseta de manga curta, bermuda/calça, tênis/sapato e meia. 
 
4.3 - Não será permitido ao aluno/atleta competir descalço ou de chinelo. 
 
5 - A competição será realizada com os seguintes torneios: 
 
5.1 - Torneio de Xadrez Clássico: 
 
5.1.1 - O tempo de jogo será de 45 (quarenta e cinco) minutos com acréscimo de 20 
(vinte) segundos desde o primeiro lance.  
 
5.1.2 - A disputa será pelo sistema Suíço de emparceiramento em 05 (cinco) rodadas, 
separados nos naipes masculino e feminino. 
 
5.1.3 - Serão aplicadas as normas da FIDE para Xadrez Clássico. 
 
5.1.4 - Não será obrigatória a anotação da partida em planilha oficial. 
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5.2 - Torneio de Xadrez Relâmpago: 
 
5.2.1 - O tempo de jogo será de 03 (três) minutos com acréscimo de 02 (dois) segundos 
desde o primeiro lance. 
 
5.2.2 - A disputa será pelo sistema Suíço de emparceiramento em 06 (cinco) rodadas, 
separados nos naipes masculino e feminino. 
 
5.2.3 - Serão aplicadas as normas da FIDE para Xadrez Relâmpago, sem supervisão. 
 
6 - Para os 02 (dois) torneios, no sistema suíço, serão adotados, pela ordem, os seguintes 
critérios de desempate, calculados pelo software oficial Swiss Manager: 
 
6.1 - Confronto direto. 
6.2 - Buchholz com corte do pior resultado. 
6.3 - Buchholz total. 
6.4 - Sonnerborg-Berger. 
6.5 - Maior número de vitórias. 
6.6 - Partidas extras blitz. 
 
7 - Contagem dos pontos: 
 
7.1 - Vitória – 1,0 (um) ponto. 
7.2 - Empate – 0,5 (meio) ponto. 
7.3 - Derrota – 0,0 (zero) ponto. 
 
8 - Durante a partida é expressamente proibido ao aluno/atleta estar em posse de 
qualquer dispositivo eletrônico (celular, notebook, tablet, fones de ouvido e 
assemelhados) no ambiente de jogo, sob pena de perder a partida em andamento. 
  
9 -  No torneio pensado haverá tolerância de 15 (quinze) minutos de atraso do 
estudante-atleta contados a partir da autorização do árbitro para o início de cada 
rodada, sendo declarado perdedor o enxadrista que chegar após esse limite (W.O.). 
 
9.1 - A Supervisão do Xadrez pode aumentar o limite de tolerância, em situações 
excepcionais, devidamente comprovadas, como, por exemplo, pane mecânica no ônibus 
escolar que trazia os alunos/atletas ao local de jogo ou atraso da organização no almoço 
dos estudantes. 
 
9.2 - No torneio relâmpago, a tolerância será o próprio tempo principal de reflexão, 
sendo aplicável o estabelecido no item 9.1. 
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10 - Não haverá confirmação de presença do aluno/atleta antes do início dos torneios 
pensado e blitz, sendo o emparceiramento da 1a. rodada publicado no site Chess-Results 
com antecedência de 48 horas, exceto por razões técnicas. 
 
10.1 - A lista de emparceiramento será formada a partir da última listagem de rating FSX 
das modalidades pensada e blitz dos alunos/atletas inscritos, sendo obrigação do 
professor conferir se houve a correta inclusão nos torneios pensado e blitz. 
 
11 - Em caso de ausência do aluno/atleta em qualquer partida, o faltoso ou atrasado 
(W.O.) será excluído do emparceiramento do torneio, salvo justificativa apresentada por 
escrito ao árbitro principal até o encerramento da rodada em curso.  
 
12 - Após o início da rodada, apenas os alunos/atletas com partida em andamento 
podem permanecer no ambiente de jogo, devendo ser solicitado aos professores e 
espectadores que se ausentem desse espaço. 
 
12 - Os casos omissos serão resolvidos pela Supervisão de Xadrez, com a anuência do 
COE, não podendo essas resoluções contrariar as normas e princípios gerais adotados 
nas regras oficiais da CBX e os Regulamentos Geral e Específico desta modalidade. 
  

http://www.esporte.se.gov.br/


            

 136 

 

SUPERINTENDÊNCIA ESPECIAL DE ESPORTE: Rua Cedro, s/n – Bairro: São José  
www.esporte.se.gov.br – Fone: (79) 3205-9500  

CEP: 49.015-150 – Aracaju/SE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENTO ESPECÍFICO DO VÔLEI 
SENTADO  
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1 -A competição de Voleibol Sentado dos 38º JOGOS DA PRIMAVERA  2022 será realizada 
de acordo com as Regras Oficiais do Voleibol Sentado pela World ParaVolleyball, (CBVD) 
Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes. Salvo as exceções expressas neste 
regulamento. 
 
2 - Cada instituição de ensino poderá inscrever 1 (uma) equipe mista com, no mínimo 
06 (seis) e no máximo 12 (doze) alunos/atletas, sendo obrigatório que, ao menos, um 
(a) atleta deverá possuir alguma deficiência física, 01 (um) técnico e 01 (um) auxiliar 
técnico. 
 
3 – Em todos os jogos da competição as equipes deverão manter entre os titulares no 
mínimo estar com 1 (uma) atleta do gênero feminino. 
  
4 - A participação dos alunos na competição obedecerá à seguinte faixa etária: Categoria 
única: alunos nascidos em 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. 
 
5 - Sobre os uniformes, camisas numeradas e de mesma cor, independente do 
especificado na regra oficial da modalidade, shorts ou bermudas de mesma cor, tênis e 
meias. 
 
6 - A modalidade será disputada na categoria ÚNICA, no gênero masculino/feminino 
(misto), com alunos entre 13 a 18 anos. As equipes serão dispostas em tabela de acordo 
com sorteio. A forma de disputa dependerá do número de equipes participantes, de 
forma a oportunizar o maior número de jogos possíveis para cada equipe.  
 
7 - Somente poderão permanecer na área de jogo as pessoas devidamente inscritas em 
súmula entre 06 (seis) a 12 (doze) jogadores, 1 (um) técnico e 1 (um) assistente técnico.  
 
8 - Durante os jogos serão obedecidas às regras oficiais e demais determinações 
adotadas pela World ParaVolleyball, ressalvando os dispostos nos demais artigos deste 
regulamento.  
 
9 - Cada equipe terá direito a dois tempos de solicitação por set. Não ocorrerá parada 
técnica no 8º (oitavo) e 16º (décimo sexto) de jogo.  
 
10 - Na tabela somente estará descriminado o horário inicial de cada rodada, sendo 
assim; cada partida será iniciada ao término da outra.  
 
11 - As partidas serão disputadas em melhor de dois (02) sets vencedores de vinte e 
cinco (25) pontos. Em caso de empate será obrigatório a realização de um terceiro set 
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desempate de quinze (15) pontos. Em caso de empate em 14 x 14 será considerada 
vencedora a equipe que fizer a diferença de 2 pontos. 
 
14 - Os jogadores que não estiverem jogando deverão permanecer sentados no banco 
ou em sua área de aquecimento.  
 
15- Somente será permitido o aquecimento de rede (5 minutos). Sendo 2 minutos de 
entrada de rede, 2 minutos de saída de rede e 1 minuto de saque.  
 
16 - O número mínimo de atletas para uma equipe iniciar a partida é 6 (seis).  
 
17 - A equipe que não apresentar uma atleta do sexo feminino para a partida, não 
poderá jogar e será decretado o W x O. 
 
18- Se durante o jogo houver lesão da atleta do sexo feminino, esta deverá ser 
substituída por outra atleta do mesmo sexo. 
 
19 - Não será permitida no interior do ginásio, a utilização de sinalizadores, buzinas, 
instrumentos de percussão e bateria ou quaisquer outros objetos e/ou artefatos que 
venham a dificultar e/ou perturbar o bom andamento dos jogos. 
 
20 - Para efeito de pontuação do Voleibol Sentado será atribuído:  
 
• 3 pontos para vitória;  
• 1 ponto para derrota;  
 
17 - Serão entregues medalhas aos alunos e técnicos das três primeiras equipes 
classificadas.  
 
18 - Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação da modalidade.  
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ANEXO I 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA INSCRIÇÃO 
NAS COMPETIÇÕES NACIONAIS 
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RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS 
 
A instituição de ensino responsável pelos convocados deverá, obrigatoriamente, 
entregar, obedecendo aos prazos expressos no artigo 48 deste Regulamento Geral, na 
Superintendência Especial de Esportes da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte 
e da Cultura, os documentos abaixo relacionados, para confirmar a participação nos 
Jogos da Juventude 2022, Jogos Escolares Brasileiros e Paralímpiadas Escolares 2022, 
conforme exigência do COB, CBDE e CPB: 
 

 Termo de Responsabilidades e Cessão de Direitos para Instituição de Ensino; 

 Termo de Responsabilidades e Cessão de Direitos para Técnico (convocado); 

 Termo de Responsabilidade e Cessão de Direitos para Aluno/Atleta (Menor de 
idade); 

 Termo de Compromisso do Atleta ou Técnico (Anexo VI), impresso, assinado 
com autenticação em cartório, pelo responsável legal. 

 01 (uma) foto 3x4, recente, em papel fotográfico, do aluno/atleta; 

 01 (uma) foto digital, recente, do aluno/atleta, fotografada por câmara 
fotográfica ou aparelho celular com câmara acima de 4 megapixels, com fundo 
branco, sem boné ou qualquer outro acessório que descaracterize a imagem e 
que seja nítida, através do e-mail esporte.seduc@seduc.se.gov.br ; 

 01 (uma) foto 3x4, recente, em papel fotográfico, do professor/técnico; 

 01 (uma) foto digital, recente, do professor/técnico, fotografada por câmara 
fotográfica ou aparelho celular com câmara acima de 4 megapixels, com fundo 
branco, sem boné ou qualquer outro acessório que descaracterize a imagem e 
que seja nítida, através do e-mail esporte.seduc@seduc.se.gov.br ; 

 Original e cópia do Documento Oficial de Identificação (com foto) do 
aluno/atleta, em bom estado de conservação (ver data de emissão ser abaixo de 
05 anos); 

 Original e cópia da Carteira do CREF do professor/técnico convocado (ver 
validade); 

 Original do CPF impressos pelo site da Receita Federal do aluno/atleta, do 
professor/técnico e do responsável legal pelo aluno/atleta (ver situação 
cadastral); 

 Cópia do Documento Oficial de Identificação (com foto) do responsável legal 
pelo aluno/atleta (ver validade); 

 Declaração da instituição de ensino comprovando que o(a) aluno(a)/atleta foi 
matriculado(a) no prazo de até 30 de abril do corrente ano; 

 
Os Termos de Adesão para os Jogos da Juventude 2022 estarão disponíveis no seguinte 
endereço eletrônico: esporte.se.gov.br  

http://www.esporte.se.gov.br/
mailto:esporte.seduc@seduc.se.gov.br
mailto:esporte.seduc@seduc.se.gov.br
http://www.seduc.se.gov.br/jogos
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Observação: 
Obrigatoriamente os Termos devem ser digitados e impressos em papel A4, assim como 
as cópias de documentos.  
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ANEXO II 

REQUERIMENTO PARA RECURSOS JUNTO AO 
CONJUD 
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REQUERIMENTO PARA RECURSO 
CONSELHO DE JUSTIÇA E DISCIPLINA ESPORTIVA ESTUDANTIL – CONJUD 
 

Observação: Entregar este documento na SUPEE/SEDUC, em 02 (duas) vias. 
 

 

PROTOCOLO – USO DO CONJUD 

Nº DO RECURSO: 

DATA: 

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 

 NOME: Nº CPF: 

ENDEREÇO: TELEFONE: 

E-MAIL: 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO: 

OBJETIVO DO RECURSO 

 

 

 

 

 

HISTÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

LOCAL/DATA: ASSINATURA: 

RECEBIMENTO DO COE 

DATA: HORÁRIO: 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO: 
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ANEXO III 

TERMOS DE AUTORIZAÇÃO PARA 
PARTICIPAÇÃO EM MODALIDADES DE LUTAS 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NOS 
38º JOGOS DA PRIMAVERA 2022 

 

MODALIDADE: JUDÔ 
 
O Infra-assinado, na qualidade de responsável legal pelo menor -
______________________________ 
_____________________________________ portador da CI Nº __________________ 
SSP/_____, aluno/atleta inscrito pela instituição de ensino 
____________________________________________ para participar dos 38º Jogos da 
Primavera 2022 a se realizar na cidade de Aracaju/SE, declara, pelo presente, que tem 
conhecimento dos Estatutos, Regras, Regulamentos e Normas da Federação 
Internacional de Judô (IJF) e Confederação Brasileira de Judô (CBJ), se comprometendo 
a cumprir fielmente os dispositivos dos mesmos, assumindo toda e qualquer 
responsabilidade civil ou criminal, por tudo que possa ocorrer com o menor acima 
citado, durante a realização das competições, quer danos físicos ou morais, isentando a 
Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (SEDUC) 
Firmamos o presente para que se possa produzir os seus jurídicos e legais efeitos. 
 
__________________________ / SE, _____ / _________________ / 2022. 
 
 
___________________________________________________ 
Assinatura do Responsável Legal pelo menor 
C.I.: __________________ SSP/ ____ 
 
OBSERVAÇÃO: 
É obrigatório que o aluno/atleta inscrito na modalidade de Judô apresente no dia da 
pesagem oficial este Termo de Autorização da Participação, conforme disposto no item 
8, do Regulamento Específico de Judô. 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NOS 
38º JOGOS DA PRIMAVERA 2022 

 
MODALIDADE: KARATÊ 
 
 
O Infra-assinado, na qualidade de responsável legal pelo menor -
______________________________ 
_____________________________________ portador da CI Nº __________________ 
SSP/_____, aluno/atleta inscrito pela instituição de ensino 
____________________________________________ para participar dos 38º Jogos da 
Primavera 2022 a se realizar na cidade de Aracaju/SE, declara, pelo presente, que tem 
conhecimento dos Estatutos, Regras, Regulamentos e Normas da World Karate 
Federation (WKF) e Confederação Brasileira de Karatê (CBK), se comprometendo a 
cumprir fielmente os dispositivos dos mesmos, assumindo toda e qualquer 
responsabilidade civil ou criminal, por tudo que possa ocorrer com o menor acima 
citado, durante a realização das competições, quer danos físicos ou morais, isentando a 
Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (SEDUC). 
Firmamos o presente para que se possa produzir os seus jurídicos e legais efeitos.  
 
__________________________ / SE, _____ / _________________ / 2022. 
 
___________________________________________________ 
Assinatura do Responsável Legal pelo menor 
C.I.: __________________ SSP/ ____ 
 
OBSERVAÇÃO: 
É obrigatório que o aluno/atleta inscrito na modalidade de Karatê apresente no dia da 
pesagem oficial este Termo de Autorização da Participação, conforme disposto no item 
9 do Regulamento Específico de Karatê. 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NOS 
38º JOGOS DA PRIMAVERA 2022 

 
MODALIDADE: TAEKWONDO 
 

 

O Infra-assinado, na qualidade de responsável legal pelo menor-

______________________________ 

_____________________________________ portador da CI Nº __________________ 

SSP/_____, aluno/atleta inscrito pela instituição de ensino 

____________________________________________ para participar dos 38º Jogos da 

Primavera 2022 a se realizar na cidade de Aracaju/SE, declara, pelo presente, que tem 

conhecimento dos Estatutos, Regras, Regulamentos e Normas da World Taekwondo 

Federation (WTF) e Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD), se 

comprometendo a cumprir fielmente os dispositivos dos mesmos, assumindo toda e 

qualquer responsabilidade civil ou criminal, por tudo que possa ocorrer com o menor 

acima citado, durante a realização das competições, quer danos físicos ou morais, 

isentando a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (SEDUC). 

Firmamos o presente para que se possa produzir os seus jurídicos e legais efeitos.  

 

__________________________ / SE, _____ / _________________ / 2022. 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do Responsável Legal pelo menor 

C.I.: __________________ SSP/ ____ 

 

 

OBSERVAÇÃO: 

É obrigatório que o aluno/atleta inscrito na modalidade de Taekwondo apresente no dia 

da pesagem oficial este Termo de Autorização da Participação, conforme disposto no 

Regulamento Específico de Taekwondo. 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NOS 
38º JOGOS DA PRIMAVERA 2022 

 
MODALIDADE: WRESTLING 
 
 
O Infra-assinado, na qualidade de responsável legal pelo menor-
______________________________ 
_____________________________________ portador da CI Nº __________________ 
SSP/_____, aluno/atleta inscrito pela instituição de ensino 
____________________________________________ para participar dos 38º Jogos da 
Primavera 2022 a se realizar na cidade de Aracaju/SE, declara, pelo presente, que tem 
conhecimento dos Estatutos, Regras, Regulamentos e Normas da United World 
Wrestling (UWW) e Confederação Brasileira de Wrestling (CBW), se comprometendo a 
cumprir fielmente os dispositivos dos mesmos, assumindo toda e qualquer 
responsabilidade civil ou criminal, por tudo que possa ocorrer com o menor acima 
citado, durante a realização das competições, quer danos físicos ou morais, isentando a 
Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (SEDUC). 
Firmamos o presente para que se possa produzir os seus jurídicos e legais efeitos.  
 
__________________________ / SE, _____ / _________________ / 2022. 
 
___________________________________________________ 
Assinatura do Responsável Legal pelo menor 
C.I.: __________________ SSP/ ____ 
 
OBSERVAÇÃO: 
É obrigatório que o aluno/atleta inscrito na modalidade de Wrestling apresente no dia 
da pesagem oficial este Termo de Autorização da Participação, conforme disposto no 
item 12 do Regulamento Específico de Wrestling.  
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NOS 
38º JOGOS DA PRIMAVERA 2022 

 
MODALIDADE: JIU-JITSU 

 
 
O Infra-assinado, na qualidade de responsável legal pelo menor-
______________________________ 
_____________________________________ portador da CI Nº __________________ 
SSP/_____, aluno/atleta inscrito pela instituição de ensino 
____________________________________________ para participar dos 38º Jogos da 
Primavera 2022 a se realizar na cidade de Aracaju/SE, declara, pelo presente, que tem 
conhecimento dos Estatutos, Regras, Regulamentos e Normas da Federação Mundial da 
modalidade, se comprometendo a cumprir fielmente os dispositivos dos mesmos, 
assumindo toda e qualquer responsabilidade civil ou criminal, por tudo que possa 
ocorrer com o menor acima citado, durante a realização das competições, quer danos 
físicos ou morais, isentando a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura 
(SEDUC). 
Firmamos o presente para que se possa produzir os seus jurídicos e legais efeitos.  
 
__________________________ / SE, _____ / _________________ / 2022. 
 
___________________________________________________ 
Assinatura do Responsável Legal pelo menor 
C.I.: __________________ SSP/ ____ 
 
OBSERVAÇÃO: 
É obrigatório que o aluno/atleta inscrito na modalidade de Jiu-Jitsu apresente no dia da 
pesagem oficial este Termo de Autorização da Participação, conforme disposto no item 
12 do Regulamento Específico de Jiu-Jitsu. 
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ANEXO IV 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA 
PARTICIPAÇÃO DOS PARATLETAS 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NOS 
38º JOGOS DA PRIMAVERA 2022 

 
MODALIDADES PARADESPORTIVAS 
 
O Infra-assinado, na qualidade de responsável legal pelo aluno/para-atleta -
____________________  _____________________________________, portador da CI 
Nº __________________ SSP/_____, inscrito pela instituição de ensino 
___________________________________________________ para participar dos 38º 
Jogos da Primavera 2022, a se realizar na cidade de Aracaju/SE, declara, pelo presente, 
que tem conhecimento do que dispõe o Regulamento Geral, quanto à participação do 
referido na modalidade _________________________________________, se 
comprometendo a cumprir fielmente os dispositivos do mesmo, assumindo toda e 
qualquer responsabilidade civil ou criminal, por tudo que possa ocorrer com o para-
atleta acima citado, durante a realização das competições, quer danos físicos ou morais, 
isentando a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (SEDUC). 
Firmamos o presente para que se possa produzir os seus jurídicos e legais efeitos. 
 
 
__________________________ / SE, _____ / _________________ / 2022. 
 
 
___________________________________________________ 
Assinatura do Responsável Legal pelo para-atleta 
C.I.: __________________ SSP/ ____ 
 
OBSERVAÇÃO: 
É obrigatório que o aluno/atleta inscrito nas para-modalidades apresente no dia da 
reunião técnica este Termo de Autorização da Participação, conforme disposto no artigo 
29 do Regulamento Geral. 
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ANEXO V 

DOCUMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE 
DESLIGAMENTO DA DELEGAÇÃO NOS JOGOS 

ESCOLARES NACIONAIS 
 

http://www.esporte.se.gov.br/


            

 153 

 

SUPERINTENDÊNCIA ESPECIAL DE ESPORTE: Rua Cedro, s/n – Bairro: São José  
www.esporte.se.gov.br – Fone: (79) 3205-9500  

CEP: 49.015-150 – Aracaju/SE 

 

REQUERIMENTO PARA DESLIGAMENTO DA DELEGAÇÃO DE SERGIPE 
JOGOS ESCOLARES NACIONAIS 

 

 

Observação: Entregar esse documento na SUPEE/SEDUC, em 02 (duas) vias. 
 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO INTEGRANTE DA DELEGAÇÃO 

NOME DO COMPONENTE  

MODALIDADE  GÊNERO  

INSTITUIÇÃO DE ENSINO  

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO MENOR (Autor do Requerimento) 

NOME DO RESPONSÁVEL  PARENTESCO  

TELEFONE PARA CONTATO  CPF  

E-MAIL  

JUSTIFICATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCAL/DATA  ASSINATURA  

RECEBIMENTO DA SEDUC 

DATA  HORÁRIO  

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO  
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ANEXO VI 

TERMO DE COMPROMISSO DO ATLETA OU 
TÉCNICO 
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TERMO DE COMPROMISSO DO ATLETA OU TÉCNICO 
 

 

Para fazer parte da Delegação Sergipana nos Jogos da Juventude, Jogos Escolares 
Brasileiros e Paralimpíadas Escolares como atleta ou técnico, você deve aceitar 
espontaneamente, ou seja, com boa vontade, os termos deste documento, obedecer à 
chefia da delegação e às instruções do Comitê Organizador dos Jogos. 
 
Pelo presente instrumento, na melhor forma de direito, e na qualidade de atleta ou 
técnico da Delegação Sergipana: 
  
1. Concordo expressamente e assumo o compromisso de me submeter e obedecer a 
todas as Condições e Regras Aplicáveis aos Jogos da Juventude, Jogos Escolares 
Brasileiros e/ou Paralímpiadas Escolares 2022, denominados adiante como “Jogos”, 
para os quais fui convocado.  
 
2. Declaro ter conhecimento que minha convocação para participação nos referidos 
“Jogos” do caput acima foi feita pela Superintendência Especial de Esporte (SUPEE), 
mediante minha participação nos Jogos da Primavera 2022, com base em critérios de 
qualificação próprios e definição de equipes de atletas e técnicos estabelecidos para os 
Jogos. 
 
3. Me comprometo a ler e respeitar todos os documentos informativos recebidos pela 
SUPEE, COB, CBDE e CPB bem como obedecer a todas as orientações da Chefia da 
Delegação Sergipana. 
 
4. Concordo que, para fins de interpretação do presente Termo de Compromisso, o 
período em que integro a Delegação Sergipana, denominado adiante como “período dos 
Jogos”, deverá ser considerado o intervalo entre:  
 
a) o momento desde a saída do aeroporto ou local de embarque determinado pela 
Chefia da Delegação de minha cidade de origem, caso esteja no transporte oficial 
fornecido pelo Governo do Estado de Sergipe ou a partir do momento da minha chegada 
na cidade de destino dos jogos, caso esteja em transporte efetuado por conta própria; 
b) até o final do último dia de competição ou momento determinado pela Chefia da 
Delegação; 
 
5. Autorizo e cedo ao COB, CBDE, CPB e a SUPEE, gratuitamente, em caráter definitivo, 
por tempo indeterminado e sem qualquer limite de exibição, o direito de usar e exibir 
meu nome, apelido, voz, imagem, material biográfico, declarações, gravações, 
entrevistas e endossos dados por mim ou a mim atribuíveis, bem como de usar as 

http://www.esporte.se.gov.br/


            

 156 

 

SUPERINTENDÊNCIA ESPECIAL DE ESPORTE: Rua Cedro, s/n – Bairro: São José  
www.esporte.se.gov.br – Fone: (79) 3205-9500  

CEP: 49.015-150 – Aracaju/SE 

 

fotografias e os vídeos de jogos, competições ou treinamentos, inclusive imagens ao 
vivo, registrados nas viagens da Delegação Sergipana durante o período dos Jogos, 
inclusive para efeito de divulgação, comercialização, publicidade, propaganda ou 
promoção, sem ônus para o COB, CBDE, CPB e a SUPEE, podendo tal direito ser exercido 
diretamente pelo COB, CPB, CBDE e a SUPEE ou por qualquer de suas controladas, e, 
ainda, ser cedido a quaisquer terceiros, inclusive aos patrocinadores do COB, CPB, CBDE 
e a SUPEE, através de todo e qualquer meio e veículo de comunicação, divulgação ou 
reprodução existentes ou que venham a ser criados, incluindo, mas não se limitando, a 
televisão, rádio, mídia eletrônica, transmissões a cabo, videocassete, DVD, compact 
discs, internet, intranet, cinema, outdoors, materiais impressos de toda a espécie, 
embalagens de produtos etc. 
 
6. Renuncio a qualquer remuneração, extensivo aos meus herdeiros, sucessores e 
cessionários, bem como a qualquer direito que eu possa ter de inspecionar ou aprovar 
a arte final de qualquer material relacionado ao uso referido no item 5 acima. 
 
7. Assumo a responsabilidade de me manter sempre informado sobre os horários dos 
treinamentos e competições, e de comparecer aos locais dos mesmos nos horários 
estabelecido pelo Chefe de Delegação, Treinador Chefe, Oficiais da Delegação e/ou pelo 
Comitê Organizador dos Jogos. 
 
8. Assumo o compromisso de vestir e utilizar os uniformes, calçados e equipamentos 
oficiais, determinados, fornecidos ou autorizados pela SUPEE, durante as viagens, 
treinos, competições, cerimônias de abertura, encerramento e premiações, bem como 
na acomodação oficial dos Jogos (Vila, hotel ou qualquer outra disponibilizada pelo 
Comitê Organizador dos “Jogos”) durante todo o “período dos Jogos”. 
 
9. Concordo em ficar hospedado obrigatoriamente em hotel determinado pela 
organização dos “Jogos” juntamente com a Delegação Sergipana. E concordo que a 
distribuição de pessoas por quartos será estabelecida pela chefia da delegação, não 
sendo permitida a troca de lugares, não sendo permitida em hipótese alguma, a 
hospedagem em mesmo dormitório de menores de idade com adultos sejam eles 
técnicos, dirigentes, oficiais, médicos, fisioterapeutas, familiares, etc, salvo em casos 
previamente analisados e deferidos, cabendo a cada componente da delegação, manter 
o local de hospedagem sempre arrumado e organizado. 
 
9.1. Concordo que todos os gastos extraordinários, seja nas viagens ou nos locais de 
hospedagem, serão de responsabilidade exclusiva de quem os fizer, devendo ser pagos 
de imediato por quem os contraiu. A CHEFIA DA DELEGAÇÃO NÃO RESPONDERÁ, EM 
HIPÓTESE ALGUMA, POR DESPESAS DE LAVAGEM DE ROUPAS, TELEFONEMAS, USO DE 
INTERNET (WI-FI), SERVIÇO DE BAR / FRIGOBAR OU QUALQUER OUTRO GASTO PESSOAL 
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e/ou DANIFICAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, fora do ambiente competitivo. Na 
aquisição de qualquer objeto, o adquirente deverá conservar o respectivo comprovante 
de pagamento, para sua apresentação, quando se fizer necessário. 
 
9.2. Concordo que nenhum integrante da delegação poderá viajar ou permanecer 
acompanhado por pessoa de sua família ou qualquer outra pessoa estranha a delegação, 
no “período dos Jogos”, sem prévia autorização expressa do Chefe da Delegação. 
Parágrafo Único: Nenhum atleta, técnico ou dirigente poderá se hospedar em outro 
local que não seja o determinado pela chefia da delegação. O descumprimento desta 
regra implicará no desligamento automático do autor. 
 
10. Assumo o compromisso de não modificar no todo ou em parte, e de não cobrir, de 
qualquer forma, a marca, o símbolo e o nome da SUPEE ou do seu fornecedor oficial de 
material esportivo constantes dos uniformes oficiais, bem como de não usar ou exibir, 
simultaneamente com os uniformes oficiais, por qualquer forma, qualquer outra roupa 
ou acessório não autorizado expressamente pela SUPEE. 
  
11. Assumo o compromisso de não fazer uso de marca comercial, nomes, padronagens, 
imagens, tatuagens temporárias e/ou símbolos que identifiquem (i) qualquer 
organização, entidade dirigente ou praticante de qualquer modalidade esportiva, (ii) 
fornecedores de material esportivo diferentes dos fornecedores oficiais determinados 
ou autorizados pelo COB, CBDE E CPB e/ou (iii) patrocinadores pessoais, salvo se 
expressamente autorizado pela SUPEE. 
 
11. 1. Concordo que a restrição à exposição de nome, marca, produto ou quaisquer 
outros itens relativos a patrocinadores pessoais estende-se a toda e qualquer forma de 
divulgação, inclusive às eventuais postagens e compartilhamentos em redes sociais e 
referências através de hashtags ou menções em descrições e comentários. 
 
12. Estou ciente de que é expressamente proibida a minha presença fora de instalações 
oficiais (Vila, Hotel oficial, instalações de treinamento e competição) desacompanhado 
de um oficial. 
 
13. Assumo o compromisso de comparecer aos eventos nos quais minha presença seja 
solicitada pela SUPEE ou pelo Comitê Organizador durante o “período dos Jogos”, 
especialmente àqueles de celebração de medalhas por mim conquistadas. 
 
14. Na qualidade de atleta, compreendo que existem riscos inerentes à minha 
participação nos “Jogos” aos quais fui convocado, incluindo riscos de danos físicos 
provenientes da própria prática da atividade esportiva; ainda assim, assumo, por 
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vontade própria, quaisquer riscos provenientes de minha participação nos “Jogos”, 
conhecidos ou não, eis que inerentes à minha atividade como atleta. 
 
14. 1. Declaro estar gozando de perfeita saúde para participar das competições dos 
“Jogos” para os quais fui convocado e pelo presente assumo total responsabilidade por 
qualquer problema de saúde, preexistente ou não, que possa vir a se manifestar durante 
o “período dos Jogos”. 
 
14. 2. Assumo total responsabilidade também por eventuais problemas de saúde não 
preexistentes que venham a se manifestar durante o “período dos Jogos”, isentando a 
SUPEE de qualquer responsabilidade por tanto. 
 
14. 3. Concordo em receber, caso necessário, assistência e tratamentos médicos, 
psicológicos e psiquiátricos por representantes da SUPEE ou Comitê Organizador dos 
“Jogos” e dos organizadores dos Jogos durante o “período dos Jogos”. 
 
14. 4. Concordo em comunicar imediatamente ao Chefe da Delegação Sergipana 
qualquer ocorrência relativa à minha saúde, incluindo trauma ou doença, seja ela pré-
existente ou acontecida durante os “Jogos”. Entendendo que a não comunicação, por 
qualquer motivo, pode trazer prejuízos ao meu desempenho e ao da minha equipe 
durante o período dos Jogos, estando sujeito à incidência de possíveis sanções. 
 
15. Concordo em isentar de qualquer responsabilidade e comprometo-me a não acionar 
judicialmente a SUPEE, a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura 
(SEDUC) e demais membros da Delegação Sergipana, atletas, treinadores, voluntários, 
membros da força de trabalho, patrocinadores e/ou organizadores dos “Jogos”, com 
relação a quaisquer danos eventualmente ocorridos em razão de minha participação 
nos Jogos. 
 
16. Concordo em envidar esforços para manter adequada minha alimentação e repouso 
nas folgas durante o período de concentração e competição, evitando alimentar-me de 
forma incompatível com o preparo físico de atleta, consumir produtos perniciosos à 
saúde, como tabaco, álcool e outras drogas, e praticar atividades esportivas de risco que 
possam comprometer a sua forma física ou condição de saúde; 
 
17. Concordo em me submeter às medidas disciplinares em vigor para os Jogos, 
comprometendo-me a não entrar com qualquer medida judicial perante tribunais 
comuns, reconhecendo, para tanto, a competência da Corte Arbitral do Esporte – CAS, 
reconhecida pelo COI, COB, CPB e pelas Federações Internacionais. 
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18. Declaro estar ciente e de acordo que não receberei da SUPEE qualquer espécie de 
pagamento, ressarcimento, nem mesmo remuneração a qualquer título em virtude de 
estar participando dos “Jogos”. 
 
19. Declaro conhecer e cumprir o disposto no Código do Movimento Olímpico para 
Prevenção de Manipulação de Competições, inclusive no que tange à proibição de 
realizar apostas, manipular resultados ou adotar qualquer prática de corrupção 
relacionada aos Jogos. 
 
20.  Concordo que sou integral e exclusivamente responsável por todos os meus atos e 
omissões – sobretudo nas esferas cível e penal –, ainda que praticados durante o 
“período dos Jogos”, e desde já isento a SUPEE de qualquer responsabilidade por 
eventuais ilicitudes de qualquer natureza em que eu possa vir a incorrer. 
 
 
 
_______/_______/______________ 
Data 
 
_____________________________________________________________________ 
Modalidade 
 
______________________________________________________________________  
Assinatura do Atleta  
Para atletas menores de 18 anos, também é necessária a assinatura do responsável:  
 
_____________________________________________________________________ 
Nome do Responsável 
_____________________________________________________________________ 
CPF do Responsável 
  
Relação do responsável com o atleta:  Mãe(  ) Pai(     )   Tutor 
Legal(    )  
 
_____________________________________________________________________ 
Assinatura do Responsável 
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ANEXO VII 

TERMO DE ADESÃO DA INSTITUIÇÃO DE 
ENSINO PARA OS 38º JOGOS DA PRIMAVERA 

2022 
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TERMO DE ADESÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARA OS 
38º JOGOS DA PRIMAVERA 2022 

 
 

OBS: AO REALIZAR AS INSCRIÇÕES DA ESCOLA NO SITE DOS 38º JOGOS DA PRIMAVERA 
2022, A UNIDADE DE ENSINO ACEITA INTEGRALMENTE O PRESENTE TERMO 
 
 
1 - A instituição de ensino, através do aceite desse Termo de Adesão e da efetiva 
participação nos 38º Jogos da Primavera 2022, autoriza a SEDUC/COB/CBDE/CPB a fazer 
uso de imagem, a utilizar as marcas, insígnias e emblemas das equipes participantes para 
efeitos de divulgação do próprio evento, em situação jornalística ou promocional, não 
se aplicando ao uso comercial, mas de maneira a valorizar o esporte, os alunos/atletas 
e o evento, conforme artigo 75, do Regulamento Geral. 
 
2 - É obrigatório às instituições de ensino inscritas, disponibilizar gratuitamente e sem 
restrições de horários, suas instalações esportivas em conformidade com as 
necessidades da realização do evento para competições, filmagem e utilização de 
imagem para publicidade. As instituições de ensino que se negarem a ceder suas 
instalações esportivas estarão automaticamente excluídas dos 38º Jogos da Primavera 
2022. 
 
3 - É de inteira responsabilidade da direção da instituição de ensino comprovar, quando 
solicitado, as informações referentes aos alunos/atletas inscritos nos Jogos. 
 
4 - O estado de saúde do aluno/atleta para participação no evento é de inteira 
responsabilidade da instituição de ensino, devendo esta, quando julgar necessário, 
solicitar do representante legal declaração de saúde devidamente assinado. 
 
5 - O estado de saúde do professor/técnico para participação no evento é de inteira 
responsabilidade da instituição de ensino, devendo esta, quando julgar necessário, 
solicitar do mesmo a declaração de saúde devidamente assinado. 
 
6 - A função do professor/técnico das equipes inscritas nos 38º Jogos da Primavera 2022 
será obrigatoriamente exercida por professor licenciado ou bacharel em Educação Física 
e credenciado no sistema Conselho Regional de Educação Física (CREF) / Conselho 
Federal de Educação Física (CONFEF). Essa exigência não será aplicada ao 
professor/técnico da modalidade Xadrez. 
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7 - A função de auxiliar técnico das equipes inscritas nos 38º Jogos da Primavera 2022 
será obrigatoriamente exercida por professor licenciado em Educação Física e/ou por 
profissional credenciado no sistema Conselho Regional de Educação Física (CREF) / 
Conselho Federal de Educação Física (CONFEF). 
 
8 - Os participantes dos 38º Jogos da Primavera 2022 deverão ser conhecedores dos 
Regulamentos Geral e Específicos, dos Termos de Cessão de Direitos e 
Responsabilidades, das regras oficiais das modalidades esportivas e do Código Nacional 
de Organização de Justiça e Disciplina Desportiva (CNOJDD) ficando sujeitos a todas as 
suas disposições e às penalidades que deles possam emanar. 
 
9 - Os participantes dos 38º Jogos da Primavera 2022 deverão seguir todos os 
protocolos de biossegurança contra o COVID-19 que constam no ANEXO VIII do 
Regulamento Geral dos Jogos da Primavera. 
 
10 - A Instituição de Ensino deverá elaborar o seu termo de responsabilidade para que 
os pais e/ou responsáveis dos seus alunos assinem, autorizando-os a participarem dos 
38º Jogos da Primavera 2022. Ressaltamos que este documento deverá ficar em posse 
da instituição e poderá ser consultado pelo COE caso haja necessidade. 
 
11 -  A SUPEE/SEDUC fica isenta integralmente pelos riscos de contágio oferecido pelo 
ambiente, uma vez que a mesma tomará todas as providências sanitárias recomendadas 
pelos protocolos emanados das autoridades públicas competentes: Organização 
Mundial de Saúde, pelos Governos Federal, Estadual e Municipal e pelas entidades de 
administração do Desporto (Confederações e Federações) para a mitigação da 
transmissão da COVID-19. 
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ANEXO VIII 

PROTOCOLO DE BIOSSEGURANÇA PARA 
REALIZAÇÃO DOS 38º JOGOS DA PRIMAVERA 

2022  
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PROTOCOLO DE BIOSSEGURANÇA PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS DA PRIMAVERA 
2022 

 
CONSIDERAÇÕES: 
 
Considerando o cenário atual de pandemia, com retorno do calendário escolar de forma 
presencial nas escolas de todo o estado até dia 22 de março de 2021 e as 
recomendações das autoridades de saúde, foi elaborado este documento, que propõe 
a realização dos Jogos da Primavera 2022 com adaptações necessárias para minimizar 
os riscos de contágio do COVID-19. 
Considerando a atual legislação Estadual e resoluções do Comitê Técnico Científico do 
Estado de Sergipe, quanto a não obrigatoriedade do uso de máscaras e maior 
flexibilização nos protocolos combate a COVID-19. 
Inicialmente apresentamos aqui as 24 (vinte e quatro) modalidades, com adaptações 
em seus formatos ou provas, que podem ser realizadas com maior segurança para 
praticantes, árbitros, comissão organizadora e familiares. 
 
OBJETIVO: 
 
Com o objetivo de orientar as medidas de implementação de regras a serem utilizadas 
no 38º Jogos da Primavera 2022 por todos os participantes com o fim de proteção e 
responsabilidade, para a realização da competição. 
Os envolvidos (atletas, membros da comissão de arbitragem, membros das comissões 
técnicas, funcionários, torcedores, prestadores de serviços e responsáveis legais pelos 
atletas) deverão cumprir rigorosamente os NORMATIVOS MÍNIMOS deste que visa dar 
início a competição minimizando os riscos de contágio pelo COVID-19. 
A Superintendência de Esportes do Estado - SUPEE buscou elaborar uma medida 
protetiva especial para este momento de pandemia, destinado a orientar os 
participantes acerca dos cuidados preconizados pelas autoridades de saúde, 
autoridades sanitárias e em todas as suas esferas nacionais e internacionais em especial 
pela Organização Mundial de Saúde (OMS). 
A SUPEE utilizou de uma compilação de outros normativos similares de entidades oficiais 
que fomentam esportes coletivos e individuais para elaboração deste documento. 
 
PREVENÇÃO: 
 
Todas as pessoas devem ser aconselhadas a adotar o seguinte protocolo como hábito 
das suas atividades diárias: 
Lavar as mãos com água e sabão ou com um desinfetante para as mãos à base de álcool 
70% e evitar tocar os olhos, nariz e a boca com as mãos não lavadas. 
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Evitar contato próximo com as pessoas, principalmente com pessoas que contenham os 
sintomas de febre, tosse ou espirros. 
Ao apresentar sintomas como febre, tosse ou dificuldade em respirar, o aluno será 
orientado a não participar dos jogos e a procurar atendimento médico. 
 
ORIENTAÇÕES SANITÁRIAS NOS LOCAIS DE COMPETIÇÃO: 
 
Nos 38º Jogos da Primavera a utilização de máscaras faciais será optativa para todos os 
participantes; 
Orientamos que atletas, comissão técnica, equipe de arbitragem e colaboradores 
venham de suas residências já com a vestimenta do jogo/treino, não sendo permitido o 
uso dos vestiários para o banho; 
Que as preleções e aquecimento sejam efetuados preferencialmente em locais 
arejados; 
Recomenda-se a higienização no início e término de cada etapa ou período todos os 
equipamentos de arbitragem que sejam de uso comum; 
Fornecimento de álcool 70% na entrada, arquibancada e por todos os ambientes onde 
exista circulação de pessoas; 
Não compartilhar garrafas, objetos pessoais, equipamentos de competição, objetos de 
segurança e alimentação. 
 
CUIDADOS SANITÁRIOS NA ALIMENTAÇÃO: 
 
A alimentação dos atletas e técnicos da rede pública estadual será ofertada em 
refeitório do Centro Profissionalizante Francisco Figueiredo ou outro ambiente que for 
seguro e indicado pela coordenação dos jogos; 
Antes e após as refeições deve ser disponibilizada a higienização dos envolvidos através 
do álcool 70% ou água corrente com sabão; 
Todo ambiente de alimentação deve ser higienizado diariamente antes e após a 
utilização; 
No ambiente do refeitório deve estar disponível álcool 70% para higienização; 
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