
JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS DE FORTALEZA 2018 
REGULAMENTO CATEGORIA 08 A 11 ANOS 

 
CAPÍTULO I 
FINALIDADE 

 
Artigo 1º - Os Jogos Escolares Municipais de Fortaleza tem por finalidade, promover 
ampla mobilização do segmento escolar, incentivando o esporte como forma de inclusão 
social e estimulando a participação do aluno em atividades esportivas dentro da escola além 
de identificar e desenvolver novos talentos esportivos.  

 
CAPÍTULO II 

JUSTIFICATIVA 
 
Artigo 2º - Ao educar o jovem através da prática desportiva escolar estamos cada vez mais 
difundindo e reforçando a construção da cidadania, de um mundo melhor e mais pacífico, livre 
de qualquer tipo de discriminação e dentro do espírito de compreensão mútua, fraternidade, 
solidariedade, cultura da paz e fair-play (jogo limpo). Através das atividades desportivas, 
crianças, adolescentes e jovens constroem seus valores, seus conceitos, socializam-se e, 
principalmente, vivem as realidades.  

 
CAPÍTULO III 
OBJETIVOS 

 
Artigo 3º - Os Jogos Escolares Municipais de Fortaleza têm por objetivos:  
 
a) Fomentar a prática do esporte nas instituições de ensino;  
b) Possibilitar a identificação de novos talentos desportivos nas Instituições de Ensino;  
c) Desenvolver o intercâmbio sócio cultural e desportivo entre os participantes;  
d) Contribuir para com o desenvolvimento integral do aluno/atleta como ser social, autônomo, 
democrático e participante, estimulando o pleno exercício da cidadania através do esporte;  
e) Garantir o conhecimento do esporte de modo a oferecer, mais oportunidade de acesso à 
sua prática na escola.  

 
 

CAPÍTULO IV 
PODERES 

 
Artigo 4º - Nos Jogos Escolares Municipais de Fortaleza 2018 serão reconhecidos os 
seguintes poderes:  
 
a) Comissão de Honra;  
b) Comissão Organizadora;  
 
Parágrafo 1º – A Comissão de Honra dos Jogos Escolares de Fortaleza 2018 será composta 
pelo Prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, Secretária da Educação - SME, Dalila Saldanha e 
Secretário de Esporte e Lazer – SECEL, Carlos Dutra. 
  
Parágrafo 2º – A Comissão Organizadora dos Jogos Escolares de Fortaleza 2018 será 
composta por representantes da SME componentes do Núcleo de Esporte e Cultura da Célula 



de Inovação Educacional, Coordenador Geral e Coordenador de Arbitragem pela Entidade 
Executora.  
 
Artigo 5º - Compete a Comissão Organizadora:  
 

a) Planejar, organizar, aprovar o regulamento local, a execução da competição, observando 
as diretrizes gerais dos jogos, e o edital de licitação.  

b) Supervisionar o plano de execução com a realização de congressos técnicos, elaboração 
de tabelas e boletins informativos dos jogos;  

c) Propor medidas complementares para o bom desempenho das ações de execução dos 
jogos;  

d) Fazer acompanhamento de todas as rodadas;  

e) Elaborar o relatório final e avaliação dos jogos.  
 

CAPÍTULO V 
RESPONSABILIDADES 

 
Artigo 6º – Caberão as instituições envolvidas: 
  
• SME  
 
Planejar, acompanhar e avaliar os Jogos Escolares Municipais de Fortaleza 2018;  
 
• NUCLEO DE ESPORTE E CULTURA SME 
 

• Disponibilizar os seguintes itens:  
 
1. Infraestrutura esportiva em boas condições de uso para desenvolver as modalidades 
coletivas e individuais;  

2. Salas de apoio para realização do Congresso Técnico, reuniões técnicas e instalação da 
Secretaria Geral dos jogos,  

3. Solenidade de abertura (Opcional);  

4. Equipe local para atuar em conjunto com a Coordenação Geral;  

5. Atendimento de emergência para qualquer ocorrência necessária  
 

• São deveres do Município  
 

1. Responsabilizar-se sobre quaisquer danos causados nas instalações esportivas que sejam 
de sua responsabilidade.  
2. Uniformizar as equipes, de acordo com as regras de cada modalidade.  

3. Fornecer á Comissão Organizadora dos Jogos Escolares Municipais de Fortaleza 2018 
quaisquer informações que a mesma venha solicitar sobre o aluno/atleta e a instituição 
escolar.  
 
Artigo 7º - Caberão aos representantes das equipes escolares (técnicos), responsabilizar-se:  
 

1. Pela representação oficial de sua escola na abertura e nos locais de competição;  
2. Pela conduta dos integrantes da delegação nos locais de competição e no local  
de hospedagem;  
3. Pela conservação dos locais de competição;  



4. Pelas avarias causadas ao patrimônio de que se utilizarem;  
5. Pelo cumprimento do dispositivo regulamento de Fortaleza e Geral;  
6. Pela comprovação das idades dos atletas pertencentes a sua escola.  

 
CAPÍTULO VI 

MODALIDADES 
 

Artigo 8º - A Competição será realizada em categoria 08-11anos, dois naipes (feminino e 
masculino) e as modalidades que serão disputadas nos Jogos Escolares de Fortaleza 2018 
serão as seguintes:  
 
Parágrafo 1º - Modalidades Coletivas e Individuais 08-11anos: 
 
- Futsal; 
- Mini Basquetebol; 
- Mini Handebol; 
- GR Iniciante; 
- Jogos Populares (Cabo de Guerra, Carimba e Bila). 
 
Parágrafo 2º – A competição de Dança e Música será disputada contemplando as 03 
categorias de 08 a 17 anos, sendo dividida em: 
 
• Dança  
 
- Grupo (5 a 10 participantes). 
 
• Música 
 
- Grupo (04 integrantes); 
  

CAPÍTULO X 
INSCRIÇÕES E PARTICIPAÇÃO 

 
Artigo 9º - Poderá participar dos Jogos Escolares Municipais de Fortaleza 2018, as 
Unidades Escolares das redes públicas e privadas de ensino fundamental e médio dos 
municípios que realizarem suas inscrições dentro do período estabelecido e que esteja 
registrada e regularizada perante o Ministério da Educação e Cultura (MEC).  
 
Artigo 10º - Poderá participar dos Jogos Escolares Municipais de Fortaleza 2018 o 
aluno/atleta nascido em 2007, 2008, 2009 e 2010, na categoria de 08 a 11 anos, que tenha 
sido matriculado até o dia 30 de abril de 2018 e esteja frequentando regularmente a 
Instituição de Ensino.  
 
Parágrafo 1º – O aluno/atleta que, após 30 de abril de 2018, transferir-se de Instituição de 
Ensino estará impedido de participar dos JOGOS ESCOLARES DE FORTALEZA 2018.  
 
Parágrafo 2º – O aluno/atleta que estiver matriculado e frequentando regularmente duas 
Instituições de Ensino diferentes, só poderá participar representando a Instituição de Ensino 
de sua preferência.  
 



Parágrafo 3º – Casos de não atendimento aos prazos limite de matrícula serão avaliados pela 
comissão organizadora.  
 
Parágrafo 4º – As inscrições serão realizadas no período de 16 de Maio à 15 de junho de 
2018 no seguinte endereço: Na célula de Inovação Educacional no núcleo de esporte no prédio 
da UNIPACE 2º andar sala J, localizado Rua.: Barbosa de Freitas esquina com Pontes Vieira 
s/nº. 
 
Artigo 11º - A Instituição de Ensino composta por duas ou mais unidades de ensino, somente 
poderá participar das modalidades de basquete, futsal, handebol, voleibol e vôlei de praia, 
com equipes de mesmo naipe formadas por alunos-atletas da mesma unidade de ensino.  
 
Parágrafo 1º – Considera-se unidade de ensino, o endereço da unidade onde o aluno/atleta 
está devidamente matriculado e cursando.  
 
Artigo 12º – As inscrições serão realizadas via entrega de documentos “Relação” em papel 
timbrado e com as devidas assinaturas de diretor e professor responsável da modalidade. 
 
Parágrafo 1º – Nas modalidades coletivas, cada escola poderá inscrever até 20 (vinte) 
alunos/atletas, podendo de um jogo para o outro fazer as alterações que achar necessário. 
Após o encerramento das inscrições, não poderá haver substituição ou inclusão de atletas.  
 
Parágrafo 2º – Nas modalidades GR E JOGOS POPULARES, as substituições de 
alunos/atletas serão permitidas desde que a ESCOLA apresente um requerimento assinado e 
carimbado pelo gestor responsável até 3(três) dias antes da etapa, respeitando o total de vaga 
por prova/peso. Após o encerramento das inscrições não será permitido á inclusão de 
alunos/atletas.  
 
Artigo 13º - É OBRIGATÓRIA a apresentação da ficha de inscrição (originada pelo sistema 
de inscrição dos jogos) devidamente assinada e carimbada pelo (a) diretor (a) da escola em 
todos os jogos/provas.  
 
Artigo 14º - A Carteira de identificação elaborada pela coordenação dos jogos e direção 
da escola, Carteira de Estudante, Carteira de Identidade (RG) ORIGINAL (expedida por 
órgão estadual ou federal), Carteira de Trabalho e Previdência Social ORIGINAL ou 
Passaporte ORIGINAL são os documentos que darão condição de participação aos 
alunos/atletas na competição, sendo seu porte e apresentação nos jogos de caráter 
obrigatório.  
 
Parágrafo 1º – Um representante da coordenação ou da equipe de arbitragem procederá à 
conferência das Carteiras de Identidade em todas as participações dos atletas. 
 
Parágrafo 2º - Só poderá compor o banco, os atletas e técnico que estiverem constando na 
ficha de inscrição.  
 
Parágrafo 3º– Cada unidade de ensino de Fortaleza é reconhecida como uma delegação.  
 
Artigo 15º - Os casos omissos serão decididos pela Comissão Organizadora. 

CAPITULO VII 
CONGRESSO TÉCNICO 



 
Artigo 16º - O Congresso Técnico será realizado em data a ser definida pela coordenação e 
poderão participar representantes das escolas, professores, técnicos, árbitros e demais 
interessados.  
 
Parágrafo 1º – O Congresso Técnico será realizado sempre antes de cada etapa dos jogos, e 
seguirá a seguinte ordem do dia:  
  

 a) Divulgação das formas de disputa em cada modalidade;  

 b) Instruções específicas a cada modalidade;  

 c) Sorteio das escolas para competição dos grupos nas modalidades;  

 d) Outros assuntos de interesse geral, com referência aos jogos.  
 
Parágrafo 2º – No Congresso Técnico só terá direito a voto o representante legal da unidade 
escolar, que esteja inscrito na modalidade.  
 
Parágrafo 3º – Qualquer resolução tomada na ocasião do Congresso Técnico será relatada 
em Ata, e deverá ser aplicada na sua respectiva etapa.  
 

CAPÍTULO VIII 
FORMA DE COMPETIÇÃO 

 
Artigo 17º - Os Jogos Escolares Municipais de Fortaleza 2018 serão realizados da 
seguinte forma:  
 
Artigo 18º- Nas modalidades coletivas, os jogos terão seu início e horário fixado na tabela e 
divulgado através dos boletins pelo site da SME: intranet.sme.fortaleza.ce.gov.br.   
 
Parágrafo 1º- Todas as equipes participantes deverão estar no local de competição 30 
(trinta) minutos antes do horário previsto para a sua partida, e em condições de jogo.  
 
Parágrafo 2º – Será considerada perdedora por ausência (W x O), a equipe que não estiver 
no local de competição até 15 (quinze) minutos após o horário estipulado na tabela.  
 
Parágrafo 3º – É competência da Comissão Organizadora, cancelar, remarcar, adiar e/ou 
antecipar jogos, de acordo com as necessidades do evento.  
 

CAPITULO IX 
PREMIAÇÃO E CERIMÔNIA DE ABERTURA 

 
Artigo 19º - Serão concedidos os seguintes prêmios aos participantes:  
  

a) Nos Jogos Escolares de Fortaleza serão premiadas as escolas campeãs e vice 
campeãs gerais por categoria (08-11 anos, 12-14 anos e 15-17 anos) com troféus. 

  
 b) Para as modalidades coletivas:  
 
- Medalhas de 1º, 2º e 3º colocados gerais de Fortaleza. 
- Troféus e medalhas para 1º e  2º colocados  de Fortaleza. 
  



 c) Para as modalidades individuais:  
- Medalhas de 1º, 2º e 3º lugares gerais de Fortaleza. 
- Medalhas para 1º e 2º lugares em cada prova disputada na etapa.  
- Troféu para a escola campeã de cada modalidade e categoria na etapa, obedecendo aos 
seguintes critérios:  
 
1) A escola que obtiver o maior número de alunos-atletas em 1º lugar  
2) A escola que obtiver o maior número de alunos-atletas em 2º lugar  
3) A escola que obtiver o maior número de alunos-atletas em 3º lugar e assim 
sucessivamente.  
 
Artigo 20º - A Cerimônia de Abertura na etapa municipal dos Jogos Escolares de Fortaleza 
2018 será realizada no dia, local e horário a confirmar pela coordenação.  
 
Parágrafo 1º – A participação na cerimônia de abertura é obrigatória para todas as escolas 
inscritas, que deverão comparecer devidamente uniformizadas com 10 alunos/atletas.  
 
Parágrafo 2º – As cerimônias de abertura e premiação serão organizadas de acordo com a 
programação estabelecida pela coordenação.  
 

CAPÍTULO X 
NORMAS TÉCNICAS 

 
Artigo 21º - Os jogos serão regidos pelas Regras Oficiais de cada modalidade, de suas 
respectivas Confederações e pelo que dispuser neste Regulamento.  
 
Artigo 22º - Os jogos serão regidos pelo sistema de pontos ganhos, obedecendo-se os 
seguintes critérios: 
 
 03 (três) pontos por VITÓRIA NO TEMPO REGULAMENTAR;  

 01 (um) ponto por DERROTA;  

 00 (zero) ponto por DERROTA POR WXO;  
  
Artigo 23º - A equipe que vencer por WxO terá computado a seu favor os respectivos 
placares:  
 
a) MINI Basquete 20x00  
b) Futsal 02x00  
c) MINI Handebol 20x00  
 
Artigo 24º - Quando houver empate entre 02(duas) equipes na soma de pontos, o desempate 
far-se-á da seguinte maneira e em ordem sucessiva de classificação:  
 
a) Escola ter participado da cerimônia de abertura;  
b) Critério disciplinar;  
c) Resultado do confronto direto;  
d) Maior número de vitórias na etapa; 
e) Maior número de gols/pontos prós durante tempo regulamentar (Basquete, Futsal, 
Handebol) e saldo de sets (vôlei)  
f) Maior saldo de gols (futsal/handebol);  



g) Sorteio.  
 
Parágrafo 1º - Quando houver empate entre 03 (três) ou mais equipes na soma de pontos 
ganhos na etapa, observar-se-ão os mesmos critérios do artigo anterior, com exceção das 
letras “c” e “d”.  
 
Parágrafo 2º - No caso da necessidade de utilizar o (MIT) para classificar uma equipe serão 
utilizados os mesmos critérios do artigo anterior.  
 
Artigo 25º - O critério disciplinar será apurado da seguinte maneira:  
 
a) No Futsal: 
 
I) Cartão Vermelho - perda de 02 (dois) pontos na contagem final, para a classificação da 
modalidade na chave, por cartão recebido;  
II) Cartão Amarelo - perda de 01 (um) ponto na contagem final, para a classificação da 
modalidade na chave, por cartão recebido.  
 
b) No Basquetebol:  
 

I) Falta Desqualificam-te- Perda de 02(dois) pontos na contagem final, para a classificação 
da modalidade na chave, por falta recebida.  

II) Falta Técnica ou antidesportiva - Perda de 01(um) ponto na contagem final, para a 
classificação da modalidade na chave, por falta recebida.  
 
c) No Handebol:  
 
I) Desqualificação (cartão vermelho) - Perda de 02 (dois) pontos na contagem final, para a 
classificação da modalidade na chave, por cartão recebido;  
 
 
Artigo 26º - A cada dois cartões amarelos (vôlei e futsal), ou duas faltas técnicas 
(basquetebol), ou quatro exclusões (handebol), ou um cartão vermelho, o mesmo será 
suspenso por um jogo.  
 
Artigo 27º - A quantidade de cartões recebidos independe de comunicação oficial, sendo o 
seu controle, responsabilidade exclusiva das equipes disputantes.  
 
Artigo 28º - A contagem de cartões amarelos, para fins de suspensão automática, é zerada 
ao final de cada etapa. 
 

CAPITULO XI 
ARBITRAGEM 

 
Artigo 29º - Os componentes da equipe de arbitragem dos JOGOS ESCOLARES 
MUNICIPAIS DE FORTALEZA 2018 serão indicados pela Comissão Organizadora e não 
poderão ser recusados em hipótese alguma, pelas equipes participantes.  
 
Parágrafo 1º – A quantidade de árbitros por modalidade será definida pela Comissão 
Organizadora, de acordo com a necessidade.  



 
Parágrafo 2º – Os árbitros do Estado do Ceará e/ou outros Estados poderão ser de 
Federações, Associações, Ligas Desportivas e Profissionais Qualificados de suas respectivas 
modalidades.  
 

CAPITULO XII 
DENÚNCIAS E JULGAMENTO 

 
Artigo 30º - Qualquer participante dos jogos expulso (vôlei, basquetebol e futsal) ou 
desqualificado (handebol) diretamente de uma partida, estará automaticamente suspenso da 
partida seguinte, independentemente de julgamento da Comissão Disciplinar.  
 
Artigo 31º - A aplicação das sanções disciplinares ocorrerá em decorrência da gravidade da 
infração a critério exclusivo da Comissão Disciplinar, tendo em vista o que consta nas súmulas 
das competições ou em face dos relatórios das autoridades esportivas competentes.  
 
Artigo 32º - As sanções disciplinares entrarão automaticamente em vigor a partir das 
decisões da Comissão Disciplinar, as quais serão irrecorríveis e comunicadas aos 
representantes das escolas para ciência e cumprimento.  
 
Artigo 33º - Qualquer irregularidade poderá ser denunciada por escrito na súmula, pelo 
capitão ou técnico da equipe, até 10 (dez) minutos após o encerramento do jogo.  
 
Parágrafo 1º - Após a denúncia em súmula, a escola denunciante disporá de 02 horas para 
oficializar o protesto junto a Secretaria Geral;  
 
Parágrafo 2º - O relatório dos árbitros em súmula servirá como denúncia para julgamento de 
atletas e dirigentes.  
 
Parágrafo 3º - A escola denunciante caberá a apresentação das provas que fundamentem a 
denúncia.  
 
Parágrafo 4º - A escola denunciante terá que fazer a entrega das provas de sua denúncia, na 
Comissão Disciplinar, até 30 (trinta) minutos antes da hora marcada para a reunião da 
Comissão Disciplinar, que será comunicada pela Secretaria Geral as partes interessadas.  
 
Parágrafo 5º - O não cumprimento do parágrafo anterior considerar-se-á a denuncia 
improcedente.  
 
Parágrafo 6º - Os resultados de jogos e equipes “sub-júdice” ficarão condicionados as 
decisões da Comissão Disciplinar.  
 
Artigo 34º - A todos indistintamente cabe o direito à defesa e do contraditório, que será feita 
por ocasião do julgamento, por si ou por representante legalmente credenciado.  
 
Parágrafo 1º - O não comparecimento do réu ou seu representante credenciado implicará no 
reconhecimento tácito das acusações, correndo o julgamento a revelia.  
 
Artigo 35º - O atleta, dirigente ou técnico que como participante de uma competição ferir as 
normas disciplinares, ou agir de forma antidesportiva, será julgado pela Comissão Disciplinar.  



 
Parágrafo 1º - O dirigente ou técnico expulso (ou desqualificado caso do Handebol) de um 
jogo será automaticamente suspenso do jogo seguinte, e estará sujeito a julgamento e 
punição pela Comissão Disciplinar.  
 
Artigo 36º - É cabido a qualquer participante dos JOGOS ESCOLARES MUNICIPAL DE 
FORTALEZA 2018, o direito de apresentar, de maneira formal, a Comissão Disciplinar 
qualquer irregularidade que seja do seu conhecimento, para apuração e julgamento.  
 
Artigo 37º - Poderão ser aplicadas as seguintes sanções disciplinares:  
   

  a) Advertência oral;  

  b) Advertência escrita;  

  c) Suspensão;  

  d) Exclusão dos Jogos Escolares Municipais de Fortaleza 2018.  

  e) Exclusão dos JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA JUVENTUDE 2018, em caso 
de classificação.  
 
Artigo 38º - A aplicação da suspensão automática independe do resultado do julgamento a 
que for submetido no âmbito da Comissão Disciplinar  
 
Artigo 39º - A ignorância e a errada compreensão do regulamento não eximem de pena.  
 

CAPITULO XIV 
REGUALAMENTO ESPECIFICO MODALIDADE 

 
CARIMBA (QUEIMADA) 

Queimada 

 

Outros 

nomes 

Baleada, Baleado, Barra-Bola, Bola Queimada, Caçador, 

Carimba, Carimbada, Cemitério, Guerra, Jogo do Mata, 

Mata-mata, Mata-soldado, Matada, Queimado[1] 

Queimada ou jogo do mata ou Carimba é um jogo desportivo que provavelmente 

surgiu na Colômbia, também podendo ter suas origens nos Estados Unidos. Não há notícias 

de competições esportivas oficiais deste esporte no Brasil, porém é muito praticado em 

escolas e como brincadeira infantil, sendo considerado como um esporte infanto-juvenil mais 

praticado por crianças/jovens até mesmo na rua. 

Variantes 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Queimada_(jogo)#cite_note-nomes-1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Desporto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Col%C3%B4mbia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brincadeira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Dodgeball_pictogram.svg


Nos Estados Unidos existem ligas de queimada, ou dodgeball, como a variante do 

esporte é conhecida por lá. No Brasil, as regras adotadas são parecidas com as 

do prisonball americano, onde os jogadores eliminados ficam atrás da linha de fundo do 

campo da equipe adversária. Esta área nula no Brasil não tem um nome específico, com a 

mais popular sendocemitério. Nos EUA possui muitas denominações, dentre elas prisão, de 

onde vem o nome da variante: "prisonball".Embora menos conhecido, o dodgeball americano 

em si também é jogado no Brasil, mas com o nome de "Queimada Maluca"[2] . Nesta variante 

não há a área para os jogadores eliminados, mas eles voltam ao jogo um a um cada vez que 

algum jogador de sua equipe intercepta um arremesso no ar. Além disso, é jogado com 

múltiplas bolas. 

O Jogo 

Artigo 1º - Material 

Uma ou mais bolas similares a de vôlei ou a de polo aquático, ou a de GR, feitas de 

borracha ou couro, de tamanho pequeno ou médio. 

A bola oficial de dodgeball possui 20,32 centímetros de diâmetro e é revestida de 

borracha especial que não machuca os jogadores. 

Artigo 2º - Local 

O campo possui o formato retangular de 18m por 9m, sendo dividido ao meio com uma 

área ao fundo e nas laterais com 1m de largura, denominada de "cadeia", "prisão", "cemitério", 

"campo dos queimados" ou até mesmo "barra". 

 É comum aproveitar a marcação de quadras de vôlei para a prática da queimada, com a 
"cadeia" começando a partir da linha de fundo do vôlei. 

 

 

 

 

 

Figura 01 

Artigo 3º - Formação 

À vontade, em campo marcado. Mas a nenhum momento de jogo os devidos jogadores 

podem ultrapassar a linha do campo do adversário. 

Artigo 4º - Número de jogadores 

Cada equipe jogará com no máximo 12 alunos/atletas e no mínimo 8 alunos/atletas. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Queimada_(jogo)#cite_note-regras-2
https://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%B4lei
https://pt.wikipedia.org/wiki/Polo_aqu%C3%A1tico
https://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%B4lei


Artigo 5º - Preparação 

Cada metade do time coloca-se na zona de ações de jogos no campo, sendo que metade dos 

jogadores de cada lado deverá se colocar atrás da zona de carimbado do campo adversário 

sendo denominado de "cemiterio, zona queimado".e não pode "queimar" enquanto está nesta 

função. 

No segundo set de jogo os alunos/atletas invertem as posições, ou seja, quem esta na zona 

de queimado vai para a parte central e vice versa. 

Para decidir sobre a posse da bola e do campo, no início do jogo, dois jogadores irão colocar-

se ao centro, entre os dois campos. Ocorre uma disputa de bola. Feito isso, voltam os 

jogadores aos seus lugares, entregando-se a bola para o lançamento do time que a obteve, 

para começar a partida, que é iniciada ao apito do instrutor. 

Artigo 6º - Objetivo/Pontos 

O objetivo visado é fazer o maior número possível de pontos (“carimbar” ”Queimar” “bola deve 

bater no jogador e cair no solo”): 

a) Carimbar “queimar” (01 PONTO) quando a bola é jogada e bater no jogador e cair no 
chão; 
b) Carimbar “queimar” com giro 360º (02 PONTOS) quando a ação de carimbar for 
execultando um giro de 360º ao arremessar a bola e está atingir o adversário e cair no chão; 
c) Carimbar “queimar” com jogada aerea (02 PONTOS), quando a ação de carimbar for 
execultana com um passe seguido de uma recpção e arremesso com o execultante estando 
no ar, e a bola atingir o adversário e cair no chão; 
d) Ação de segurar bola arremessada por um adversário (01 PONTO) sem deixar-lá cair 
no chão. 
A partida será disputada em 03 sets de 10min. com intervalo de 5min. Será vencedor, do set a 

quipe que ao final dos 10min. Tiver marcado mais ponto. 

Artigo 7º - Desenvolvimento 

Ao ser dado o sinal de início, um jogador do time a quem coube a bola, tenta entregar a bola 

ao seu time que tem como objetivo de atirá-la ao campo contrário com o propósito de atingir  

carimbar "queimar" algum adversário com a bola. 

Cada equipe tem 20seg consecutivos de posse de bola, com objetivo de concretizar ação de 

ataque, visando pontuar com a ação de arremesso a um adversário. 

A bola que, depois de não haver tocado em um jogador, rola ou salta pelo terreno, pode ser 

recolhida por qualquer jogador, para ser arremessada novamente contra o grupo adversário. A 

bola pode, também ser recolhida por um adversário prisioneiro, a quem, neste caso, se 

permite apanhá-la e atirá-la a um companheiro seu ou queimar o adversário. 

O mais recomendável é agarrar a bola quando arremessada, o jogador só é carimbado se a 

bola bater nele e cair no chão, do contrário, se o jogador for carimbado, a bola continuar no ar, 

e ele ou outro jogador a agarrar, não será carimbado e marcará ponto para sua equipe. 



Será falta DESQUALIFICANTE é uma atitude grosseira grave. Ex. Arremessar no rosto de 

forma proposital. 

Será falta TÉCNICA reclamaões assintosas. 

Artigo 8º - Mecânicas arbitragem 

São em número de quatro (04), dispostos em locais específicos: 

 Os 2 árbitros de fundo colocam-se em diagonal um com o outro, nos cantos da quadra. 

 # É de sua responsabilidades as linhas de fundo e laterais para invasões e as infrações 

de manejo de bola e confirmação de pontos. 

O árbitro de central colocam-se na linha central na lateral oposta a mesa de controle. 

# É de sua responsabilidades as linhas de centro e laterais para invasões e as 

infrações de manejo de bola, bem como sinalizar pontos. 

O árbitro na mesa de controle. 

 # Responsável por registrar os fatos e acontecimentos que ocorrem dentro do jogo 

(pontos, sanções, ocorrências gerais). 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO XV 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
 
 

CABO DE GUERRA 



 
 

FAIXA ETÁRIA Acima de 7 anos 

LOCAL 
Quintal, Praia, Salão de Festas, Condomínio, Quadra 
de esportes, Calçada, Praça, Parque 

ESTIMULAR 
Agilidade, Condicionamento físico, Cooperação, 
Coordenação motora, Força, Resistência, 
Socialização 

PARTICIPANTES 4+ 

MATERIAL Corda, pedaço de pano ou fita, vareta 

COMO BRINCAR 

Divida os participantes em duas equipes, procurando equilibrá-las em número e força. Marque 
o centro da corda com um pedaço de pano ou fita de modo, posicionando-o sobre uma 
marcação no chão que pode ser feita com uma vareta ou giz. 
 
Com os integrantes enfileirados a, cada equipe deverá puxar uma das pontas da corda. Não 
se esqueça de deixar um espaço de cerca de 1,5 metro de corda livre no meio. O primeiro 
time que conseguir puxar pelo menos um dos adversários para frente da linha central será o 
vencedor. 
 
Dica: com crianças menores, a alternativa pode ser o cabo de guerra no círculo. Faça um 
círculo com uma corda ou um varal e coloque panos e fitas em volta dele a uma distância 3 
metros ou mais de acordo com o número de participantes. Cada jogador ficará de frente para 
o seu pano segurando a corda com uma das mãos. Vence quem alcançar o seu alvo primeiro 
sem soltar a corda. 

 

JOGO DE BILA 



 

O jogo de bila vira febre NOS BAIRROS quando o tempo está úmido e o chão não tem areia 
tão fofa e seca. Aliás, temos observado que a qualidade de chão é definidora de uma porção 
de brincadeiras infantis. 

Uma das modalidades prediletas do jogo de bila, é o triângulo 

Como jogar triângulo: 

Fazer um desenho de triângulo no chão e depositar uma bila por participante dentro dele. 

Todos se distanciam e ficam atrás de uma linha. Um participante por vez lança sua bila 
tentando aproximá-la ao máximo de uma das linhas do triângulo. Depois que todos fazem 
seus lançamentos, se aproximam do triângulo para verificar quem conseguiu chegar mais 
perto. 

O que chegar mais perto será o primeiro a jogar e assim sucessivamente. 

Inicialmente deve-se tentar tirar todas as bilas de dentro do triângulo “ticando-as” para fora. O 
jogador que consegue retirar uma bila, ganha ela para si e pode fazer mais uma jogada. 
Assim que todas saírem, começa a etapa do mata-mata. 

O mata- mata é quando você consegue ticar as bilas dos adversários (que estão fora do 
triângulo) e ganha elas para você. 

Alguns detalhes importantes: 

– As bilas que caírem a um palmo da linha do triângulo no primeiro lançamento, devem ser 
jogadas mais para longe e só então lançar para acertar as de dentro. 

– Aquelas que caírem a dois ou três palmos de distância da linha o jogador pode entrar com a 
mão dentro no triângulo e lançar de lá. 

– Ganha o jogo quem conseguir retirar mais bilas do triangulo. 

 

REGRAS OFICIAIS DE MINIBASQUETE 



 

Aprovadas pelo Comité Regional de Minibasquete de Setúbal para serem aplicadas em todas 

as organizações realizadas no Distrito a menos que o Comité produza um regulamento 

específico ou autorize alteração que beneficiem a actividade e a criança. 

Regra nº. 1 - MINIBASQUETE 

Artº. 1º. – DEFINIÇÃO DO JOGO 

O Minibasquete é um jogo baseado no Basquetebol, adaptado a rapazes e raparigas entre os 

6 e os 12 anos, divididos em 3 escalões: 

- Sub 8 – 6 e 7 anos a 31 Dez da época 

- Sub 10 - 8 e 9 anos a 31 Dez da época 

- Sub 12 - 10 e 11 anos a 31 Dez da época 

Artº. 2º. - FINALIDADE 

O Minibasquete é um jogo desportivo colectivo que é realizado entre duas equipas de 5 

jogadores cada uma. O objectivo de cada equipa é introduzir a bola no cesto da outra equipa 

e evitar que esta marque pontos, respeitando as regras do jogo.  

Regra nº. 2 – INSTALAÇÕES E MATERIAL 

Artº. 3º. – TERRENO DE JOGO 

As dimensões do terreno de jogo são: 

- Comprimento: 28 metros 

- Largura:  15 metros 

São permitidas dimensões inferiores com a condição de se respeitarem as proporções. 

Artº. 4º. – LINHAS DE MARCAÇÃO 

As linhas dum campo de Minibasquete são idênticas às de um campo normal de basquetebol. 



Estão traçadas: 

- As linhas laterais e finais 

- O círculo central e os de lance livre 

- As linhas de corredores de lance livre 

- As linhas de lance livre 

As linhas de lance livre ficarão a 4 metros das tabelas. 

Artº. 5º. – TABELAS E CESTOS 

As tabelas ficarão colocadas em cada extremo do campo de jogo, paralelamente às linhas 

finais ficando a sua base a 2,35 metros do solo. 

As dimensões das tabelas são: 

- Altura:  0,90 metros 

- Comprimento: 1,20 metros 

Os cestos devem ter as seguintes características: 

- Altura: 2,60 metros 

- Diâmetro: 0,45 metros 

- Rede: 0,40 metros 

Artº. 6º. – A BOLA 

Deve ser esférica e constará duma câmara de borracha recoberta de couro, material sintético 

ou borracha: 

- Perímetro: de 68 73 cm 

- Peso: de 450 a 500 gramas 

Regra nº. 3 – AS EQUIPAS 

Artº. 7º. – AS EQUIPAS 

Cada equipa é formada por 10 jogadores, um dos quais é o capitão: 

- 5 jogadores em campo 

- 5 substitutos (obrigatórios) 

Artº. 8º. – O ANIMADOR 



O animador é o orientador da equipa. Dá conselhos aos seus jogadores no campo de jogo. É 

ele que efectuará as substituições dos jogadores. Ajudá-lo-á na sua tarefa o capitão da 

equipa. 

Artº. 9º. – O EQUIPAMENTO 

Os jogadores da mesma equipa devem vestir camisolas da mesma cor e cada jogador deve 

ter colocado um número na frente e nas costas da camisola. 

Regra nº. 4 – OS OFICIAIS DE JOGO 

Artº. 10º. – O ÁRBITRO 

Dirige o encontro. Assinala a violação e as faltas. Confirma ou anula os cestos. Assinala as 

penalidades previstas pelas regras do jogo. 

Artº. 11º. – O MARCADOR 

Preenche o boletim de jogo, no qual inscreve, ao lado dos nomes e dos números dos 

jogadores de cada equipa, os pontos conseguidos por cada um deles e as faltas pessoais 

assinaladas pelos árbitros. 

Artº. 12º. – O CRONOMETRISTA 

Controla o tempo de jogo e assinala ao árbitro o final de cada período. 

Regra nº. 5 – O JOGO 

Artº. 13º. – TEMPO DE JOGO 

O jogo constará de 2 partes de 20 minutos cada uma separada por um intervalo de 10 

minutos. Cada parte será dividida em 2 períodos de 10 minutos cada um, separados por um 

intervalo obrigatório de 2 minutos. 

O cronometrista conta o tempo de jogo sem nenhuma interrupção, salvo casos excepcionais a 

assinalar pelo árbitro. 

Artº. 14º. – CONTAGEM DE PONTOS 

Cesto de campo marcado – 2 pontos 

Lance livre transformado – 1 ponto 

O resultado final pode dar um vencedor ou um empate entre as 2 equipas participantes. 

Regra nº. 6 – SUSBTITUIÇÃO DE JOGADORES 

Artº. 15º. – AS SUBSTITUIÇÕES 



Cada jogador deve participar obrigatoriamente em 2 períodos de 10 minutos. Só são 

autorizadas substituições no final de cada período, salvo quando um jogador se tenha 

lesionado ou cometido cinco faltas. 

Não são permitidos descontos de tempo. Se um jogador cometer 5 faltas ou se lesionou deve 

ser substituído pelo companheiro que até esse momento tenha marcado menos pontos. 

Regra nº. 7 – REGRAS TÉCNICAS 

Artº. 16º. – FORMA DE JOGAR A BOLA 

Tanto o Minibasquete como no Basquetebol, joga-se com as mãos. Pode-se passar, lançar, 

lançar ou driblar em qualquer direcção, dentro dos limites descritos nas regras do jogo.  

Dar socos ou pontapés na bola é uma violação às regras. Se no decurso do jogo a bola tocar 

acidentalmente o pé ou a perna de um jogador, não há qualquer violação. 

Artº. 17º. – PROGRESSÃO COM A BOLA 

Um jogador não pode correr com a bola. Um jogador de posse de bola não pode executar um 

movimento em que faça mais de dois apoios. 

Artº. 18º. – ROTAÇÃO 

Um jogador que recebe a bola parado ou que depois de recebê-la pára legalmente, tem direito 

a fazer uma rotação. Rodar é deslocar um pé ao redor de outro enquanto este permanece em 

contacto com o solo. 

 Artº. 19º. – DRIBLE 

Quando um jogador quer progredir com a bola, pode driblar, quer dizer, pode empurrar a bola 

contra o solo, com a ajuda duma só mão. 

É proibido: 

- driblar simultaneamente com as 2 mãos 

- acompanhar a bola com a mão no momento do drible 

- voltar a driblar ao parar com a bola depois de um drible 

Artº. 20º. – REGRA DOS 3 SEGUNDOS 

Nenhum jogador poderá permanecer mais de 3 segundos na área restritiva contrária enquanto 

a bola está na posse da sua equipa. 

A área restritiva é o terreno compreendido entre a linha final, a linha de lance livre e as linhas 

de corredores de lances livres. As linhas que limitam a área restritiva fazem parte da mesma. 

Esta regra deve ser aplicada com uma grande tolerância e só para o escalão de Sub 12.  



A regra dos 3 segundos só deve ser aplicada quando existe grande diferença de estatura 

entre as crianças e se está a tirar partido dessa situação na área restritiva.  

Artº. 21º. – REGRA DOS 5 SEGUNDOS 

O jogador que faz a reposição da bola em jogo pela linha lateral após uma violação pela linha 

de fundo após cesto sofrido, falta ou violação, tem 5 segundos para o fazer. Este prazo conta-

se a partir do momento em que a bola é posta à disposição do jogador.  

O jogador que executa um lance livre tem 5 segundos para o fazer. 

Este prazo conta-se a partir do momento em que o árbitro põe a bola à disposição do jogador 

na linha de lance livre, 

Um jogador estritamente marcado não pode conservar a bola em seu poder mais de 5 

segundos. As violações a esta regra têm como penalização a perca da posse de bola, ou a 

anulação do lance livre com a consequente perca de posse de bola se for o último. 

Artº. 22º. – REGRA DOS 24 SEGUNDOS 

Quando uma equipa está de posse de bola deverá executar um lançamento ao cesto no prazo 

de 24 segundos. 

Se a bola sair de campo durante o período de 24 segundos e pertencer à mesma equipa 

continuará a contagem, a menos que tenha havido uma falta ou violação, situação em que a 

contagem voltará ao início. 

Esta regra é aqui apontada fundamentalmente para que os jovens tenham conhecimento dela 

e não para ser aplicada, salvo quando aparecer uma equipa de Sub 12 a fazer a retenção da 

bola nitidamente em anti-jogo para conservar o resultado. 

Regra nº. 8 – VIOLAÇÕES E PENALIZAÇÕES 

Artº. 23º. – AS VIOLAÇÕES 

Uma violação é uma infracção às regras técnicas enunciadas na Regra nº. 7. Quando há uma 

violação o árbitro deve assinar a mesma e a bola fica morta. 

Depois de uma violação a bola é reposta em jogo pela linha lateral por um jogador adversário 

daquele que cometeu a infracção. 

Uma única excepção de violação que não dá perda da posse de bola, é a de aplicação da 

regra dos 5 segundos quando um jogador estiver estritamente marcado e não se desfizer da 

bola dentro deste espaço de tempo. 

Artº. 24º. – REPOSIÇÃO DA BOLA EM JOGO PELAS LINHAS LIMITES 

O jogador que faz a reposição da bola em jogo deve colocar-se no local indicado pelo árbitro 

se for o caso duma reposição pela linha lateral. 



Se se tratar duma reposição pela linha final após cesto, o jogador pode colocar-se onde 

quiser, atrás dessa linha. Se a reposição for após falta ou violação ou perca de posse de bola 

o árbitro indicará o local de reposição. 

O jogador tem 5 segundos para a reposição de bola a partir do momento em que esta é posta 

à sua disposição. 

Durante a reposição nenhum outro jogador pode ter qualquer parte do corpo sobre a linha 

limite. 

Se não se respeitarem estas disposições o árbitro pode mandar repetir a reposição ou 

entregá-la à outra equipa. 

Artº. 25º. – RECOMEÇO DO JOGO POR BOLA AO AR 

Recomeça-se o jogo por uma bola ao ar nos seguintes casos: 

- no princípio de cada período 

- na bola presa quando 2 jogadores adversários estão de posse da bola ou também quando 

um jogador estritamente marcado retém a bola por mais de 5 segundos 

- na bola fora, quando o árbitro tiver dúvidas quanto ao último jogador que tocou na bola.  

- na bola presa entre os suportes do cesto 

- na falta dupla (Artº. 36º) 

A bola ao ar deve ser lançada verticalmente entre os dois jogadores indicados pelo árbitro que 

se podem tocar na bola depois dela atingir o seu ponto mais alto. 

A bola ao ar deve ser sempre lançada no círculo central.  

Poder-se-á utilizar os círculos de lance livre se o campo de jogo tiver dimensões idênticas às 

regulamentares.  

Regra nº. 9 – REGRAS E CONDUTA 

Artº. 26º. – REGRAS DE CONDUTA 

No Minibasquete, como no Basquetebol, os jogadores têm de dar mostras continuamente do 

melhor espírito de correcção e desportivismo. Todo o jogador que se mostrar desrespeitoso 

ou incorrecto deve ser substituído e não deve jogar mais nesse jogo. 

No Minibasquete, como no Basquetebol não são permitidos contactos.  

Os jogadores que sejam atacantes ou defensores devem evitar os contactos com os 

adversários. Nunca se deve esquecer que o adversário é um companheiro de jogo. 

REGRAS SOBRE OS CONTACTOS 



Artº. 27º. – REGRA GERAL 

Quando há contacto entre 2 adversários cabe ao árbitro determinar a responsabilidade do 

contacto, julgar se este foi cometido voluntariamente ou não, e tomar as decisões 

convenientes. 

Artº. 28º. – RESPONSABILIDADE DO CONTACTO 

O árbitro indicará como responsável do contacto entre 2 adversários, o jogador que o 

provocou com intenção ou que não conseguiu evitá-lo. O jogador responsável pelo contacto 

comete uma falta pessoal. 

PRINCIPAIS FALTAS PESSOAIS 

Artº. 29º. – FALTAS DO DEFENSOR 

Obstrução – é o contacto pessoal com interposição do corpo que impede a progressão dum 

adversário que não está ou não na posse de bola. 

Segurar – é o contacto pessoal com um adversário que impede a sua liberdade de 

movimentos. 

Empurrar – é provocar contacto estando a marcar um adversário sem estar colocado entre a 

bola e o cesto. 

Bater – é o contacto provocado pela mão que ao tentar desarmar o atacante numa bola atinge 

os braços ou o corpo do adversário. 

Artº. 30º. – FALTAS DO ATACANTE 

Passagem à força é o contacto ocasionado por um atacante com um defensor situado no seu 

caminho ou com 2 adversários entre os quais tente passar sem ter espaço. 

Artº. 31º. – FALTAS E PENALIZAÇÕES 

Falta pessoal é a que cometida por um jogador envolve contacto com um adversário. Uma 

falta pessoal deve ser averbada ao infractor no boletim de jogo em todos os casos. 

Faltas pessoais no acto de lançamento: 

- se a bola entra, segue jogo (não há lance livre adicional) 

- se a bola não entra, há marcação de 2 lances livres 

Faltas pessoais fora do acto de lançamento, reposição de bola pela linha lateral ou final. 

Se a falta for ao atacante com bola: 

- Se a bola entra, segue jogo 

- se não entra ou se é a um atacante sem bola, é bola para a outra equipa 



Quando um jogador atinge a sua 5ª. falta é desclassificado e é substituído pelo companheiro 

que até esse momento tenha marcado menos pontos. 

Artº. 32º. – CLASSIFICAÇÃO DAS FALTAS 

Falta pessoal normal é uma falta pessoal cometida por um jogador sem que tivesse havido 

qualquer intenção em a cometer.   

Artº. 33º. – FALTA ANTI-DESPORTIVA 

É uma falta pessoal cometida deliberadamente e de uma gravidade situada entre a falta 

pessoal e a falta desqualificante. Acontece quando um jogador despreza a bola e provoca 

contacto com um adversário que tem a sua posse. 

Penalização: 

- se a bola entra, posse de bola a ½ campo para a equipa que beneficia da falta 

- se a bola não entra, 2 lances e posse de bola     

Artº. 34º. – FALTA DESQUALIFICANTE 

Qualquer infracção, seja progressão ou por comportamento incorrecto, é uma falta 

desqualificante. O jogador que comete tal falta deve ser excluído imediatamente do jogo. Deve 

entrar para o seu lugar o companheiro que até esse momento menos pontos marcou. 

Artº. 35º. – FALTA DUPLA 

Falta dupla é a situação na qual dois adversários cometem falta, um sobre o outro, 

aproximadamente ao mesmo tempo. Em caso de falta dupla nenhum lance livre é concedido, 

mas uma falta pessoal deve ser averbada a cada jogador. 

A bola é reposta em jogo no círculo central, por uma bola ao ar entre os dois jogadores em 

causa. 

Artº. 36º. – FALTA MÚLTIPLA 

Falta múltipla é a situação na qual dois ou mais jogadores da mesma equipa cometem faltas 

pessoais, sobre o mesmo adversário, aproximadamente ao mesmo tempo. 

Deve ser averbada uma falta a cada infractor e o ofendido beneficia de 2 lances livres ou se 

convertem, segue jogo. 

Artº. 37º. – FALTA TÉCNICA 

Os comportamentos incorrectos são punidos com falta técnica: 

- se for ao jogador: 2 lances livres 

- se for ao Animador: 1 lance e posse de bola   



Artº. 38º. – LANCES LIVRES 

Condições de execução, violação e penalização 

O jogador que vai executar um lance livre deve colocar-se atrás da linha de lance livre. Depois 

de receber a bola da mão do árbitro tem de executar o lançamento no prazo de 5 segundos. 

Os outros jogadores podem colocar-se nos lugares marcados nos corredores de lances livres. 

Os defensores nas posições mais perto e um na mais afastada do cesto e os atacantes nas 

posições intermédias. Nenhum jogador pode entrar na área restritiva antes da bola sair da 

mão do lançador. 

Se o jogador que executa o lance livre pisar a respectiva linha o ponto é anulado. 

Quando da execução do último lance livre, se houver uma violação por parte de um defensor, 

o lance livre conta se entrar, caso contrário é repetido. 

Se houver uma violação por parte de um atacante, o lance livre conta se entrar, caso contrário 

a bola é reposta em jogo pela linha lateral pela equipa defensora. 

MINI-HANDEBOL – AS REGRAS 

 

Então vamos prosseguir nas idéias do Mini-Handebol. Após uma apresentação mais geral da 

proposta, seguimos agora às regras. Vale lembrar que estas foram retiradas da mesma 

apostila mencionada anteriormente, e que, atualmente, não existem regras oficiais de Mini-

Handebol. O que será apresentado a seguir é uma proposta de regras que permitam às 

crianças as vivências buscadas pela prática do Mini-Handebol (Não tenho em versão para 

download, mas basta copiar o texto e colar no word, que tem o mesmo efeito). 

AS REGRAS 

Art.1º – O TERRENO DE JOGO 

Uma quadra de 20m X 13m que pode ser marcada em qualquer lugar que ofereça 

possibilidades de progressão com a bola, bem como segurança para os jogadores. No terreno 

de jogo, conforme a figura, em suas dimensões em cada linha indicada, os jogadores podem 

mover-se por todo campo exceto dentro da área do goleiro. O objetivo do jogo é conseguir o 

maior número possível de gols, no gol (trave) adversário. A área de goleiro tem um raio de 5 

m. O pênalti é marcado a 6 m da linha de gol. 

https://handebolbh.files.wordpress.com/2009/07/pict_handball.gif


Art. 2º – A TRAVE 

A trave pode ser a mesma das categorias superiores, com uma diferença que o travessão 

superior esteja e uma altura mais baixa. Se a bola é arremessada por cima do travessão se 

assinala um tiro de meta. Sugerimos uma Trave com 2.40 cm de largura, por l.60 cm de altura. 

Art. 3º – A BOLA 

Deve ser a bola própria do MINI-HAND. Se não for possível adquiri-la, utilizar uma bola 

pequena, leve, de manejo fácil com uma só mão. É permitido passar, driblar, segurar, 

arremessar e conseguir o gol. Devera ser de material macio que não coloque em risco a 

integridade física das crianças e ter uma circunferência de 44cm a 48cm. 

Quando não for possível obter material específico do MINI-HAND, utilizar bolas de borracha 

que tenham as especificações acima citadas. 

Art. 4º – O TREINADOR 

O treinador é o dirigente, a pessoa que vai ajudar e ensinar todas as regras do MINI-HAND. 

Sempre que as crianças não entendem algo é o treinador o responsável pelas explicações e 

orientações às crianças, de forma simples e claras devendo elas escutar e executar as 

orientações. 

Art. 5º – OS JOGADORES 

Para participar do jogo uma equipe deve ter no mínimo 7 (sete) jogadores e no máximo 10 

jogadores inscritos. No campo somente poderão jogar por vez 1 goleiro e 4 jogadores de 

campo. Todas as crianças podem jogar como goleiro ou jogador de campo, porém dever 

trocar a camisa do goleiro (outra cor). É obrigatório que em cada período jogue um goleiro 

diferente. Todos os jogadores inscritos devem jogar obrigatoriamente 07 (sete) minutos em 

cada tempo de jogo. As equipes podem ser mistas (meninos e meninas). 

Art. 6º – O ÁRBITRO 

O árbitro apita todas as irregularidades que se produzam no jogo e deve explicar às crianças 

sobre as irregularidades durante o jogo, para que desta forma as crianças entendam o 

desenvolvimento do jogo e suas regras. Quando uma criança tiver alguma dúvida, o árbitro 

deverá esclarecer. 

Art. 7º – DURAÇÃO DA PARTIDA 

O tempo de jogo será de 28 (vinte e oito) minutos. Cada tempo de jogo se divide em 02 (dois) 

períodos de 07 (sete) minutos com 02 (dois) minutos de intervalo entre os dois períodos. Entre 

o primeiro e o segundo tempo de jogo, haverá um intervalo de 05 (cinco) minutos. 

As crianças dispõem de todo esse tempo para divertimento jogando com seus companheiros. 

Pensar nos resultados é o que menos importa. O que realmente importa é conhecer bem as 

regras do jogo e se divertir. 

Art. 8º – SUBSTITUIÇÃO DE JOGADORES 

Todos os jogadores devem jogar, porém não todos de uma só vez. Deve haver somente 01 

(um) goleiro e 04 (quatro) jogadores de campo em cada equipe no inicio do jogo. O treinador 



antes de começar o jogo deve entregar ao árbitro uma relação nominal de sua equipe. No 

primeiro e segundo períodos do jogo, o treinador deverá utilizar jogadores diferentes em cada 

período. Nos terceiro e quarto períodos a equipe será formada a critério de escolha do 

treinador. 

Art. 9º – AÇÕES PERMITIDAS 

É PERMITIDO: 

a) Dar 03 (três) passos sem driblar a bola. Após os 03 (três) passos deve-se passar a bola ao 

companheiro, driblar ou arremessar ao gol. Se o árbitro sanciona com falta, uma infração, o 

atleta pode perguntar o motivo, mas deve faze-lo com respeito, cortesia e sem protestar. Pode 

segurar a bola sem driblar, sem dar 03 (três) passos por no máximo 03 (três) segundos. Pode 

passar a bola de uma para outra mão sem perder contato com a bola. 

b) O goleiro deverá executar o tiro livre por invasão da sua área de gol, no local onde ocorreu 

a invasão da sua área sem esperar autorização do árbitro. 

c) É permitido no tiro de lateral lançar a bola direto ao gol adversário para se obter o gol. 

d) Tocar a bola com qualquer parte do corpo exceto com as pernas abaixo do joelho e com os 

pés. 

e) Tirar a bola do oponente, com a mão aberta e sem tocar o oponente. 

f) Ficar à frente do oponente para impedir sua trajetória, porém sem usar os braços e pernas. 

g) Somente ao goleiro é permitido tocar a bola com os pés, em uma ação de defesa de um 

arremesso. 

OBS: O árbitro ao sancionar uma infração é obrigado a explicar ao atleta porque está sendo 

penalizado. 

Art.10º – O GOL 

Qualquer jogador inclusive o goleiro pode marcar o gol, para isso a bola deve ultrapassar 

totalmente a linha de gol. 

Art.11º – TIRO DE META 

O tiro de meta é executado pelo goleiro quando a bola arremessada por um oponente passar 

para fora pela linha de fundo ou por sobre o travessão superior da trave sem ter sido tocada 

por nenhum jogador de defesa, exceção feita ao goleiro. 

Art.12º – TIRO DE SAÍDA 

a) Após a escolha dos lados da quadra, o tiro de saída será executado pelo árbitro, lançando 

a bola ao ar. Este procedimento será realizado em todos os inícios de períodos do jogo. 

b) Quando um gol for marcado por uma das equipes. O goleiro reiniciará o jogo pisando na 

linha de 03 (três) metros, passando a bola para um companheiro, sem ser necessário 

aguardar o apito do árbitro. 

Art. 13º – TIRO DE LATERAL 

Ocorre o tiro de lateral quando a bola ultrapassar a linha lateral em um dos lados da quadra. É 

executado pela equipe contrária a do jogador que tenha tocado a bola por último. Ao executar 

o tiro de lateral o jogador tem que obrigatoriamente pisar na linha lateral um ou 2 (dois) pés e 



todos os jogadores da equipe adversária devem estar no mínimo a 2 metros. Se não pisar 

na linha lateral o árbitro orienta o atleta a executar um novo tiro lateral, pisando na linha lateral 

com um ou dois pés. 

Art. 14º – SISTEMA DE MARCAÇÃO 

O sistema de marcação será preferencialmente INDIVIDUAL. 

SUGERIMOS: 

a) Para a faixa etária de 08 anos a 10 anos – marcação individual em toda a quadra ou em 

meia quadra. 

b) Para a faixa etária de 11 a 12 anos – os sistemas abaixo sugeridos. 

Os sistemas sugeridos deverão ser aplicados gradativamente, à medida que as crianças 

dominarem os sistema de marcação individual e somente utilizados com crianças de 11 anos 

e 12 anos. Essa sugestão é uma preparação para a próxima faixa etária (13 anos), quando a 

criança será encaminhada para o grupo de formação de atletas. 

Art. 15º – TIRO LIVRE 

As faltas cometidas pelos defensores entre a área do goleiro e a linha de tiro livre, deverão ser 

executadas fora da linha descontinua. Os jogadores atacantes não podem estar dentro da 

Área de Tiro Livre. Não é necessário autorização do árbitro para execução do Tiro Livre. 

Art.16º – TEMPO TÉCNICO 

Para corrigir erros e orientar sua equipe, cada treinador pode solicitar um pedido de tempo 

técnico que terá 1 (um) minuto de duração em cada período da partida. Este pedido de tempo 

técnico só será concedido pelo árbitro quando a bola estiver em posse da equipe solicitante. 

Art.17º – AÇÕES NÃO PERMITIDAS (INCORREÇÕES) 

NÃO É PERMITIDO: 

a) Ao jogador de campo penetrar na área do goleiro. Ao goleiro sair da área de goleiro de 

posse de bola. Em ambos os casos o árbitro apita tiro livre contra o infrator. 

b) Ao jogador de campo passar a bola para o seu goleiro que se encontra dentro da área de 

goleiro (Tiro livre). 

c) Não é permitido segurar, agarrar, empurrar, golpear ou dar rasteira no jogador adversário. 

Se a ação de um jogador for perigosa o árbitro pode exclui-lo pôr 02 (dois) minutos e a equipe 

do jogador penalizado deverá substitui-lo permanecendo com 05 (cinco) jogadores em quadra. 

d) Não é permitido correr com a bola mais de 03 (três) passos sem driblar. 

e) Não é permitido lançar-se sobre a bola em disputa com o adversário. 

f) Molestar o adversário que esta com a bola controlada. 

g) Defender dentro da sua área (interferir ou fazer falta), pênalti (tiro de 6 metros). 

h) O goleiro não pode sair de sua área de goleiro de posse de bola e não pode pegar a bola 

parada ou rolando fora da sua área. Isso se penaliza com Tiro Livre. 

i) Não pode entrar em quadra usando objetos perigosos (correntes, pulseiras, relógios, anéis, 

unhas grandes). Chutar voluntariamente a bola com os pés. Driblar a bola com as duas mãos. 

j) Não é permitido realizar defesas mistas (marcar um jogador individualmente). 



k) O GOLEIRO NÃO PODERÁ, EM NENHUM MOMENTO DO JOGO, SAIR DA SUA ÁREA 

DE GOL, PARA ATUAR COMO JOGADOR DE CAMPO. 

Art. 18º – PÊNALTI ( TIRO DE 6 METROS ) 

É o arremesso mais importante. Quase gol. Somente o goleiro pode evitá-lo, não podendo sair 

além da linha de pênalti. Os outros jogadores têm que estar fora da linha de tiro livre a 02 

(dois) metros do jogador que executara o pênalti. QUEM EXECUTA O PÊNALTI É O 

JOGADOR QUE SOFREU A FALTA E SOMENTE APÓS AUTORIZAÇÃO DO ÁRBITRO. 

Art. 19º – O MARCADOR ( PLACAR ) 

Será utilizada o modelo de súmula do handebol in door. O resultado final da partida será 

determinado pelo número de gols assinalados pelas equipes. As anotações dos 1.º e 2.º 

períodos de cada tempo de jogo deverão ser feitas considerando-se apenas cada tempo de 

jogo. Ao final de cada período, o secretário encerra o placar e o período seguinte será 

reiniciado com nova contagem partindo do 0 x 0. O resultado final será obtido pela soma de 

todas as parciais dos períodos jogados, determinando assim o vencedor. 

Art. 20º – SANÇÕES ( PENALIZAÇÕES ) 

1 – As sanções no MINI-HAND serão sempre educativas. Quando por qualquer infração as 

regras ou conduta anti-desportiva o atleta for punido, o árbitro deverá esclarecer o motivo da 

sanção. 

2 – Os atletas poderão ser penalizados com: 

• Advertência 

• Exclusão 

3 – Em nenhum dos casos o árbitro deverá mostrar o Cartão Amarelo ou fazer o gesto da 

exclusão por dois minutos. O árbitro deverá comunicar ao treinador da equipe e ao secretário 

o atleta que esta sendo penalizado. Devemos nos lembrar que o MINI-HAND é uma atividade 

essencialmente lúdica. A criança deverá ser educada para o jogo, brincando. 

4 – Quando o atleta for excluído, o árbitro deverá solicitar ao treinador que o substitua, para 

que a equipe permaneça com 05 (cinco) jogadores em quadra. 

5 – Em nenhuma hipótese o árbitro deverá desqualificar ou expulsar um atleta. Quando 

ocorrer casos de conduta anti-desportiva grosseira o árbitro solicitará o treinador que subs-

titua o atleta faltoso. A depender da gravidade temporariamente (dois minutos) ou 

definitivamente do jogo. 

6 – A equipe que na faixa etária de 08 anos a 10 anos desobedecer ao proposto no item 14 a, 

será penalizada com pênalti. 

7 – O treinador que cometer atitudes anti desportivas grosseiras, tais como, falar palavrão, 

xingar as crianças, fazer reclamações grosseiras aos árbitros, dirigentes da competição, 

atletas e ao público, ou se comportar de maneira deseducada será punido com um pênalti 

contra sua equipe. O treinador poderá ser punido mesmo com sua equipe de posse de bola. 

8 – Quando ocorrer a penalização com um pênalti, no que se refere aos itens 6 e 7, o 

treinador determinará quem executará o referido tiro 

REGRAS DE MINI VOLEIBOL - PARA CRIANÇAS DE 09 A 11 ANOS 



 

Aspectos Gerais O Mini-Voleibol é jogado por duas equipes compostas por 3 jogadores cada, 

de acordo com as regras especialmente adaptadas à capacidade e necessidade da criança. O 

Mini-Voleibol promove uma sólida base para uma futura passagem ao voleibol (2 equipes de 6 

jogadores cada), uma vez atingida a idade necessária. A partir da idade de 9 anos, as 

crianças podem participar do Mini-Voleibol.  

Regras 

Art. 1º - Objetivo do Jogo Duas equipes jogam uma bola sobre a rede que divide a área de 

jogo (quadra). Cada equipe tenta fazer a bola tocar o chão da quadra adversária. Esta tenta 

impedir que isto aconteça.  

Art. 2º - Constituição da Equipe Uma equipe constituída por 3 jogadores e 3 substitutos. Os 

jogadores deverão estar uniformizados. É permitido um máximo de 3 substituições por jogo. 

No caso de uma equipes tornar-se incompleta (menos que 3 jogadores) esta equipe perderá o 

jogo, mantendo os pontos adquiridos.  

Art. 3º - Quadra, Rede e Bolas A quadra mede 4,5 m por 12m. A rede divide a quadra em dois 

campos iguais. As linhas laterais que limitam a quadra devem ter 5cm de largura a linha do 

centro 10 cm de largura. A altura da rede: 2,05m para equipes masculinas e femininas. A bola 

deve observar as características especificadas pelas Regras Oficiais.  

Art. 4º - Posição dos Jogadores Os jogadores se posicionarão na quadra de forma livre, 

sendo um levantador e dois atacantes O jogador da posição 1 é quem saca. Depois de sacar 

o jogador reassume a posição dentro da quadra. .  

Art. 5º - Saque O saque corresponde à ação de colocar-se a bola em jogo da posição 1. O 

jogador coloca-se na área de saque de 4,5m e golpeia a bola por baixo com uma das mãos, 

de tal forma que ela seja lançada por cima da rede para o campo adversário (saque por 

baixo). O saque é considerado completo se o sacador golpear a bola depois de jogá-la para 

cima. O saque é válido se a bola não tocar um jogador ou qualquer objeto sobre ou ao lado da 

quadra. A bola não poderá tocar o solo na parte de fora da quadra. A bola poderá tocar a 

rede.  

Art. 6º - Tocando a bola durante o jogo Depois do saque a bola pode ser tocada, pelo 

adversário, com ambas as mãos, os braços, uma das mãos, um braço ou qualquer parte do 

corpo. Somente um breve contato com a bola é permitido ao jogá-la ou cortá-la por sobre a 

rede. Cada equipe poderá tocar na bola três vezes além do bloqueio para enviar a bola para a 



quadra adversária. A bola não deve ser tocada pelo mesmo jogador, duas vezes 

consecutivamente (exceção ao bloqueio). Ela não pode ser apanhada, empurrada ou 

carregada . A bola não pode tocar o chão do campo da equipe que estiver jogando, tocar 

qualquer objeto acima ou ao lado da quadra, tocar o chão fora da quadra depois de ter sido 

tocada por um jogador da própria equipe.  

Art. 7º - Jogo na Rede Os jogadores podem pisar a linha do centro desde que não invadam a 

quadra adversária. Os jogadores não podem tocar a rede. Somente ao defender o próprio 

campo (bloqueio), pode o jogador ultrapassar o bordo superior da rede . Se dois jogadores 

adversários tocarem a bola simultaneamente sobre a rede, a equipe que receber a bola terá 

direito a 3 toques. 

Art. 8º - Interrupção do Jogo Após o saque a bola continuará em jogo até o árbitro apitar (bola 

morta). Cada equipe pode solicitar dois tempos de 30 segundos para receber avisos ou 

instruções. Uma substituição poderá ser realizada sem demora. O pedido do tempo ou 

substituição pode ser feito pelo técnico ou pelo capitão da equipe , somente quando a bola 

estiver fora de jogo. Se um jogo tiver que ser interrompido devido a circunstâncias não 

previsíveis, o jogo será iniciado novamente com o mesmo placar de quando aconteceu a 

interrupção. Entretanto, isto aplica-se somente aos casos nos quais os períodos de 

interrupção não excedeu de quatro horas. Neste caso, o placar será cancelado e o jogo terá 

de ser jogado novamente.  

Art. 9º - Contagem de pontos Uma equipe marca um ponto se vencer um “rally”. Uma equipe 

mantém o direito de saque até cometer uma falta, quando isto acontece troca-se o saque, isto 

é, este passa a pertencer à equipe adversária, e é marcado um ponto. Os jogadores de uma 

equipe mudarão sua formação na quadra (rodízio) quando conseguirem a posse de bola. O 

jogador de rede passará à posição I – saque. Uma equipe vence a partida quando marcar 30 

pontos com uma diferença mínima de 2 pontos sobre o adversário. Quando uma equipe 

completar 15 pontos haverá , por parte das equipes, troca de lado na quadra.  

Art. 10º - Condução do Jogo A partida será conduzida por um árbitro. Ele se encarrega de 

fazer com que as regras sejam cumpridas e que o jogo seja disputado corretamente, dentro 

dos princípios que regem a conduta esportiva. Assim sendo, ele exerce também uma função 

pedagógica. O árbitro utilizase de um apito para iniciar a partida e interromper no caso de 

violação das regras. Durante o jogo a decisão do árbitro é soberana. 

 

GR - CATEGORIA PRÉ-INFANTIL 

INDIVIDUAL 

Faixa etária - 08 e 10 anos, completos no ano da competição (anos 2008/2009/2010) 

Provas: 

 Mãos livres 

 Bola (peso mínimo de 300 gramas – diâmetro 14 a 16 cm) 
Obs: A atleta poderá participar das duas provas ou apenas de uma. 

a) Tempo do exercício – 1’15” a 1’30”. 



b) É permitido música com palavras apenas para 01 (uma) prova. 

 
REQUERIMENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

BD 

3 + 3 

 

 

 
* 

Grand écart. Preparação em chassé e saltar abrindo 

as duas pernas simultaneamente em 180o com forma 

bem definida e fixada. O braço contrário à perna da 

frente se posiciona à frente e o outro 
braço lateralmente. Tronco na vertical. * 

 

 
* 

Perna livre em posição lateral com ajuda. Manter no 
mínimo 2 segundos. * 

 

 

 

 

Pivot en passé (360o ou mais). Perna livre 
flexionada, joelho na 

altura horizontal posicionado em andedã OU em 
andeor, tronco na vertical. 

BD’s livres 
Dificuldades corporais (opcionais) de livre 
escolha, com o valor máximo de 0,40 
pts. 

Serão contabilizadas as 03 (três) dificuldades corporais 
obrigatórias e as 03 (três) 

dificuldades de livre escolha com o maior valor 

 

Onda Corporal Anteroposterior - Equilíbrio dinâmico com onda total do 
corpo. Valor 0,10 pts (Máximo 01) 

S Combinação de Passos de Dança de acordo com o ritmo e tempo do 
caráter da música. Mínimo 8 segundos. Valor: 0,30 pts (mínimo 02) 

 
03 (três) elementos pré-acrobáticos isolados à livre escolha. Valor: 0,10 
pts cada um 
01 (uma) combinação de 02 (dois elementos) pré-acrobáticos. Valor: 
0,20 pts. 

 

REQUERIMENTOS 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

BD 

3 + 2 

 1  

03 (três) dificuldades corporais, uma de cada 
grupo, com o valor máximo de 
0,40 pts. 

 1 

 
1 

(em ½ 
ponta) 

BD’s livres Dificuldades corporais (opcionais) de livre 
escolha, com o valor máximo de 0,40 pts. 

Obs.: A mão não-dominante deve ser usada para realizar o 
Elemento Técnico Fundamental ou Não-Fundamental do Aparelho 
durante pelo menos em 01 BD (bola). 

Serão contabilizadas as 03(três) dificuldades corporais 
obrigatórias e as 02 (duas) dificuldades de livre 
escolha com o maior valor 

S Combinação de passos de dança de acordo com o ritmo e tempo do 
caráter da música. Mínimo 8 segundos. Valor: 0,30 pts (mínimo 02) 

R Elementos Dinâmicos de Rotação (mínimo 01, mínimo 02). R1, R2, 
R3, ... *** 

AD Dificuldade do Aparelho (não há mínimo ou máximo) 

*** Poderá ser realizado o EDR (risco) com apenas uma rotação (R1). A rotação do R1 



deverá ser realizada durante o voo do aparelho e não durante o lançamento ou 

recuperação. O valor de base do R1 (0,10) poderá ser aumentado usando critérios 

adicionais descritos no CoP, que podem ser realizados durante o lançamento ou 

recuperação do aparelho. Ao valor de base do R1 (0,10) pode ser acrescentado até 0,40 

pontos de critérios no máximo. 

1. DIFICULDADES CORPORAIS (BD) 

1.1. Os elementos de BDs são dificuldades obrigatórias e dificuldades à livre escolha das 

tabelas do código de pontuação. 

1.2. O valor dos elementos obrigatórios respeita os valores do código de pontuação. A 
ginasta deverá escolher pelo menos UMA dificuldade em grand écart entre as 

obrigatórias de salto e equilíbrio. A dificuldade de rotação é obrigatória. Caso a ginasta 
apresente as DUAS dificuldades em grand écart (salto e equilíbrio obrigatórios) será 

bonificada em 0,10 pts na nota final de D1. 

1.3. O valor máximo das BDs é de 0,40 pontos. Se uma ginasta apresenta uma 

dificuldade maior do que o valor permitido ela não será avaliada e terá uma penalização 

de 0,30 pts. Exceção: Para as dificuldades de rotação obrigatórias em mãos livres, a 

rotação se avaliará de acordo com o número de rotações executadas. 

1.4. Cada BD conta uma só vez; se a BD se repete, a dificuldade não é válida (não se 
penaliza). 

1.5. Se uma ginasta apresenta mais de duas dificuldades à livre escolha em mãos livres, 

as duas dificuldades executadas corretamente com o valor mais alto se contabilizarão, 

respeitando o valor máximo, além das dificuldades obrigatórias. 

2. ONDAS CORPORAIS 

2.1. Ver as tabelas das dificuldades de equilíbrios dinâmicos Nº 20 (primeiro símbolo) 

2.2. Uma onda corporal será válida sem as seguintes faltas de execução: 

a) Ausência de extensão corporal. 

b) Ausência de coordenação dos braços. 

c) Onda corporal pouco profunda. 

2.3. Não é possível executar as ondas corporais obrigatórias conectadas às dificuldades 

corporais (BD). 

3. ELEMENTOS PRÉ-ACROBÁTICOS 

3.1. Somente se contabilizarão, como máximo, 03 (três) elementos acrobáticos isolados. 

3.2. A combinação de elementos pré-acrobáticos somente é válida se é realizada sem 

interrupção na conexão dos elementos e se apresenta dinamismo em sua execução. Os 

elementos podem ser iguais ou diferentes. 

 

4. TABELAS DE PENALIDADES 



 
D1-D2 

Dificuldade Mínimo/Máximo Penalidade 
0,30 

Dificuldades 

Corporais 

Dificuldade Obrigatória 
em 
grand écart 

Ausência de uma Dificuldade Obrigatória 
em grand écart 

Dificuldade Obrigatória
 de rotação 

Ausência de uma Dificuldade Obrigatória 
de rotação 

Dificuldades à livre 
escolha 

Menos de uma dificuldade de cada  grupo 

corporal ( , ,    ) - penalidade para 

cada grupo corporal 
ausente 
BD com um valor de base superior à 0,40 

Menos do que 03 (três) Dificuldades 
Corporais Executadas 

Se a BD é repetida ou o Elemento Técnico do Aparelho é executado identicamente durante 
a BD, a Dificuldade repetida não é válida (não há penalidade) 
Onda Corporal 01 onda obrigatória Menos do que 01 
Equilíbrio “Tour lent” Máximo de 01 Mais do que 01 
Combinações de Passos 
de Dança 

Mínimo de 02 Menos do que 02 

 

D3-D4 

Dificuldade Mínimo/Máximo Penalidade 0,30 
Elementos Dinâmicos com 

Rotação 
Mínimo de 01 Ausência de no mínimo 01 

Elementos Acrobáticos (ML) 
03 elementos isolados Menos do que 03 
01 combinação de 02 

elementos 
Menos do que 01 

 

 EXECUÇÃO 

a) Faltas Artísticas e Técnicas 

Pontuação = 10 pontos no máximo, conforme o Código de Pontuação 
de GR da FIG. 

 

CAPITULO XV 
DISPOSIÇÃO GERAL 

 
Artigo 40º - As comunicações oficiais dos JOGOS ESCOLARES DE 
FORTALEZA 2018 serão disponibilizadas no site da SME: 
intranet.sme.fortaleza.ce.gov.br e publicadas por intermédio de expedientes, 
boletins oficiais e os mesmos estarão à disposição, para consulta, dos 
representantes de cada estabelecimento de ensino na Secretaria Geral dos 
Jogos.  
 
Artigo 41º - A Secretaria da Educação e a entidade executora do evento não 
terão responsabilidade por quaisquer acidentes com os participantes, que 
aconteçam antes, durante e após os jogos.  



 
 
Artigo 42º - Qualquer partida que venha a ser suspensa ou transferida por 
motivo de força maior será realizada em horário a ser determinado pela 
coordenação.  
 
Artigo 43º - Os uniformes em todas as modalidades de quadra deverão 
obedecer ao que dispuser as regras de sua respectiva confederações, salvo no 
que for decidido pela Comissão Organizadora para o andamento da 
competição.  
 
Artigo 44º - A equipe que se opor a jogar, estando presente no local de 
competição, será automaticamente excluída da competição.  
 
Artigo 45º - Nas modalidades individuais, o aluno-atleta que desistir de 
competir de forma voluntária ou involuntária, será considerado eliminado da 
competição e terá todos os seus resultados anteriores anulados.  
 
Artigo 46º - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 

COORDENAÇÃO 
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