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REGULAMENTO 

 
O Secretario de Gestão de Pessoas do 
Tribunal de Justiça do Estado de 
Pernambuco FAZ SABER que no dia 21 de 
outubro de 2017, realizará a 9ª 
OLIMPÍADA TJPE, mediante as normas 
contidas no presente Regulamento. 
 
1. DA OLIMPÍADA TJPE 
Trata-se de um evento de caráter educativo 
esportivo, voltado para promover bem-estar 
e favorecer a integração e a socialização, 
através do esporte, de todos os que fazem o 
corpo funcional do Poder Judiciário de 
Pernambuco. 
 
2. DAS MODALIDADES OFERECIDAS 
 
2.1. Modalidades individuais: 
a) Caminhada 
b) Corrida 
c) Damas 
d) Passeio Ciclístico 
e) Tênis de Mesa 
f) Tênis de Quadra 
g) Totó (pebolim) 
h) Xadrez 
 
2.2. Modalidades em dupla: 
a) Dominó 
b) Totó (pebolim) 
 
2.3. Modalidades coletivas: 
a) Basquetebol – Masculino 
b) Futebol Society – Masculino 
c) Futsal – Feminino 
d) Futsal -  Masculino 
e) Queimado – Feminino 
f) Voleibol Misto 
g) Corrida com obstáculos - Misto 
 
3. DAS INSCRIÇÕES 
3.1. As inscrições serão gratuitas e 
realizadas pela Intranet do Tribunal de 
Justiça do Estado de Pernambuco 
(http://www.tjpe.jus.br/intranet), a partir 
das 14h do dia 10 de outubro de 2017 até 
às 23h59min do dia 17 de outubro 2017. 
 
3.2. Poderão se inscrever: 
a) magistrados; 

b) servidores efetivos; 
c) servidores à disposição,                                                                                                  
d) prestadores de serviço; 
e) comissionados; 
f) estagiários; 
g) voluntários; 
h) aposentados. 
 
3.3. Todos os campos da inscrição deverão 
ser preenchidos. Inscrições incompletas não 
serão efetivadas; 
 
3.4. Os atletas poderão se inscrever em até 
02 (duas) modalidade coletiva, 02 (duas) 
modalidades em dupla e até 02 (duas) 
modalidades individuais, observando-se o 
critério de incompatibilidade entre elas. As 
inscrições nas modalidades corrida, 
caminhada e passeio ciclístico não estão 
vinculados aos limites de inscrições 
mencionados; 
 
3.5. Havendo vagas, o atleta já inscrito, 
poderá participar em qualquer modalidade 
durante o transcorrer do evento. 
 
3.6. É de responsabilidade dos atletas a 
escolha das modalidades esportivas, 
atentando para o item 3.4.; 
 
3.7. As inscrições serão realizadas 
individualmente, mesmo para as 
modalidades coletivas ou em dupla; 
 
7.8. Para as modalidades coletivas os 
responsáveis pelas equipes deverão enviar 
para Unidade de Ambiência, relação dos 
atletas inscritos para um novo balizamento.   
 
3.9. Estagiários, voluntários e 
prestadores de serviços deverão solicitar 
a um magistrado ou servidor para 
realizar a sua inscrição. Importante 
ressaltar que o referido magistrado ou 
servidor não ficará responsável pela 
citada inscrição; 
 
3.10. Os prestadores de serviços deverão 
apresentar declaração do gestor do 
contrato, atestando que o mesmo presta 



serviços para o Tribunal de Justiça do 
Estado de Pernambuco, devendo a 
referida declaração ser entregue na 
Unidade de Ambiência, sito Fórum Paula 
Baptista, 2º andar, Santo Antônio, 
Recife; 
 
1 Estagiários: Será considerado estagiário, para efeito de 
inscrição na 9ª Olimpíada, aquele que fizer parte do 
Programa de Estágio do Tribunal de Justiça do Estado de 
Pernambuco, mediante celebração de Termo de 
Compromisso assinado pelo estudante, pela Instituição de 
Ensino e pelo TJPE, conforme Art. 6° da Resolução de 
Estágio nº342, de 16 de outubro de 2012. 
2 Voluntários: Será considerado voluntário, para efeito de 
inscrição na 8ª Olimpíada, aquele com adesão de acordo 
com a Resolução 191, de 24 de abril de 2006. 

 
3.11. Serão canceladas as inscrições dos 
prestadores de serviços que não 
entregarem a declaração de vínculo, item 
3.10. em até 05(cinco) dias após o 
término das inscrições. 
 
4. DAS VAGAS 
As numerações especificadas nos quadros 
abaixo se referem à quantidade de vagas 
disponíveis. 
 
4.1. Modalidades coletivas: 
 
BASQUETE VOLEIBOL SOCIETY 

Masc Misto  Masc 
40 80  144 

 
QUEIMADO FUTSAL 
     Fem Masc Fem 

40 40 40 
 

CORRIDA 
COM 

OBSTÁCULO  

Misto  
40  

 
 

4.2. Modalidades individuais: 
 
TÊNIS DE QUADRA TÊNIS DE MESA 
Masculino Feminino MasculinoFeminino 
      16 04 20          20 

 
 

DAMAS XADREZ   TOTÓ 
Misto Misto Misto 

32 20 24 
 
CORRIDA CAMINHADA CICLISMO 

Masc Fem Misto Misto 
  80      70 100 40 
 
 
4.3. Modalidades em duplas: 
 

TOTÓ DOMINÓ 
Misto            Misto 

40              64 
 

 
5. DAS DIÁRIAS 
5.1. Serão disponibilizadas, no máximo, 01 
(uma) diária para magistrados e servidores 
efetivos e à disposição, em exercício, que se 
inscreverem na 9ª Olimpíada. Para tal 
concessão os mesmos deverão estar lotados 
em comarcas com distância a partir de 50 
km da capital; 
 
5.1.1. Terão direito às diárias os 200 
(duzentos) primeiros inscritos de acordo 
com a distância estipulada no item 5.1. 
 
5.1.2. Magistrados e servidores em gozo de 
férias, licenças, no período da 9ª Olimpíada, 
poderão se inscrever no evento, entretanto 
não receberão diária; Também não 
receberão diária servidores residentes na 
região metropolitana ou em Recife, de 
acordo com a Resolução 265/2009; 
 
5.2. Após atingido o limite de diárias 
disponíveis para este evento, conforme o 
item 5.1.1, o atleta que se inscrever, mesmo  
que  seja  para substituir  um desistente, não 
receberá diária; 
 
5.3. A solicitação de diárias é de 
responsabilidade do atleta beneficiário 
(magistrado ou servidor). O requerimento 
da diária deverá ser feito em formulário 
próprio, disponível na Intranet, aba DIFIN, 
formulário de solicitação de diárias e 
encaminhadas à Secretaria de 
Administração do TJPE, antes da realização 
do evento; 
 
5.4. Os atletas, para receberem 01 (uma) 
diária, deverão estar presentes ao evento no 
sábado, dia 21/10; 
 
5.5. Os magistrados e servidores inscritos, 
beneficiários de diária, estarão sujeitos à 
devolução do valor recebido, caso não 

 



comprovem a sua participação na 9ª 
Olimpíada, através das assinaturas das Atas 
de Frequência, Súmulas dos Jogos e 
Declaração de Presença no evento para 
Prestação de Contas junto a DIFIN. 
 
5.6. A inscrição e participação apenas 
nas modalidades de caminhada e passeio 
ciclístico não dá direito ao recebimento 
de diária. 
5.7. A prestação de contas de diárias será 
realizada pelo próprio servidor, em até 
05(cinco) dias úteis após o termino do 
evento, através de formulário próprio, 
localizado na intranet, aba DIFIN, 
diárias, formulário de prestação de 
diárias, anexando a Declaração de 
Presença.  
 
5.8. Cabe a Unidade de Ambiência enviar 
a SAD a relação dos atletas que 
solicitaram diárias e assinaram a Ata de 
Frequência e as Súmulas dos Jogos para 
subsidiar a prestação de contas referida 
no item 5.7. 
 
6. DAS RESPONSABILIDADES DOS 
ATLETAS 
 
6.1. Todos os atletas deverão assinar as 
Súmulas dos Jogos e a Ata de Controle da 
Corrida; 
 
6.2. O atleta inscrito na 9ª Olimpíada que, 
por qualquer motivo, não puder participar 
das competições, deverá justificar sua 
ausência à comissão organizadora, até 05 
(cinco) dias úteis após o evento, caso 
contrário será impossibilitado de se 
inscrever na Olimpíada do ano seguinte; 
 
6.2.1. O atleta poderá cancelar sua 
inscrição, sem sofrer penalidade, enquanto 
vigorar o período de inscrição; 
 
6.3. Arcar com as despesas de 
deslocamento e alimentação, além de 
hospedagem, durante todo o evento; 
 
6.4. Identificar-se à(s) mesa(s) de 
controle da(s) modalidade(s) à(s) qual(is) 
está inscrito, trinta minutos antes do 
início de cada partida (portando 
documento com foto), e assinar as 
súmulas do(s) jogo(s); 

 
6.5. Usar a camisa da 9ª Olimpíada 
durante todas as competições. Os atletas 
que não usarem a camisa do evento não 
poderão participar das competições; 
 
6.6. Os participantes da corrida deverão 
utilizar a camisa da olimpíada com a 
numeração que será entregue pela comissão 
organizadora do evento. A não utilização 
implicará na desclassificação do atleta. 
6.7. Será vedada a utilização de “padrões”. 
A diferenciação entre as equipes será feita 
através de coletes fornecidos pela empresa 
organizadora do evento; 
 
6.8. Levar o material de uso pessoal para a 
prática da modalidade na qual esteja 
inscrito (short, tênis, raquete de tênis de 
quadra, chuteira, entre outros); 
 
6.9. Respeitar as normas disciplinares de 
cada modalidade. Caso ocorra a expulsão, 
esta implicará na exclusão sumária do atleta 
na modalidade para qual foi penalizado; 
 
6.10. Comparecer as mesas da comissão 
organizadora, ocasião em que ocorrerão: 
- A entrega, pelo participante, do Atestado 
Médico para realização da atividade física e 
do Termo de Responsabilidade;  
- O recebimento do kit esportivo pelo 
participante; 
- Esclarecimentos sobre a 9ª Olimpíada; 
- Assinatura da ata de frequência para os 
magistrados e servidores que terão direito a 
diárias. 
 
7. DOS HORÁRIOS DOS JOGOS 
7.1. Os jogos obedecerão rigorosamente os 
horários definidos na tabela apresentada 
pela comissão organizadora; 
 
7.2. Todos os atletas deverão estar presentes 
ao local de jogo com 30 minutos de 
antecedência do horário marcado para o 
início da partida. Após a chamada para o 
início das partidas, haverá uma tolerância 
máxima de 05 (cinco) minutos; 
 
7.3. O líder de cada equipe deverá estar 
atento aos horários dos jogos para que seu 
time não perca por W x O; 
 



7.4. As equipes que não se apresentarem 
com o número mínimo de participantes, de 
acordo com a regra de cada modalidade, no 
horário de início das partidas, perderão por 
W x O; 
 
W x O: atribuição de vitória a uma equipe ou a um 
competidor quando a equipe ou o competidor adversário 
está impossibilitada de competir ou ausente. 

 
7.5. As tabelas dos jogos, montadas através 
de sorteio, serão disponibilizadas durante o 
evento. 
 
8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E 
FINAIS 
 
8.1. Só poderão participar das competições 
os atletas previamente inscritos; 
 
8.2. Os atletas deverão apresentar à 
comissão organizadora do evento, Atestado 
Médico para Realização de Atividade 
Física, conforme formulário disponível na 
intranet. 
 
8.2.1. O Atestado Médico poderá ser obtido 
com o médico de preferência do atleta. 
 
8.2.2. O atleta que não apresentar o 
Atestado Médico para realização de 
Atividade Física e dos Jogos de Salão, não 
poderá participar das competições; 
 
8.3. Os atletas, que por qualquer motivo 
perderam o vínculo com o TJPE, não 
poderão participar da 9ª Olimpíada; 

 
8.4. As substituições de atletas serão feitas 
pessoalmente antes do início dos jogos. 
 
8.5. Caso ocorra choque de horários entre 
as modalidades, o atleta deverá optar por 
uma delas. 
 
8.6. Toda equipe deverá escolher um líder, 
que ficará responsável pelas informações 
aos demais atletas; 
 
8.7. Os participantes da 9ª Olimpíada 
autorizam o TJPE a utilizar sua imagem, 
nome e voz, sem qualquer ônus, cedendo e 
transferindo, em caráter definitivo, 
irrevogável, irretratável e a título universal, 
todos os direitos relativos à imagem 
decorrentes de sua participação na 
competição, ficando o TJPE, desta forma, 
plenamente capacitado, ao seu exclusivo 
critério, a utilizar tais imagens, sons ou 
nomes para fins de divulgação do evento 
em qualquer mídia; 
 
8.8. Quaisquer dúvidas prévias ao evento 
serão dirimidas, pessoalmente, por 
servidores da Gerência de Promoção de 
Bem-Estar, através da Unidade de 
Ambiência da Diretoria de 
Desenvolvimento Humano, da Secretaria de 
Gestão de Pessoas, localizado no 2° andar 
do Edf. Paula Batista, ou pelos telefones 
3182-0033/3182-0541. 
 

 
 

 
 

ANEXO I 
 

REGRAS DAS MODALIDADES COLETIVAS 
 
BASQUETE 
 
Dos inscritos: 
 
Cada equipe terá no máximo 10 (dez) 
jogadores inscritos. 
 
Das partidas: 
-O número máximo de jogadores em cada 
partida é de 05 (cinco) e no mínimo 03 
(três) atletas; 

-As substituições serão livres; 
-O jogador expulso por indisciplina será 
excluído da modalidade; 
- Cada equipe terá direito a 01 (um) pedido 
tempo de 01 (um) minuto, por período de 
jogo disputado. 
 
Do tempo do jogo: 
As partidas serão disputadas em 02 tempos 
de 10 (dez) minutos cada, com intervalo de 
05 (cinco) minutos. 



 
 
Do sistema de disputa: 
- A disputa será realizada pelo sistema de 
eliminatória simples/dupla ou rodízio, a 
depender da quantidade de equipes 
inscritas. No caso de rodízio, havendo 
empate no número de vitórias entre equipes, 
os critérios de desempate serão os 
seguintes, pela ordem: 
1. Cestas de Três pontos; 
2. Saldo de cestas; 
3. Cesta Average; 
4. Sorteio. 
 
Do critério de desempate: 
- Ocorrendo empate após o tempo 
regulamentar, haverá prorrogação de 03 
(três) minutos. 
Permanecendo o empate, serão realizados 
02 (dois) arremessos de lance livre, até que 
uma das equipes vença. Este critério será 
válido para todas as fases da disputa 
(classificatória e final). 
 
FUTEBOL SOCIETY 
 
Dos inscritos: 
-Cada equipe terá no máximo 12 (doze) 
jogadores inscritos.  
 
Das partidas: 
-O número máximo de jogadores em cada 
partida é de 07 (sete) e no mínimo 05 
(cinco) atletas; 
-As substituições são livres, podendo o 
mesmo jogador sair e entrar várias vezes, 
tendo apenas que esperar um sair de campo 
para depois outro entrar; 
- Lateral e escanteio só podem ser cobrados 
com as mãos, com as mesmas regras do 
futebol de campo, e o jogador tem que estar 
de frente para a quadra (pés para frente); 
- O goleiro só pode cobrar tiro de meta com 
as mãos. Pode colocar a bola no bico da 
área para um jogador de linha chutar; 
- O cartão amarelo provoca a saída do 
jogador da partida durante 2 minutos. 
Durante esse período a equipe penalizada 
ficará com um jogador a menos, não 
podendo entrar outro no seu lugar. Após o 
cumprimento da penalidade de dois 
minutos, o jogador retornará ao jogo 
automaticamente; 

- O cartão vermelho provoca a expulsão do 
jogador e ninguém poderá entrar no seu 
lugar, ficando sua equipe com um jogador a 
menos até o final do jogo; 
-O jogador expulso por qualquer motivo 
será excluído da modalidade; 
- Todas as faltas são cobradas de forma 
direta, em 01 (um) lance. 
 
Do tempo do jogo: 
- As partidas serão disputadas em 01 (um) 
tempo de 20 (vinte) minutos corridos, sem 
intervalo. 
- A partida Final terá 02 tempos de 15 
minutos com 5 minutos de intervalo. 
 
Do sistema de disputa: 
 
Primeira fase:  
Serão feitos 04 (quatro) grupos com 03 
(três) equipes que jogarão em sistema de 
Rodízio, classificando-se 02 (duas) equipes 
para próxima fase.  
 
Critério para desempate na 1ª fase: 
1-Maior número de pontos 
2-Saldo de Gols 
3-Menor quantidade de gols tomados  
5-Menor número de cartões vermelhos 
recebidos  
6-Menor número de cartões amarelos 
recebidos 
7-Sorteio 
 
Segunda Fase: Quartas de Finais 
Os 02 (dois) classificados de cada grupo 
jogarão em sistema de mata-mata na 
seguinte formação: 
Primeiro do Grupo A x Segundo do Grupo 
B  
Primeiro do Grupo B x Segundo do Grupo 
A 
Primeiro do Grupo C x Segundo do Grupo 
D 
Primeiro do Grupo D x Segundo do Grupo 
C 
Terceira fase: Semifinais 
 
Os quatro vencedores das quartas de finais 
jogarão em sistema de mata-mata na 
seguinte ordem: 
Vencedor do 1ºA X 2ºB  X Vencedor do 
1ºC X 2ºD 
 Vencedor do 1ºB X 2ºA  X Vencedor do 
1ºD X 2ºC 



Os perdedores farão a disputa do 3º lugar e 
os vencedores disputarão 1º e 2º lugares.  
A partir das quartas de finais o critério para 
desempate do jogo: 
- Havendo empate após o tempo 
regulamentar, serão realizadas 03 (três) 
cobranças de pênaltis para cada equipe. Se 
ainda assim permanecer o empate, serão 
realizadas cobranças de pênaltis alternadas 
até que uma das equipes perca; 
 
Os casos omissos serão decididos pela 
comissão organizadora.  
 
FUTSAL MASCULINO E FEMININO 
 
Dos inscritos: 
Cada equipe terá no máximo 10 (dez) 
jogadores inscritos. 
 
Das partidas: 
-O número máximo de jogadores em cada 
partida é de 05 (cinco) e o mínimo de 04 
(quatro) atletas; 
-As substituições serão livres; 
-O jogador expulso por qualquer motivo 
será excluído da modalidade; 
-Cada equipe terá direito a 01 (um) pedido 
tempo de 01 (um) minuto por período de 
jogo disputado. 
 
Do tempo do jogo: 
A partida será disputada em 02 (dois) 
tempos de 15 (quinze) minutos, sem 
intervalo. 
 
Do sistema de disputa: 
A disputa será realizada em eliminatória 
simples ou rodízio dependendo do número 
de equipes. 
 
Do critério de desempate: 
Havendo empate, após o tempo 
regulamentar da disputa, serão realizadas 03 
(três) cobranças de pênaltis para cada 
equipe. Se ainda assim permanecer o 
empate, serão realizadas cobranças de 
pênaltis alternadas até que uma das equipes 
perca. 
 
Ocorrendo empate na classificação, os 
critérios de desempates são: 
1-Confronto direto. 
2-Saldo de Gols 
3-Menor quantidade de gols tomados  

5-Menor número de cartões vermelhos 
recebidos  
6-Menor número de cartões amarelos 
recebidos 
7-Sorteio 
 
 
 
QUEIMADO FEMININO 
 
Dos inscritos: 
Cada equipe terá no mínimo 08 (oito) e no 
máximo 10 (dez) jogadores (as)  inscritos. 
 
Das partidas: 
- Para o início do jogo, o número mínimo 
de jogadores deverá ser de 08 (oito). Após o 
início da partida não será permitida a 
entrada de novas atletas na equipe; 
- O objetivo de cada equipe será queimar as 
atletas adversárias; 
-Será considerada queimada a atleta que for 
tocada pela bola arremessada pela equipe 
adversária, e em seguida a bola cair no 
chão; 
- Se a bola tocar em uma adversária e outra 
atleta segurar, a adversária será salva. Se a 
bola tocar na adversária e outra atleta tentar 
salvá-la e não conseguir, será considerada 
queimada, já que foi a última em que a bola 
tocou; 
- A atleta que for queimada só poderá 
arremessar a bola atrás das linhas finais 
(linhas de fundo); 
- A posse inicial da bola será decidida 
através de sorteio; 
-O jogo terá início quando a equipe que 
estiver com a posse da bola arremessá-la 
contra a equipe adversária; 
- Será vencedora a equipe que conseguir, 
num tempo de 15 (quinze) minutos, 
queimar o maior número de adversárias; 
- A atleta que, para evitar ser queimada, 
invadir o campo adversário, estará 
automaticamente queimada; 
- A atleta que estiver com a posse da bola e 
passar da linha central, lateral e de fundo 
perderá a posse da bola; 
- Toda atleta queimada não poderá ser 
substituída e deverá passar para a área de 
queimadas com a posse de bola, 
arremessando-a obrigatoriamente; 
- Se a bola sair pela linha de fundo, a posse 
da mesma será dos atletas queimados que 
estão atrás da linha por onde a bola saiu; 



- Será penalizada com 01 (um) minuto fora 
da quadra a atleta que intencionalmente 
arremessar na cabeça da adversária; 
- As equipes só poderão fazer "joguinho" 
por apenas 20 (vinte) segundos; 
ultrapassando esse tempo, será reversão. 
 
Do tempo do jogo: 
A partida será disputada em 01 tempo de 15 
(quinze) minutos. 
 
Do sistema de disputa: 
-A disputa será realizada em eliminatória 
simples; 
-Os casos omissos serão resolvidos pela 
Comissão Técnica e Supervisão da 
Modalidade. 
 
Do critério de desempate: 
-Os jogos não poderão terminar empatados; 
-Se após o término do tempo estipulado as 
equipes estiverem empatadas, será adotado 
o critério de morte súbita (ganha a equipe 
que queimar o primeiro adversário). 
 
VOLEIBOL MISTO 
 
Dos inscritos: 
Cada equipe terá no máximo 10 (dez) 
atletas. 
 
Da Inscrição: 
-Para cada time masculino haverá um time 
feminino correspondente que será juntado , 
após confirmada a inscrição. 
Exemplo: equipe Brasil masculino possui 5 
vagas. Equipe Brasil feminina possui 5 
vagas. No dia do evento serão juntadas as 
equipes ficando com 10 atletas cada equipe. 
 
Das partidas: 
-As partidas só poderão ser iniciadas com 
no mínimo 02 (dois) atletas do sexo 
feminino dentro da quadra em todos os sets; 
- As partidas serão disputadas no Sistema 
Tradicional (sem a utilização do Líbero); 
-Os rodízios acontecerão com a passagem 
de todos os jogadores pelo saque; 
-As partidas serão disputadas em melhor de 
três set’s ,sendo os dois primeiros set’s de 
25 (vinte e cinco)  pontos e o terceiro set de 
15 (quinze) pontos. Ganha quem fizer 02 
pontos de vantagem; 
-As substituições serão livres; 

-Cada equipe terá direito a 01 (um) tempo 
de 01 (um) minuto por set disputado; 
-O jogador expulso por indisciplina será 
excluído da modalidade. 
 
Do sistema de disputa: 
A disputa será realizada pelo sistema de 
eliminatória simples/dupla ou rodízio, a 
depender da quantidade de equipes 
inscritas. 
 
Do critério de desempate: 
Havendo empate no número de vitórias 
entre as equipes, os critérios de desempate 
serão os seguintes, pela ordem: 
1. Número de Set’s ganhos, 
2. Número de pontos totais, 
3. Saldo de pontos. 
 
CORRIDA COM OBSTÁCULOS 
 
Dos inscritos: 
Cada equipe terá no máximo 10 (dez) 
atletas, sendo 05 atletas do sexo 
masculino e 05 atletas do sexo feminino. 
 
Do Circuito: 
O circuito será apresentado aos atletas 
durante as atividades, onde toda a equipe 
poderá fazer uma volta antes de começar 
a disputa(reconhecimento do circuito).  
 
Do Sistema de disputa: 
 
A equipe que concluir o circuito no 
menor tempo, será considerada a 
campeã. Para o segundo e terceiros 
lugares, segue o mesmo critério. 
 
 
 

ANEXO II 
REGRAS DAS MODALIDADES 

INDIVIDUAIS/ DUPLA 
 
 

TOTÓ - DUPLA 
Dos inscritos: 
As duplas deverão estar completas; não será 
permitido disputar com apenas 01 jogador. 
 
Das partidas: 
-A partida será considerada ganha quando 
uma das duplas fizer 10 (dez) gols; 



-Não será permitido girar o bastão em 360 
graus; 
-Ocorrendo o giro, a bola deverá ir para a 
defesa da equipe adversária. Caso aconteça 
o gol, ele será anulado; 
-A definição de quem jogará na defesa e no 
ataque ficará a critério das duplas, podendo 
ser a troca realizada durante as partidas; 
-O jogador expulso por indisciplina será 
excluído da modalidade. 
 
Do sistema de disputa: 
A disputa será realizada pelo sistema de 
eliminatória simples/dupla ou rodízio a 
depender da quantidade de equipes 
inscritas. 
 
Do critério de desempate: 
-O critério de desempate será o menor 
número de gols tomados; 
-Os casos omissos serão resolvidos pela 
Comissão Técnica e Supervisão da 
Modalidade. 
 
DOMINÓ- DUPLA 
 
Dos inscritos: 
As duplas deverão estar completas; não será 
permitido disputar com apenas 01 (um) 
jogador. 
 
Das partidas: 
-A saída será efetuada pelo jogador que 
tiver posse da carroça de sena; não havendo 
sena, a saída deverá ser feita pela carroça de 
quina e assim sucessivamente; 
-Aquele(a) que mexer as pedras para iniciar 
uma partida será o último a pegar as suas 
pedras; 
-Será vencedora a dupla que fizer 06 (seis) 
pontos; 
-Uma batida normal (em uma única 
"cabeça") vale 01 (um) ponto; 
-Batida de "carroça" vale 02 (dois) pontos; 
-Batida "lá e lô" (que significa bater com 
uma pedra simples nas duas pontas), vale 
03 (três) pontos; 
-Batida "lá e lô" de carroça, também 
chamada de "quadrada" ou "cruzada", vale 
04 (quatro) pontos; 
-Caso algum jogador inicie o jogo com 04 
(quatro) ou mais carroças, as pedras são 
recolocadas na mesa, dando início a uma 
nova partida que valerá a pontuação 
normal; 

-É permitido fechar o jogo; 
-Caso o jogo seja fechado, conta-se os 
pontos da equipe. A equipe que tiver menor 
número de pontos vencerá o jogo. 
-Caso ocorra empate na contagem dos 
pontos,  será iniciada uma nova partida e a 
partida valerá 01 (um) ponto a mais. A 
saída será efetuada pelo jogador que tiver 
posse da carroça de sena; não havendo sena, 
a saída deverá ser feita pela carroça de 
quina e assim sucessivamente; 
- Permanecendo empate, a partida valerá 02 
(dois) pontos a mais, e assim por diante; 
-Não será permitido trocar de lugar após o 
início da partida; 
-Não será permitida qualquer manifestação 
que comprometa o andamento da partida 
(sinais, toques e qualquer outra forma de 
comunicação); 
-O jogador expulso por indisciplina será 
excluído da modalidade. 
 
Do sistema de disputa: 
O sistema de disputa será o de eliminatória 
simples. 
 
TÊNIS DE QUADRA 
 
Dos inscritos: 
-No torneio masculino as provas serão 
divididas em duas categorias, da seguinte 
forma: 
a) Categoria I: até 40 anos; 
b) Categoria II: a partir 41 anos; 
 
-No torneio feminino a disputa será em 
categoria única. 
 
Das partidas: 
-Todas as partidas serão disputadas em 01 
(um) set de 07 (set) games, sem 
prorrogação; 
- Não haverá vantagem nos games; 
-O jogador expulso por indisciplina será 
excluído da modalidade. 
 
Do sistema de disputa: 
A disputa será realizada pelo sistema de 
eliminatória simples/dupla ou rodízio, a 
depender da quantidade de inscritos. 
 
Do critério de desempate:No caso de 
rodízio, havendo empate no número de 
vitórias entre os participantes, o critério de 



desempate será o maior número de games 
ganhos; 
 
TÊNIS DE MESA 
 
Das partidas: 
-As partidas serão disputadas em melhor de 
03 (três) sets, com sets de 11 (onze) pontos 
corridos, prorrogáveis até 15 (quinze) 
pontos; 
-Cada jogador saca duas vezes seguidas; 
-Para definir qual jogador iniciará a partida, 
será realizada uma tomada, que consiste em 
uma disputa simples de 01 (um) ponto, 
onde quem ganhar deverá iniciar o saque da 
partida; 
-O jogador expulso por indisciplina será 
excluído da modalidade. 
 
Do sistema de disputa: 
As partidas serão disputadas em sistema de 
eliminatória simples. 
 
Do critério de desempate: 
Havendo empate no número de vitórias 
entre jogadores, os critérios de desempate 
serão os seguintes, pela ordem: 
1. Número de Set’s ganhos, 
2. Número de pontos totais, 
3. Saldo de pontos. 
 
DAMAS 
 
Das partidas: 
A modalidade será regida pelas regras 
oficiais da Confederação Brasileira de 
Damas, com as exceções previstas neste 
Regulamento; 
 
Regulamento: 
1. O lance inicial cabe sempre ao jogador 
que estiver com as peças claras, 
2. A captura é obrigatória. Não existe sopro. 
Duas ou mais peças juntas, na mesma 
diagonal, não podem ser capturadas, 
3. A pedra captura a Dama e a Dama 
captura a pedra. Pedra e Dama têm o 
mesmo valor para capturarem ou serem 
capturadas, 
4. A pedra e a Dama podem capturar, tanto 
para frente, como para trás, uma ou mais 
peças, 
5. Se no mesmo lance se apresentar mais de 
uma possibilidade de capturar peças, é 

obrigatório executar o lance que capture o 
maior número de peças (Lei da Maioria), 
6. A pedra que, durante o lance de captura 
de várias peças, apenas passar por qualquer 
casa de coroação, sem aí parar, não será 
promovida a Dama. 
 
Do sistema de disputa: 
O torneio será disputado pelo sistema de 
eliminatória simples. 
 
Do critério de desempate: 
-Após 20 lances sucessivos de damas, sem 
captura ou deslocamento de pedra, a partida 
é declarada empatada; 
-Declarado o empate, será disputada uma 
nova partida. 
 
TOTÓ INDIVIDUAL 
 
Dos inscritos: 
Só será permitido disputar com apenas 01 
jogador. 
 
Das partidas: 
-As partidas serão consideradas ganhas 
quando um jogador fizer 10 (dez) gols; 
-Não será permitido a qualquer dos 
competidores girar o bastão em 360 graus 
em qualquer situação. 
Nestes casos, ocorrendo o giro, a bola 
deverá ir para a defesa da equipe adversária. 
Caso aconteça o gol, ele será anulado. 
-O jogador expulso por indisciplina será 
excluído da modalidade. 
 
Do sistema de disputa: 
A disputa será realizada pelo sistema de 
eliminatória simples/dupla ou rodízio, a 
depender da quantidade de inscritos. 
 
Do critério de desempate: 
-O critério de desempate será o menor 
número de gols tomados; 
-As partidas serão consideradas ganhas 
quando um dos jogadores fizer 10 (dez) 
gols; 
-Em caso de sistema de rodízio, o critério 
de desempate será o número de gols 
tomados durante o rodízio; 
-Os casos omissos serão resolvidos pela 
Comissão Técnica e Supervisão da 
Modalidade. 
 
XADREZ 



 
Das partidas: 
 
A modalidade será realizada de acordo com 
as regras internacionais da FIDE, para 
xadrez rápido e pelo que dispuser no 
presente Regulamento; 
-No Sistema Suíço, no caso de o jogador 
abandonar o torneio após a primeira rodada, 
os resultados jogados serão mantidos e 
válidos independentemente do número de 
rodadas jogadas pelo desistente. 
-O tempo de reflexão para cada jogador 
será de 20 minutos nocaute. Tempos 
menores ou maiores poderão ser adotados, 
para atenderem aos interesses da 
organização e dos participantes; 
-Cada jogador terá como limite o tempo 
máximo de reflexão para comparecer e 
jogar a partida, devendo seu relógio ser 
acionado no início da rodada e, caso 
esgotado esse prazo, o jogador ausente 
perderá a partida por W x O. No caso de 
estar em uso o Sistema Suíço, esse jogador 
só será emparceirado para rodada seguinte 
se o árbitro acatar as justificativas para a 
ausência. 
Do sistema de disputa: 
O sistema de disputa será em função do 
número de enxadristas que se apresentarem 
no Congresso Técnico para disputarem a 
competição, que será realizada em até dois 
dias. Se o número de inscritos presentes no 
Congresso Técnico for até 08 (oito), será 
adotado o sistema Schuring e, se for igual 
ou superior a nove, será adotado o Sistema 
Suíço de emparceiramento, neste último 
caso, em cinco rodadas; 
 
Do critério de desempate: 
-Os critérios de desempate do Sistema 
Suíço serão, pela ordem: 
I – Milésimos totais; 
II – Milésimos mediano; 
III – Sonnenborn-Berger; 
IV – Uma partida blitz 6x5 minutos, com 
sorteio da cor das peças, no qual as brancas 
jogam com seis minutos e as negras com 
cinco minutos - em caso de empate a vitória 
será dada ao condutor das negras. 
-No Sistema Schuring, no caso do jogador 
retirar-se após iniciar o torneio, os 
resultados jogados só são válidos caso o 
desistente tenha participado em mais de 

50% da competição, caso contrário, todos 
seus adversários ganharão o ponto. 
-Os critérios de desempates no Sistema 
Schuring serão, pela ordem: 
I – Sonnemborn-Berger; 
II – Número de vitórias; 
III – Confronto Direto (no caso de dois 
jogadores) 
II – Eliminação do escore contra o jogador 
de menor pontuação; 
III – Uma partida blitz 6x5 minutos, com 
sorteio da cor das peças, no qual as brancas 
jogam com seis minutos e as pretas com 
cinco minutos, onde em caso de empate a 
vitória será dada às pretas; 
 
CORRIDA 
-Será realizado um percurso de 5,0km. As 
categorias serão: 
a) até 30 anos (masculino e feminino); 
b) de 31 a 40 anos (masculino e feminino); 
c) de 41 a 50 anos (masculino e feminino); 
d) de 51 a 55 anos (masculino e feminino); 
d) de 56 a 60 anos (masculino e feminino). 
e) acima de 61 anos (masculino e 
feminino). 
-Serão premiados os três melhores tempos 
de cada categoria. 
 
CAMINHADA 
- Será realizado um percurso de 2,5km. 


