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54º JOGOS ABERTOS DO PARANÁ 
JOGOS OFICIAIS DO PARANÁ - 2011

“Os  Jogos  Abertos  do  Paraná  significam  tradição  e  história  que 
passam de geração para geração.  São sinônimo de congraçamento,  união e 
interação  entre  o  povo  paranaense  das  mais  diversas  idades  e  de  locais 
diferentes.

Através  das  disputas  dessa  competição  é  possível  unir  atletas  que 
estão  começando  a  praticar  alguma  atividade  esportiva  aos  que  já  estão  a 
mais tempo inseridos no mundo esportivo em busca de seus objetivos.

É  possível  perceber  a  troca  de experiências  entre  jovens  e  adultos,  a 
diversidade  cultural  do  nosso  estado  representada  por  municípios  de  todas 
as  regiões  paranaenses e,  acima de  tudo,  o  potencial  esportivo  dos atletas 
do Paraná.

Nos  Jogos  Abertos  é  incentivada  a  rivalidade  saudável  entre  cidades 
de  uma  mesma  região,  entre  equipes  que  se  enfrentam  em  outras 
competições  e  entre  atletas  que  buscam  superar  seus  adversários  e  seus 
próprios limites.

Tanto  nas  modalidades  coletivas  como  nas  individuais,  esperamos 
uma disputa  completa,  com respeito  ao  adversário  e  com grande  qualidade 
técnica.  Assim, desejo boa sorte  a todos os participantes da edição número 
54 dos Jogos Abertos do Paraná.”

EVANDRO ROGÉRIO ROMAN
Secretário de Esportes do Paraná
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54º  JOGOS ABERTOS DO PARANÁ
JOGOS OFICIAIS DO PARANÁ - 2011

REGULAMENTO  GERAL
TÍTULO I -  DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

ART. 1º.  Os  Jogos  Of ic ia is  do  Paraná ,  manifestações  do  desporto,  organizados  pelo 
Governo  do  Estado  do  Paraná,  através  da  Paraná  Esporte,  contando  com  o  apoio  das  
Prefei turas  Municipais  e  Ent idades de Administração  do Desporto  do  Paraná,  regular-se-
ão,  genericamente,  pela  legis lação  vigente  apl icável  e,  especif icamente,  pelas 
disposições cont idas neste  Regulamento  e atos administrat ivos expedidos pelo Conselho 
Estadual  de  Esporte  e  Lazer  do  Paraná  -  CEEL  e  demais  autor idades  públ icas,  no  
exercíc io de suas atr ibuições.  

Parágrafo  Primeiro  -  Consideram-se  Jogos  Of ic ia is  do  Paraná :  Jogos  Abertos  do 
Paraná  (JAPs ) ,  Jogos  da  Juventude  do  Paraná  ( JOJUPs ) ,  Jogos  Escolares  do 
Paraná (JEPs)  e Jogos Universi tár ios do Paraná (JUPs ) .
Parágrafo  Segundo  -  O  presente  Regulamento  t ratará  somente  da  compet ição: 
54º Jogos Abertos do Paraná.
Parágrafo  Terceiro  -  A normat ização  complementar  e  subsequente,  bem como os 
atos  de  comunicação  aos  part ic ipantes  dos  Jogos  Abertos  do  Paraná ,  formal izar-
se-ão  através  de  documentos  of ic ia is  expedidos  pela  autor idade  administrat iva, 
comissões ou órgãos competentes.

ART. 2º.  As  pessoas  f ís icas  e  jur íd icas  que  part ic iparem  dos  54º  Jogos  Abertos  do  
Paraná ,  serão  consideradas  conhecedoras  da  legis lação  esport iva  apl icável  e  das 
disposições  cont idas  neste  Regulamento  e,  igualmente,  dos  atos  administrat ivos 
complementares,  notadamente  os  expedidos  pelo  Conselho  Estadual  de  Esporte  e  Lazer  
do Paraná - CEEL.

ART. 3º.  Para  efei tos  deste  Regulamento  são  consideradas  equivalentes  as 
denominações  Paraná  Esporte  ou  PRES,  Centros  Regionais  de  Esporte  e  Lazer  ou 
CRELs, Jogos Abertos do Paraná  ou JAPs .

TÍTULO II  -  DOS PRINCÍPIOS

ART. 4º.  Os  Jogos  Of ic ia is  do  Paraná  assentam-se  nos  pr incíp ios  decorrentes  da 
pol í t ica  do  Governo  do  Paraná  para  o  desenvolvimento  do  esporte  e  do  lazer.  São  eles:  
da  soberania,  da  autonomia,  da  democrat ização,  da  l iberdade,  do  dire i to  socia l ,  da 
diferenciação,  da  ident idade  nacional,  da  educação,  da  qual idade,  da  descentra l ização, 
da segurança e da ef ic iência.

TÍTULO II I  -  DOS OBJETIVOS

ART. 5º.  São objet ivos dos Jogos Of ic ia is do Paraná:  
I  -  Promover  a  integração  socioesport iva  entre  vár ias  representações  municipais, 
e as pessoas que as integram;
I I  -  Propiciar  o  desenvolvimento  integral  do  cidadão  paranaense  como  ser  socia l ,  
autônomo,  democrát ico  e  part ic ipante,  contr ibuindo  para  o  pleno  exercíc io  da 
cidadania;
I I I  -  Compensar  os  efei tos  nocivos  da  vida  moderna,  contr ibuindo  para  a 
preservação e promoção da saúde humana;
IV  -  Gerar  at ividade  econômica  com  mercado  diferenciado  pela  oferta  de  novos 
empregos,  serviços e bens de natureza esport iva;
V -  Est imular  o  desenvolvimento técnico  esport ivo  das representações municipais,  
buscando aval iar  e  apresentar  subsídios a part i r  da anál ise cient íf ica,  quant i tat iva  
e qual i tat iva;
VI  -  Interagi r  com os  demais  segmentos  af ins  que  contr ibuem no  desenvolvimento 
do esporte do Paraná.
Parágrafo Único - São objet ivos específ icos para os Jogos Abertos do Paraná :
I  -  Redimensionar  os  va lores  sócio-cul turais-esport ivos  dos  part ic ipantes, 
democrat izando a prát ica esport iva  em todo o Estado;
I I  -  Representar a expressão máxima do esporte de rendimento do Estado.
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TÍTULO IV - DA ADMINISTRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO ESPORTIVA

CAPÍTULO I -  DA ADMINISTRAÇÃO ESPORTIVA

ART. 6º.  Os  Jogos Abertos  do  Paraná  são  administrados  pela  Paraná  Esporte  com a 
part ic ipação da comunidade esport iva  do Estado,  que através de encontros de dir igentes 
esport ivos  discutem  os  rumos  a  serem  tomados  nesta  compet ição,  respeitando  as  
pr ior idades estabelecidas no Plano de Governo e na Pol í t ica  Estadual  de Esporte,  desde 
que em consonância com o orçamento do Estado. 

Parágrafo  Único  -  Para  os  efe i tos  do  disposto  neste  art igo,  entende-se  por 
administração  esport iva  as  ações  adotadas,  desenvolvidas  e  executadas  que 
evidenciam  o  caráter  socia l ,  p ol í t ico,  econômico  e  cul tural  dos  Jogos  Abertos  do 
Paraná ,  e laboradas a part i r  de cr i tér ios técnicos e c ient í f icos.

CAPÍTULO II  -  DA ORGANIZAÇÃO ESPORTIVA

ART. 7º.  Os  Jogos  Abertos  do  Paraná  são  organizados,  dir igidos  e/ou 
supervis ionados  pela  Comissão  Técnica  da  Paraná  Esporte,  com  a  copart ic ipação  da 
Prefei tura/Órgão  Esport ivo  Municipal ,  através  da  Comissão  Execut iva  Municipal ,  
integrando estas a Comissão Central  Organizadora,  na Fase Regional e na Fase Final .

Parágrafo  Único  -  Para  efeito  deste  Regulamento  são  consideradas  equivalentes 
as  expressões  Comissão  Técnica  ou  CT,  Comissão  Execut iva  Municipal  ou  CEM e  
Comissão Central  Organizadora ou CCO.

SEÇÃO I  -  DA COMISSÃO TÉCNICA DA PARANÁ ESPORTE

ART. 8º.  A Comissão Técnica para cada uma das fases dos Jogos Abertos do Paraná 
será  composta  por  membros  da PRES e  outros  part ic ipantes,  todos  designados pelo  seu  
Diretor-Presidente,  ouvido o Diretor de Esporte,  const i tu ída na seguinte forma:

Parágrafo Primeiro  -  Para a Fase Regional :
I  -  Direção Geral ,  a qual se vincula:

a) Coordenação Técnica;
• Coordenação  de  modal idade  (Ent idades  de  Administração  do 

Desporto);
• Equipes de Arbi t ragem (Ent idades de Administração do Desporto).

b) Coordenação Administrat iva;
c) Coordenação Financeira;
d) Coordenação de Al imentação;
e) Coordenação de Divulgação.
f )  Assessoria Jur íd ica.

Parágrafo Segundo -  Para a Fase Final :
I  -  Direção Geral ,  a qual se vincula:

a) Coordenação Técnica,  a qual  se vincula;
• Assessoria Técnica;
• Supervisão de modal idade (PRES);
• Coordenação  de  modal idade  (Ent idades  de  Administração  do 

Desporto);
• Equipes de Arbi t ragem (Ent idades de Administração do Desporto).

b) Coordenação Administrat iva,  a qual  se vincula:
• Assessoria de Controle de Documentos;
• Assessoria de Resultados;
• Secretar ia Geral .

c) Coordenação Financeira;
d) Coordenação de Al imentação;
e) Coordenação de Inf raestrutura;
f )  Coordenação de Divulgação, a qual se vincula:

• Assessoria de Cerimoniais;
• Assessoria de Imprensa;
• Assessoria de Market ing e Comunicação Visual.

g)  Assessoria Jur íd ica;
h) Assessoria de Atendimento Médico.

Parágrafo  Terceiro  -  Todas  as  competências  de  cada  uma  das  áreas  de  atuação 
previstas  neste  art igo,  estão  cont idas  no  Caderno  de  Encargos  f i rmado  entre  a 
Paraná  Esporte  e  as  Prefei turas  Municipais  sediantes  da  fases  Regional  e  Final 
dos Jogos Abertos do Paraná  para o presente ano.
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SEÇÃO I I  -  DA COMISSÃO EXECUTIVA MUNICIPAL

ART. 9º.  O  Municíp io  sede  const i tu irá  uma  Comissão  Execut iva  Municipal  (CEM), 
nomeada pelo Prefei to Municipal .

Parágrafo  Único  -  Todas as  competências  da  CEM estão  cont idas  no  Caderno  de 
Encargos,  f i rmado  entre  a  Paraná  Esporte  e  as  Prefei turas  Municipais  sediantes 
das fases Regional  e Final  dos Jogos Abertos do Paraná  para o presente ano.

ART. 10.  Os  atos,  as  obrigações  e  os  encargos  contraídos  ou  prat icados  pela  CEM, 
no  exercíc io  de suas  atr ibuições,  serão  de  responsabi l idade  exclusiva  do municíp io,  não 
havendo responsabi l idade subsid iár ia da Paraná Esporte e demais parceiros.

ART. 11.  A  estrutura  organizacional  e  funcional  da  CEM  será  determinada  pelo 
Prefei to  Municipal ,  de  forma  a  cumprir  com  ef ic iência  as  atr ibuições  previstas  neste 
Regulamento ,  no Caderno de Encargos,  no Caderno de Vistor ia  e nos atos subsequentes 
expedidos pela Paraná Esporte.

SEÇÃO I I I  -  DOS ÓRGÃOS JUDICANTES

ART. 12.  A  organização  da  just iça,  do  processo,  das  infrações  e  respect ivas 
penal idades,  conforme  del iberação  da  Just iça  Desport iva  do  Estado,  através  da 
Comissão  Especia l  de  Just iça  Desport iva,  obedecerá  às  disposições  cont idas  no  Código 
de  Organização  da  Just iça  e  Disc ip l ina  Desport iva  (COJDD)  em  vigor  e  a  Lei  nº . 
9.615/98,  no que couber,  será exercida pelos seguintes órgãos:

I  -  Tribunal de Recursos de Just iça Desport iva (TRJD).
I I  -  Tribunal Permanente de Just iça Desport iva  (TPJD).
I I I  -  Tribunal Especia l  de Just iça Desport iva (TEJD).
Parágrafo  Único  -  Durante  a  real ização  dos  Jogos  Abertos  do  Paraná  (Fase 
Regional  e  Fase  Final ) ,  atuará  de  forma  específ ica  e  efet iva  o  Tr ibunal  Especia l 
de Just iça Desport iva,  sem prejuízo dos demais órgãos judicantes.

CAPÍTULO II I  -  DO CONGRESSO

ART. 13.  Durante  a  real ização  dos  Jogos  Abertos  do  Paraná ,  os  municíp ios 
part ic ipantes  reuni r-se-ão  em  Congresso,  sob  a  direção  da  Paraná  Esporte,  a  f im  de  
del iberar acerca das questões def in idas neste Regulamento .

Parágrafo  Primeiro  -  Cada  munic íp io  inscr i to  poderá  ser  representado  por 
qualquer  um dos  dir igentes  devidamente  credenciado   e  regularmente  inscr i to  em 
sua delegação ,  durante as vár ias sessões do Congresso.
Parágrafo  Segundo  -  Um  dir igente  esport ivo  municipal  não  poderá  representar 
mais  do  que  um  municíp io  e  um  municíp io  não  poderá  ser  representado  por  mais  
de um dir igente nas Sessões do Congresso.
Parágrafo  Terceiro  -  Para  as  Sessões  do  Congresso,  o  não  comparecimento  do 
municíp io  part ic ipante,  impl icará  na  impossib i l idade  de  requerer  impugnação  de 
qualquer uma das decisões adotadas,  exceto no caso de vio lação legal.

ART. 14.  O  Congresso  abrange  todas  as  fases  dos  Jogos  Abertos  do  Paraná , 
compreendendo as seguintes sessões:

I  -  Sessão Prel iminar
I I  -  Sessão Técnica
I I I  -  Sessão Especia l
IV  -  Sessão Extraordinária

SEÇÃO I  -  DA SESSÃO PRELIMINAR

ART. 15.  A  Sessão  Prel iminar  é  a  sessão  que  precede  a  real ização  dos  Jogos 
Abertos do Paraná ,  sendo divid ida em:

I  -  Parte Solene: d ir ig ida pela Comissão Execut iva Municipal .
I I  -  Fase  Regional  -  Apresentação  dos  municíp ios  candidatos  à  sede  e  votação  - 
Fase Regional  2012.

Fase  Final  -  Apresentação  dos  municíp ios  candidatos  à  sede  -  Fase  Final 
2013.

I I I  -  Parte Técnica:  d ir igida pela Comissão Técnica:
1) Sorte io e composição dos grupos das modal idades esport ivas;
2) Dir imir  as  dúvidas,  acertar  detalhes  e  procedimentos  técnicos  e 

administrat ivos  a  serem adotados durante  a  compet ição,  a  f im de  adequar 
os  jogos  às  suas  reais  f inal idades  e  as  pecul iar idades  da  comunidade 
regional.  
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ART. 16.  As  Sessões  Prel iminares  real izar-se-ão  em  local  a  ser  designado  pelos 
Munic íp ios sede em conjunto com a Paraná Esporte,  nas seguintes datas:

Fase Regional :  12/07/2011
10h00 às 11h30 - Entrega de documentos e conf i rmação das modal idades
14h00 - Parte Solene 
14h30  -  Apresentação  dos  municíp ios  candidatos  e  votação  para  escolha 
do Municíp io sede em 2012
15h00 - Parte Técnica
Fase Final :  27/10/2011
08h30 às 11h30 - Entrega de Documentos
14h00 - Parte Solene
14h30 - Apresentação dos Municíp ios candidatos à sede para 2013
15h00 - Parte Técnica

ART. 17.  A presença  do  representante  municipal  devidamente  credenciado  e  inscr i to 
pelo  munic íp io  na  respect iva  Sessão  Prel iminar  será  obrigatória ,  sendo  que  a  sua 
ausência impl icará no cancelamento automát ico da part ic ipação do municíp io nos jogos.

Parágrafo  Primeiro  -  As  questões  omissas  de  natureza  regulamentar,  que 
requeiram  solução  imediata,  serão  resolv idas  pelos  representantes  da  Paraná 
Esporte.
Parágrafo  Segundo  -  Os  dir igentes  inscr i tos  somente  poderão  representar  um 
municíp io,  conforme estabelecido no Art igo 13.

SEÇÃO I I  -  DA SESSÃO TÉCNICA

ART. 18.  A  Sessão  Técnica  é  dest inada  a  def in ir  padrões  de  condução  da 
compet ição,  elaboração  de  grupos/chaves  (tecnicamente  e/ou  por  meio  de  sorte io)  e 
outros assuntos correlatos às respect ivas modal idades.

Parágrafo  Primeiro  -  A  real ização  das  Sessões  Técnicas  f icará  a  cr i tér io  da 
Comissão  Técnica  dos  jogos,  sendo  no  mínimo  uma  para  cada  modal idade 
esport iva individual.
Parágrafo  Segundo  -  Caso  os  munic íp ios  não  compareçam  a  Sessão  Técnica 
serão conf i rmados os at letas  inscr i tos regularmente.
Parágrafo  Terceiro  -  Serão  real izadas  tantas  sessões quantas  forem necessárias 
para a concret ização do disposto no “caput”  deste art igo.
Parágrafo Quarto  -  Cada sessão  será dir ig ida  por  um representante da Comissão 
Técnica  (Paraná  Esporte)  e  um  representante  da  respect iva  Ent idade  de 
Administração do Desporto.

SEÇÃO I I I  -  DA SESSÃO ESPECIAL

ART. 19.  A Sessão  Especia l  é  dest inada  a  def in ir  os  part ic ipantes  que  integrarão  os 
grupos/chaves para as fases subsequentes nas diversas modal idades esport ivas.

Parágrafo Único -  A Sessão Especia l  será dir ig ida por  um ou mais representantes 
da  Comissão  Técnica  e  real izar-se-ão  tantas  sessões  quantas  forem  necessárias 
para a concret ização do disposto no “caput”  deste art igo.

SEÇÃO IV -  DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

ART. 20.  A Sessão  Extraordinária  é  dest inada  a  discut i r  e  apreciar  toda  e  qualquer 
questão  ou  assunto  pert inente  aos  Jogos  Abertos  do  Paraná  que  não  sejam  objeto 
específ ico de del iberação das demais sessões.

ART. 21.  A Sessão  Extraordinária  será  convocada  pela  Comissão  Técnica  ou  por  2/3 
(dois  terços)  dos  representantes  municipais  credenciados  para  os  jogos  da  respect iva  
fase.

Parágrafo  Primeiro  -  A  sol ic i tação  de  convocação  por  parte  dos  municíp ios  nos 
termos  do  “caput”  deste  art igo,  formal izar-se-á  por  instrumento  escr i to,  no  qual 
constarão os mot ivos determinantes e a pauta específ ica a ser t ratada.
Parágrafo  Segundo -  A convocação  será  formal izada  pela  Direção  Geral ,  na  qual  
constará data,  local ,  horár io e pauta específ ica a ser t ratada.
Parágrafo  Terceiro  -  É  vedada  a  discussão  ou  del iberação  de  assuntos  que  não 
tenham sido objeto da pauta constante da convocação.

CAPÍTULO IV - DA SEDIAÇÃO DOS JOGOS

ART. 22.  A sediação  para  a  fases  Regional  e  Final  far-se-á  em  conformidade  com  o 
disposto neste capítu lo.

GOVERNO DO PARANÁ  - PARANÁ ESPORTE  (REGULAMENTO - 54º JOGOS ABERTOS DO PARANÁ/ 2011)                                                                                                     8



SEÇÃO I  -  DAS CONDIÇÕES GERAIS DE SEDIAÇÃO

ART. 23.  Aos  municíp ios  legalmente  const i tuídos  no  Estado  do  Paraná,  mediante 
of íc io  do  Prefei to  Municipal ,  é  facul tado  sol ic i tarem  a  sediação  dos  Jogos  Abertos  do 
Paraná  para as fases  Regional  e Final .

Parágrafo  Primeiro  -  Os  of íc ios  em  papel  t imbrado  das  Prefeituras  Municipais, 
sol ic i tando  as  sediações  para  a  Fase  Regional  do  ano  de  2012  e  a  Fase  Final  de 
2013,  deverão  ser  entregues  até  as  datas  abaixo  est ipuladas,  sendo  que,  em 
anexo  deverá  ser  encaminhado  relatór io  informando  sobre  as  insta lações 
esport ivas,  equipamentos e de alo jamentos do municíp io.
Fase Regional  -  até a Sessão Prel iminar  -  12/07/2011
Fase Final  -  até a Sessão Prel iminar -  27/10/2011
Parágrafo  Segundo  -  Após  a  decisão  da  respect iva  votação,  uma  Comissão  de 
Vistor ia  composta  por  representantes  da  PRES  e  dir igentes  esport ivos  terá  a 
responsabi l idade  de  real izar  vistor ia  no  Munic íp io  sede  vencedor.  Esta  comissão 
emit i rá  um  relatór io  c ircunstancia l  das  condições  técnicas,  inf raestrutura  geral  
( insta lações  esport ivas,  equipamentos  e  alo jamentos)  e  demais  i tens  necessários 
à  real ização  dos  jogos,  que  será  submet ido  aos  dir igentes  esport ivos  para 
homologação da votação.
Parágrafo  Terceiro  -  Caso  após  a  Sessão  Prel iminar  não  haja  municíp io 
p le i teante para sediar  qualquer uma das fases,  f icará a cr i tér io  da Paraná Esporte  
a forma de indicação e homologação do Munic íp io sede.

ART. 24.  Os  municíp ios  ple i teantes  à  sediação  deverão  minimamente,  no  momento 
da  sol ic i tação,  d ispor  das  insta lações  e  equipamentos  re lacionados  no  Anexo  I  deste 
Regulamento ,  a lém  de  estarem  cientes  das  responsabi l idades  cont idas  no  Caderno  de 
Encargos dos Jogos Abertos do Paraná  para o ano em questão.

ART. 25.  Caso  o  Municíp io  sede  não  ofereça  condições  para  a  real ização  de 
qualquer uma das  modal idades esport ivas  dos  Jogos Abertos do Paraná ,  f icará  a  cr i tér io 
da  PRES,  ouvido  o  Municíp io  sede,  a  real izaçã o  ou  não  da  refer ida  compet ição,  dentro 
do  disposto  neste  Regulamento .  O  Munic íp io  sede  em  conjunto  com  a  PRES,  poderá 
def in ir  outro  local  para  a  real ização  das  disputas,  consid erando  a  conveniência  técnica, 
administrat iva,  de patrocínio  e  interesse públ ico.  Todo o ônus re lat ivo  à  real ização desta 
compet ição f icará a cargo do Municíp io sede.

SEÇÃO I I  -  DA VOTAÇÃO DE SEDIAÇÃO

ART. 26.  As  votações  para  def in ição  dos  Munic íp ios  sede  para  a  Fase  Regional  de 
2012  serão  real izadas  nas  Sessões  Prel iminares  e  para  a  Fase  Final  de  2013  ocorrerá 
no  segundo  dia  (domingo)  após  o  Cerimonial  de  Abertura,  no  período  das  09h00  às 
17h00,  em  local  a  ser  def in ido  pela  Comissão  Técnica  e  dar-se-ão  através  de  votação 
secreta.

Parágrafo  Primeiro  -  Terão  dire i to  a  voto  os  municíp ios  part ic ipantes  da  Fase 
Regional  e/ou  Final  dos  Jogos  Abertos  do  Paraná  em 2011.  Este  voto  poderá  ser 
efet ivado  pelo  Prefei to  Municipal ,  Dir igente  Esport ivo  Municipal  ou  pessoa 
regularmente  inscr i ta  pelo  municíp io  part ic ipante,  sendo  01  (um)  voto  por 
municíp io.
Parágrafo  Segundo  -  Para  efeito  de  votação  declarar-se-á  escolh ido  o  municíp io 
que obt iver  a maior ia s imples dos votos.  Em caso de empate na votação, a mesma 
deverá  ser  repet ida  no  prazo  máximo  de  01  dia.  Persist indo  o  empate  a  decisão 
caberá  a  Paraná Esporte,  considerando a conveniência  técnica,  administrat iva,  de 
patrocínio e interesse públ ico.

SEÇÃO I I I  -  DA DESISTÊNCIA DE SEDIAÇÃO 

ART. 27.  Os  Municíp ios  sede  da  Fase  Regional  e/ou  Final  poderão  desist i r  da 
sediação  até  o  d ia  30  de  novembro  de  2011,  devendo  apresentar  as  just i f icat ivas  por  
escr i to à Paraná Esporte que elaborará comunicado of ic ia l  para a comunidade esport iva. 

Parágrafo  Único  -  A desistência  da  sediação  fora  do  pra zo  previsto  no  “caput” 
deste  art igo,  ensejará  em encaminhamento  de  re latór io  à  Just iça  Desport iva  para 
apuração de eventual  responsabi l idade desport iva do municíp io desistente.

ART. 28.  No  caso  de  desistência  do  Municíp io  sede  a  Paraná  Esporte  emit i rá  um 
convite  aos municíp ios que concorreram à respect iva sediação,  obedecend o a sequência 
do resultado da votação real izada para a def in ição da sediação da respect iva fase.
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Parágrafo  Único  -  Caso  os  municíp ios  convidados  não  se  pronunciem  favoráveis 
a  sediação,  a  Paraná  Esporte  emit i rá  um of íc io  c ircular  a  todos  os  municíp ios  em 
condições  de  sediar  o  refer ido  evento.  Não aparecendo municíp ios  interessados o 
evento poderá ser cancelado por fa lta de Municíp io sede.

SEÇÃO IV -  DOS MUNICÍPIOS SEDE E DATAS DE REALIZAÇÃO

ART. 29.  São  considerados  os  Munic íp ios  sede  da  Fase  Regional  e  da  Fase  Final 
dos 54º Jogos Abertos do Paraná ,  com as respect ivas datas de real ização em 2011:

FASE REGIONAL MUNICÍPIOS SEDE DATA DE REALIZAÇÃO

REGIÃO 1 À DEFINIR

22 A 28/07/2011

REGIÃO 2 CASTRO

REGIÃO 3 À DEFINIR

REGIÃO 4 MARIALVA

REGIÃO 5 JUSSARA

REGIÃO 6 CORBÉLIA

REGIÃO 7 PATO BRANCO

REGIÃO 8 PALMITAL

FASE FINAL TOLEDO 11 A 20/11/2011

CAPÍTULO V - DAS INSCRIÇÕES 

ART. 30.  Todos  os  munic íp ios  part ic ipantes  dos  54º  Jogos  Abertos  do  Paraná 
deverão  fazer  suas  inscr ições  de  modal idades,  at letas  e  d ir igentes,  conforme  o 
estabelecido  no  presente  Regulamento.  Caso  não  o  façam  estarão  impossib i l i tados  de 
part ic ipar do evento no presente ano. 

ART. 31.  As  inscr ições  dos  municíp ios  para  os  54º  Jogos  Abertos  do  Paraná 
informando  quais  as  modal idades/sexo  em  que  os  mesmos  irão  part ic ipar,  serão  fe i tas 
obrigatoriamente  até  o  dia  31  de  maio  de  2011  através  do  si te 
www.jogosabertos.pr.gov.br

Parágrafo  Primeiro  -  Será  aceita  a  inscr ição  de  munic íp io  em  débito  com  a 
Just iça  Desport iva,  desde  que  o  mesmo  seja  pago  até  o  momento  de  sua  
part ic ipação  nos  54º  Jogos  Abertos  do  Paraná ,  junto  ao  Departamento  Financeiro 
da  Paraná  Esporte  ou  às  Coordenações  Financeiras  da  Comissão  Técnica  na 
respect iva  compet ição.  Caso  o  municíp io  não  regular ize  seu  débito  estará  suje i to 
a sanção por part ic ipação ir regular nos termos do COJDD.
Parágrafo Segundo -  Os municíp ios c lassi f icados para as disputas da  Divisão “A” 
conforme  o  Art igo  56,  são  considerados  previamente  inscr i tos  nas  respect ivas 
modal idades.

ART. 32 . Os  municíp ios  regularmente  inscr i tos  para  a  Fase  Regional  e  para  a  Fase 
Final  que  não  conf i rmarem  suas  part ic ipações  nas  respect ivas  Sessões  Prel iminares,  
terão  um  relatór io  encaminhado  aos  órgãos  da  Just iça  Desport iva  para  as  devidas 
providências.  

Parágrafo  Primeiro  -  Somente  serão  real izados  convi tes  conforme  cr i tér io
estabelecido  no  Art igo  57  -  Parágrafo  Terceiro,  para  os  municíp ios  c lassi f icados 
na Fase Regional  -  Divisão “B”.  
Parágrafo  Segundo  -  Os  convites  somente  serão  real izados   desde  que  hajam 
desistências  de  municíp ios  c lassif icados  e  que  as  mesmas  sejam  of ic ia lmente 
encaminhadas  à  Paraná  Esporte,  através  de  of íc io  assinado  pelo  Prefei to  e/ou  
Dir igente Esport ivo Municipal ,  até as 18h00 do dia 31 de agosto de 2011.
Parágrafo  Terceiro -  Para  a  Divisão  “A”,  em  caso  de  desistências,  não  serão
real izados convi tes.

ART. 33.  As  inscr ições  dos  atletas,  técnicos  e  dir igentes  serão  efetuadas  através 
do si te  www.jogosabertos.pr.gov.br  até as datas a seguir  indicadas:

FASE REGIONAL Até as 12h00 do dia 19/07/2011

FASE FINAL Até as 12h00 do dia 26/10/2011

Parágrafo  Primeiro  -  Todos  os  municíp ios  deverão  indicar  nas  inscr ições,  quais  
os  cr i tér ios  de  ident if icação  dos  at letas  com  o  municíp io  (vínculo).  Caso  não  o
façam será encaminhado relatór io à Just iça Desport iva  para providências.
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Parágrafo  Segundo  -  Todos  os  at letas  convidados  deverão  observar  o  d isposto 
nos Art igos 43 e 44 do Regulamento Geral .
Parágrafo  Terceiro  -  Para  efei to  de  inscr ição  de  at letas  por  modal idade/sexo 
deverão ser  obedecidos os números máximos permit idos indicados no Art igo 48 .  
Parágrafo  Quarto  -  Para  as  modal idades  indiv iduais  após  o  cadastramento  dos 
at letas  até  as  datas  previstas  no  “caput”  deste  art igo,  não  será  permitida  a 
inclusão de  atletas  em provas que não forem cadastradas .  As  subst i tu ições  de 
at letas  nas  provas  regularmente  cadastradas  poderão  ser  fe i tas  até  as  12h00  do 
dia  08  de  novembro  de  2011,  mediante  a  entrega  e  protocolo  da  Ficha  de 
Subst i tu ição  at ravés  de  um  dir igente  regularmente  inscr i to,  diretamente  na  CCO 
ou através do si te  www.jogosabertos.pr.gov.br
Parágrafo  Quinto  -  Na  Fase  Final  para as  modal idades  colet ivas,  após  o 
cadastramento  dos  at letas  até  a  data  prevista  no  “caput”  deste  art igo,  será 
permit ida  a  subst i tu ição  ou  inclusão  de  at letas  até  as  12h00  do  dia  08/11/2011. 
Estas  subst i tu ições  e/ou  inclusões  somente  poderão  ser  fe itas  através  do  si te 
of ic ia l  do evento -  www.jogosabertos.pr.gov.br
Parágrafo  Sexto  -  Caso  os  municíp ios  não  cumpram  o  disposto  no  “caput”  deste
art igo  será encaminhado relatór io à Just iça Desport iva  para providências.

ART. 34.   Os  munic íp ios  poderão  inscrever  em  suas  respect ivas  delegações  as 
seguintes comissões com o respect ivo número máximo de dir igentes:  

a) Comissão Dirigente:  

• 01 Chefe de Delegação (obrigatório ) ;
• No máximo 03 Assessores 

Obs.:  O  Chefe  de  Delegação  e  os  Assessores  serão  os  responsáveis 
perante  a  Comissão  Central  Organizadora  de  todos  os  atos  legais  e 
administrat ivos da sua Delegação;

b) Comissão Técnica:  
• 36 Técnicos,  sendo:

MODALIDADES
Nº DE TÉCNICOS

FEMININO MASCULINO

ATLETISMO 02 02

BASQUETEBOL 01 01

BOCHA 01

BOLÃO 01 01

CICLISMO 02 02

FUTEBOL 01

FUTSAL 01 01

GINÁSTICA RÍTMICA 02

HANDEBOL 01 01

JUDÔ 01 01

NATAÇÃO 02 02

TÊNIS 01 01

TÊNIS DE MESA 01 01

VOLEIBOL 01 01

VOLEI  DE PRAIA 01 01

XADREZ 01 01

• 06 Auxi l iares Técnicos,  sendo:

MODALIDADES
Nº DE AUXILIARES-TÉCNICOS

FEMININO MASCULINO

BASQUETEBOL 01 01

HANDEBOL 01 01

VOLEIBOL 01 01

• 05 Preparadores Físicos
c) Comissão Médica :  

• 02 Médicos
• 07 Fis ioterapeutas
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d) Comissão de Apoio Técnico :  
• 05 Massagistas

e) Comissão de Apoio Geral :  

• 01 Jornal ista
• 03 Motor istas 
• 03 Seguranças 

Parágrafo  Primeiro  -  As  Comissões  Técnicas  das  modal idades  de  Basquetebol,  
Futebol,  Futsal ,  Handebol  e  Voleibol  obedecerão  ao  estabelecido  na  regra 
específ ica de cada modal idade. 
Parágrafo  Segundo  -  Os  dir igentes  membros  das  Comissões:  Técnica,  Médica  e 
de Apoio  Técnico,  somente poderão permanecer  no local  de compet ição (banco de 
reservas  das  modal idades  colet ivas  ou  local  determinado  para  as  modal idades 
individuais)  obedecendo  ao  previsto  no  Art igo  46.  No  caso  de  expulsão  ou 
cumprimento  de  suspensão  automát ica  de  pessoa  devidamente  habi l i tada  a 
permanência aos demais membros das Comissões será permit ida.
Parágrafo  Terceiro  -  Os  dir igentes  inscr i tos  nas  diversas  Comissões  somente 
poderão atuar  nos locais  de compet ições especif icamente na função em que estão 
inscr i tos.  Caso  haja  desvio  de  função  poderão  ser  excluídos  do  jogo/prova  a 
qualquer momento.
Parágrafo  Quarto  -  Será  permit ido  ao  Chefe  de  Delegação  ou  Assessores 
regularmente  inscr i tos  part ic iparem  como  Técnicos,  Auxi l iares  Técnicos  ou 
Preparadores  Físicos  desde  que  os  mesmos  apresentem  à  equipe  de  arbi t ragem 
as suas cédulas de ident i f icação prof issional  do Sistema CREF/CONFEF.

ART. 35.  Será  permit ido  aos  Chefes  de  Delegações  ou  Assessores  inscr i tos  no 
evento  a  qualquer  momento,  inclusões ou subst i tu ições  de  part ic ipantes  nas  Comissões: 
Dir igente,  Técnica,  Médica e de Apoio Técnico e Geral .  

Parágrafo Primeiro - As pessoas subst i tuídas não poderão retornar  a compet ição.
Parágrafo  Segundo  -  Não  será  permit ida  a  subst i tu ição  de  pessoa  f ís ica  punida 
pela  Just iça  Desport iva  ou  em cumprimento  de  suspensão  automát ica  conforme  o 
Art igo 82.
Parágrafo  Terceiro  -  As  sol ic i tações  para  inclusão  ou  subst i tu ição  dos 
part ic ipantes de que t rata o “caput”  deste art igo deverão ser fe i tas mediante of íc io 
cuja autor ização será emit ida em um prazo de até 02 horas após a solicitação. 

ART. 36.  O  at leta  que  for  inscr i to  ou  convidado  por  mais  de  um  municíp io  optará 
apenas  por  um,  sendo  que  esta  opção  se  dará  a  part i r  do  momento  em  que  o  mesmo 
est iver  compet indo  à  disposição  do  municíp io  que  escolheu.  Conf igurada  sua 
part ic ipação os  municíp ios que  possuírem o at leta  estarão impedidos  de  ut i l izá- lo  para a 
mesma  compet ição,  sendo  considerada  como  mesma  compet ição  o  conjunto  da  Fase 
Regional com a Fase Final .

Parágrafo  Primeiro  -  Considera-se  a  disposição  do  munic íp io  o  at leta  que 
part ic ipar  de  jogo  do  refer ido  munic íp io,  anotado  pela  arbi t ragem  em  súmula  ou 
documento correspondente.
Parágrafo  Segundo  -  Será  de  inte ira  responsabi l idade  dos  at letas,  d ir igentes  e 
municíp ios  part ic ipantes,  a  i r regular idade  da  part ic ipação  de  at leta  por  dois  ou  
mais municíp ios na mesma compet ição.
Parágrafo  Terceiro  -  Para  a  modal idade  de  XADREZ  em  função  do 
emparceiramento,  o  at leta  que  est iver  inscr i to  por  mais  de  um  municíp io  terá  o 
prazo  até  a  Sessão  Técnica  da  modal idade,  onde  deverá  comparecer 
pessoalmente  para  fazer  sua  opção  por  qual  municíp io  i rá  part ic ipar.  Caso  não  o  
faça estará impedido de part ic ipar  da compet ição.
Parágrafo  Quarto  -  Para  a  modal idade  de  NATAÇÃO  o  at leta  que  est iver  inscr i to 
por  mais  de  um  municíp io  deverá  fazer  sua  opção  pessoalmente,  por  qual 
municíp io  tem  interesse  em  part ic ipar  da  compet ição  já  na  Sessão  Técnica  da 
modal idade. Caso não o faça estará impedido de part ic ipar da compet ição.
Parágrafo Quinto -  As  questões de natureza  contratual  devem ser  d ir imidas entre 
contratante e contratado, não sendo objeto de anál ise pela Just iça Desport iva.
Parágrafo  Sexto  -  Em  cada  fase  da  compet ição  (Fase  Regional  ou  Fase  Final) , 
cada at leta  poderá part ic ipar  em até  02  modal idades esport ivas  no máximo,  sendo 
uma colet iva e uma indiv idual,  desde que seja pelo mesmo municíp io.
Parágrafo  Sétimo  -  Cada  at leta  poderá  part ic ipar  em  outra  modal idade  colet iva 
pelo  mesmo  municíp io,  caso  não  tenha  classif icado  na  sua  modal idade  na  Fase 
Regional .
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ART. 37.  Na  Sessão  Prel iminar  do  Congresso,  a lém  da  conf i rmação  das  modal idades 
regularmente inscr i tas,  serão entregues os seguintes documentos:  

a)  Credencia l  do  representante  municipal  expedida  pelo  Prefeito  Municipal  e/ou 
Dir igente Esport ivo Municipal  de acordo com o  Art igo 17;
b) Ficha de Ut i l ização do Refeitór io ;
c)  Of íc io de sol ic i tação de sediação (Fase Regional 2012  e Fase Final  2013 ) ;
d) Mapa de Escalação da Natação (Fase Final) .

ART. 38.  A qualquer  tempo a Paraná Esporte  poderá  rever  os processos de inscr ição 
de modo geral .  Se nesta  revisão for  apurada alguma i rregular idade de at letas,  dir igentes 
ou municíp ios,  os mesmos estarão passíveis  das penal idades previstas no COJDD.

Parágrafo  Único  -  Poderão  ser  também  responsabi l izados  pelas  inscr ições  de 
que  t rata  este  art igo,  o  Dir igente  Esport ivo  Municipal  e/ou  Técnico  da  respect iva 
modal idade esport iva.

CAPÍTULO VI -  DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

SEÇÃO I  -  DOS PARTICIPANTES

ART. 39.  Os  54º  Jogos  Abertos  do  Paraná  serão  disputados  por  seleções  municipais 
nos sexos feminino e mascul ino,  com at letas nascidos conforme segue:

MODALIDADES FAIXAS ETÁRIAS

ATLETISMO, BASQUETEBOL,  BOCHA,  BOLÃO,  CICLISMO, 
FUTSAL,  HANDEBOL,  JUDÔ,  NATAÇÃO,  TÊNIS,  TÊNIS  DE 
MESA, VOLEIBOL, VOLEI  DE PRAIA E XADREZ

NASCIDOS ATÉ 1993

FUTEBOL NASCIDOS ENTRE 1990 E 1993

GINÁSTICA RÍTMICA NASCIDAS ATÉ 1997

Parágrafo  Primeiro  -  Será  permit ida  a  inscr ição  e  a  part ic ipação,  por
modal idade/sexo, de até 02 (dois)  nascidos até 1994 ,  
Parágrafo  Segundo  -  Para  a  modal idade  de  ATLETISMO  deverá  ser  observado  o 
disposto no Regulamento Técnico da modal idade .

ART. 40.  Para  efei to  de  part ic ipação  são  considerados  at letas  do  municíp io 
( ident if icação  com  o  municíp io  -  vínculo )  os  que  se  enquadrem  em  um  dos  parágrafos 
deste art igo:

Parágrafo  Primeiro  -  Estar  matr iculado  até  a  data  de  30  de  junho  de  2011  em 
estabelecimento  de  ensino  regular  fundamental ,  médio,  pós-médio  regular  ou 
ensino  superior  regular  local izado  no  municíp io.  Por  ocasião  da  compet ição 
deverá  ter  f requência  mínima de  75% a part i r  da  data  de  matrícula  até  o  iníc io  da 
compet ição.  Expirado  o  prazo  estabelecido  neste  parágrafo  o  at leta  que  efetuar 
t ransferência  escolar  para  outro  estabelecimento  de  ensino  de  outro  munic íp io, 
não poderá ut i l izar deste elo de ident i f icação com o ant igo e novo municíp io.
Parágrafo  Segundo -  Possuir  domicí l io  pessoal  no  municíp io  até  a  data  de  30 de 
abri l  de  2011.  Expirado  o  prazo  estabelecido  neste  parágrafo  o  at leta  que  mudar 
o  domicí l io  pessoal  para  outro  municíp io  não  poderá  ut i l izar  deste  elo  de 
ident if icação  com  o  ant igo  e  novo  municíp io.  Caso  seja  sol ic i tado  pela  Paraná 
Esporte  ou  pela  Just iça  Desport iva,  esta  comprovação  poderá  ser  real izada 
através  dos  documentos  a  seguir  re lacionados  apresentados  num  prazo  máximo 
de até 04 horas (em horár io comercia l)  após o pedido:
a) Histór ico escolar do at leta (ano 2011);
b) Comprovantes de residência (até 30/04/2011);
c)  Carte ira de t rabalho assinada (até 30/04/2011);
d)  Contas  em  estabelecimentos  bancários  e  comercia is  do  municíp io  (até 
30/04/2011);
e) Outros que ju lgar  necessário.  
Parágrafo  Terceiro  -  Estar  inscr i to  por  uma  Ent idade  de  Prát ica  do  Desporto 
sediada  no  munic íp io  junto  à  Ent idade  de  Administração  do  Desporto  do  Paraná  
da  respect iva  modal idade  pela  qual  part ic ipará  nos  54º  Jogos  Abertos  do  Paraná , 
até  a  data  de  30  de  junho  de  2011 ,  tendo  part ic ipado  no  presente  ano  em  uma 
compet ição  promovida  pela  Ent idade  de  Administração  do  Desporto  antes  de  sua 
part ic ipação  nos  54º  Jogos  Abertos  do  Paraná .  Entende-se  por  Ent idade  de 
Administração  do  Desporto  a  ent idade  representante  da  Confederação  Brasi le ira 
da  modal idade  no  Estado  do  Paraná.  Expirado  o  prazo  estabelecido  neste 
parágrafo  o  at leta  que  efetuar  t ransferência  para  outra  ent idade  de  prát ica 
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esport iva  (c lube,  associação  e  out ros)  de  outro  municíp io  não  poderá  ut i l izar 
deste elo de ident if icação com o ant igo e novo munic íp io.
Parágrafo  Quarto  -  Ter  nascido  no  munic íp io,  mesmo  na  hipótese  de  estar 
vinculado  a  outra  Ent idade  de  Administração  do  Desporto  Estadual,  Nacional  ou  
Internacional.

SEÇÃO I I  -  DAS ENTIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO DESPORTO

ART. 41.  Com  exceção  dos  at letas  nascidos  no  municíp io  e  daqueles  previstos  no 
Art igo  42  -  Parágrafo  Único  -  Letra  “a”  (at letas  de  qualquer  procedência) ,  poderão 
part ic ipar  nos  54º  Jogos  Abertos  do  Paraná  at letas  que  até  a  data  de  30  de  junho  de 
2011  este jam  l igados  (registrados,  f i l iados  ou  t ransfer idos)  somente  à  Ent idade  de  
Administração  do  Desporto  do  Paraná  e/ou  Brasi l .  Os  mesmos  deverão  manter  seus 
registros,  f i l iações  e/ou  t ransferências  na  respect iva  ent idade  do  Paraná,  e  tão  somente  
do  Paraná,  até  o  encerramento  da  sua  part ic ipação  na  compet ição,  desde  que  não  
estejam classi f icados para representar o seu municíp io  e o Paraná em eventos nacionais 
(Ol impíadas  Escolares  Brasi le iras,  Jogos  Abertos  Brasi le i ros  ou  evento  simi lar)  no 
mesmo ano de real ização.

Parágrafo  Primeiro  -  Os  prazos  f ixados  estão  est ipulados  para  at letas  de 
modal idades colet ivas e indiv iduais .
Parágrafo  Segundo  -  O  “caput”  deste  art igo  somente  será  vál ido  caso  o  at leta  
part ic ipe no evento na mesma modal idade à qual é f i l iado.
Parágrafo  Terceiro  -  Entenda-se  por  “e  tão  somente  do  Paraná”  que  o  at leta 
não  poderá  estar  l igado  a  nenhuma  outra  Ent idade  de  Administração  do  Desporto  
de outro estado e/ou país que não no Paraná e/ou Brasi l .
Parágrafo  Quarto  -  Entende-se  por  Ent idade  de  Administração  do  Desporto  a 
ent idade f i l iada a Confederação Brasi le ira da modal idade no Estado do Paraná.
Parágrafo Quinto -  Expirado o prazo estabelecido no “caput”  deste  art igo o  at leta 
que  se  t ransfer i r,  for  cedido  por  emprést imo temporário  ou qualquer  outro  recurso  
semelhante  à  outra  Ent idade  de  Prát ica  do  Desporto  de  outro  estado  ou  país,  
estará impedido de part ic ipar do refer ido evento.
Parágrafo  Sexto  -  Estarão  l iberados  do  “caput”  deste  art igo  os  at letas  da 
modal idade  de  VOLEI  DE  PRAIA, em  razão  da  impossib i l idade  de  t ransferência 
entre  as  Federações  Estaduais.  Estes  at letas  registrados  em  outro  estado  e/ou  
país  somente  poderão  part ic ipar  dos  54º  Jogos  Abertos  do  Paraná ,  desde  que 
comprovem  residência  no  Estado  do  Paraná  desde  31  de  março  de  2010  (data 
mínima).  Caso  seja  sol ic i tado  pela  Paraná  Esporte  ou  pela  Just iça  Desport iva,  
esta  comprovação  poderá  ser  real izada  através  dos  documentos  a  seguir 
re lacionados,  apresentados  num  prazo  máximo  de  até  04  horas  (em  horár io 
comercia l)  após o pedido:
a) Histór ico escolar  do at leta (ano 2010);
b) Comprovantes de residência (desde 31/03/2010);
c) Carte ira  de t rabalho assinada (desde 31/03/2010);
d)  Contas  em  estabelecimentos  bancários  e  comercia is  do  municíp io  (desde 
31/03/2010);
e) Outros que ju lgar necessário.  

SEÇÃO I I I  -  DOS ATLETAS CONVIDADOS

ART. 42.  Para  o  54º  Jogos  Abertos  do  Paraná  todos  os  munic íp ios  poderão  convidar 
atletas observado o Art igo 36  e  as seguintes condições:

Parágrafo Único -  Nas  Divisões A e B  poderão  ser  convidados até  04 atletas  nas 
modal idades  colet ivas/sexo  e  01  atleta  por  modal idades  indiv iduais/sexo  e  Volei  
de Praia/sexo ,  conforme o descri to a seguir :
a)  Os municíp ios  da  Divisão  A  nas  modal idades colet ivas/sexo  poderão  ut i l izar  02 
atletas  convidados  de  qualquer  procedência  que  não  tenham  participado  dos 
jogos  no  presente  ano ,  mais  02  atletas  que  tenham  part ic ipado  na  Fase 
Regional  da  sua  Região  Esportiva  conforme o  Art igo  43.  Nas  modal idades 
indiv iduais/sexo  e  no  Volei  de  Praia/sexo  poderá  ser  ut i l izado  01  atleta  de 
qualquer procedência que não tenha participado dos jogos no presente ano .
b)  Os  municíp ios  da  Divisão  B  na  Fase  Regional  poderão  ut i l izar  02  atletas 
convidados de  qualquer procedência que não tenham participado dos jogos no 
presente  ano.  Para  a  Fase  Final  (a lém  dos  at letas  convidados  previstos  para  a 
Fase  Regional )  poderão  ser  ut i l izados  mais  02  atletas  que  tenham part ic ipado  na 
Fase Regional  da sua Região Esportiva .
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ART. 43.  Nos  convi tes  de  at letas  da  Fase  Regional  para  a  Fase  Final  deverão  ser 
observadas as seguintes condições:

a)  Os  at letas  sejam  de  equipes  que  não  tenham  se  classif icado  ou  tenham 
desist ido da disputa da Fase Final ;
b) Os at letas não tenham part ic ipado da Fase Regional  como “convidados ” ;
c)  Tenham  seus  nomes  constados  em  súmula  ou  outro  documento  legal  com 
registro pela equipe de arbi t ragem, quando esta assim o permit i r ;
d)  Os  at letas  convidados  somente  poderão  part ic ipar  na  Fase  Final  na  mesma 
modal idade que disputaram a Fase Regional em sua Região Esport iva.
Parágrafo  Único  -  A  indicação  dos  at letas  convidados  será  fei ta  no 
cadastramento  dos  at letas  onde  deverá  ser  observada  a  indicação  “CONVIDADO” 
e também o  nome do  municíp io  em que o  at leta  part ic ipou  da  Fase Regional .Caso 
não  seja  efet ivada  esta  formal idade  e  seja  constatada  alguma  irregular idade  na 
part ic ipação  dos  at letas,  será  encaminhado  relatór io  à  Just iça  Desport iva 
referente ao fato ocorr ido.

ART. 44.  Para  os  at letas  convidados  que  não  sejam  aqueles  part ic ipantes  da  Fase 
Regional ,  a  indicação  dos  mesmos  será  fe i ta  no  cadastramento  dos  at letas  onde deverá  
ser  observada  a  indicação  “CONVIDADO”  e  o  nome  do  municíp io,  estado  ou  ainda,  no 
caso  de  at letas  estrangeiros  do  país  ao  qual  pertence  o  at leta.  Caso  não  seja  efet ivada 
esta  formal idade  e  seja  constatada  alguma  irregular idade  na  part ic ipação  dos  at letas,  
será encaminhado relatór io à Just iça Desport iva referente ao fato ocorr ido.

SEÇÃO IV -  DA IDENTIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES

ART. 45.  Os at letas inscr i tos  nos  54º  Jogos Abertos do Paraná  deverão  ter  indicados 
nas  inscr ições  o  nome  completo,  a  data  de  nascimento,  o  número  do  documento  a  ser 
ut i l izado  para  ident if icá- los  durante  a  compet ição  e  o  vínculo  com  o  municíp io.  O 
documento  deverá  gozar  de  fé  públ ica  em  todo  terr i tór io  nacional,  possuir  fotograf ia  
capaz  de  retratar  as  atuais  condições  f ís icas  do  seu  portador,  devendo  ser  apresentado 
na sua forma or ig inal  e não poderá estar com o prazo de val idade vencido .

Parágrafo  Primeiro  -  O  at leta  que  optar  por  ut i l izar  os  documentos  a  seguir 
re lacionados poderá apresentar-se diretamente à equipe de arbi t ragem:
a)  Cédula  de  Ident idade  (RG)  expedida  pelas  Secretar ias  de  Segurança  Públ ica 
através  dos  Inst i tutos  de  Ident i f icação  de  qualquer  um  dos  Estados-membros  da  
Repúbl ica Federat iva do Brasi l ;
b) Carte ira de Ident idade Mi l i tar;
c) Cédula de Ident idade de Estrangeiro expedida pela Pol íc ia Federal ;
d) Carte ira Nacional de Habi l i tação;
e)  Cédula  de  Ident idade  Prof issional  dos  Conselhos  Regionais  de  Educação 
Física;
f )  Carte ira de Trabalho;
g)  Passaporte Brasi le i ro expedido pela Políc ia  Federal .
Parágrafo  Segundo  -  Os  at letas  que  optarem  pela  apresentação  de  outro 
documento  somente  poderão  part ic ipar  dos  54º  Jogos  Abertos  do  Paraná  após 
autor ização expressa da Just iça Desport iva.
Parágrafo  Terceiro  -  O  munic íp io  que  não  indicar  ou  indicar  incorretamente  o 
número  do  documento  a  ser  ut i l izado  pelo  part ic ipante  nas  compet ições,  poderá  
regular izar sua part ic ipação nos jogos diretamente no local  de compet ição (quadra  
ou  locais  de  provas),  apresentando  um  dos  documentos  previstos  no  Parágrafo 
Primeiro deste art igo à equipe de arbi t ragem.
Parágrafo Quarto -  Os at letas que possuírem documentos danif icados ou que não 
retratem  as  atuais  condições  f ís icas  dos  mesmos  e  optarem  pela  apresentação 
destes,  somente  poderão  part ic ipar  dos  54º  Jogos  Abertos  do  Paraná  após 
autor ização expressa da Just iça Desport iva.  Caso  não seja  concedida  autor ização 
deverão apresentar  outro documento que goze de fé públ ica .

ART. 46.  Os  membros  das  Comissões  Técnica,  Médica,  de  Apoio  Técnico  e  Apoio 
Geral ,  regularmente  inscr i tos ,  serão  ident if icados  da  mesma  forma  adotada  para  os 
at letas  conforme o  Art igo  45 ,  exceto  os  Prof issionais  de  Educação  Física  ( técnicos, 
auxi l iares  técnicos  e  preparadores  f ís icos),  Médicos,  Fis ioterapeutas  e  Jornal istas  que 
obedecerão  ao  estabelecido  na  legis lação  que  rege  as  respect ivas  prof issões 
regulamentadas em nosso país.

Parágrafo  Primeiro  -  Os  técnicos,  auxi l iares  técnicos,  preparadores  f ís icos, 
médicos,  f is ioterapeutas  e  jornal istas  que  optarem  pela  apresentação  de  outro 
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documento  que  não  as  Cédulas  de  Ident idade  Prof issional  dos  seus  órgãos  de 
Classe,  somente  poderão  part ic ipar  das  compet ições  após  autor ização  expressa 
da Just iça Desport iva.
Parágrafo  Segundo  -  O  documento  sol ic i tado  como  ident i f icação  dos  membros 
das  Comissões de  Apoio  Técnico  e  Geral  para  os  jogos,  será  qualquer  documento 
que  goze  de  fé  públ ica  em  todo  o  terr i tór io  nacional  com  fotograf ia  capaz  de 
retratar  as atuais condições f ís icas do seu portador.
Parágrafo  Terceiro  -  Os  documentos  deverão  ser  apresentados  em  sua  forma 
or iginal  e não poderão estar com o prazo de val idade vencido.
Parágrafo  Quarto  -  Não  havendo  prof issionais  ident i f icados  para  atuarem  nas 
Comissões  Técnica  e  Médica  das  equipes,  os  membros  da  Comissão  de  Apoio 
Técnico  não  poderão  atuar  no  local  de  compet ição.  Nas  modal idades  colet ivas  o 
capitão assumirá  a d ireção da equipe e nas  modal idades indiv iduais  será indicado 
um representante dos at letas conforme estabelecido nas regras das modal idades.
Parágrafo  Quinto  -  Será  de  inte ira  responsabi l idade  dos  munic íp ios  a 
part ic ipação  de  técnicos,  auxi l iares  técnicos,  preparadores  f ís icos,  médicos, 
f is ioterapeutas  e  jornal istas  que  não  cumpram  o  disposto  deste  art igo 
caracter izando  desta  forma  exercíc io  i legal  da  prof issão,  suje i to  às  sanções 
previstas  em  le i .  A  f iscal ização  da  atuação  dos  prof issionais  será  de  inte i ra 
responsabi l idade  dos  seus  respect ivos  Conselhos  e  a  participação  irregular  de 
dirigentes sujeitam os infratores às sanções previstas no COJDD .  

ART. 47.  Os autores e  copart íc ipes de f raudes e fals i f icações documentais,  além das 
punições  impostas  pela  Just iça  Desport iva,  terão  os  autos  remet idos  à  Just iça  Comum 
para providências.

SEÇÃO V - DAS MODALIDADES ESPORTIVAS

ART. 48.  As  modal idades  esport ivas  of ic ia is  que  serão  disputadas  nos  54º  Jogos 
Abertos  do  Paraná ,  com  o  respect ivo  número  máximo  de  at letas  permit ido  por 
modal idade e sexo,  são as seguintes:  

MODALIDADES FEMININO MASCULINO

INDIVIDUAL ATLETISMO 35 40

COLETIVA BASQUETEBOL 12 12

COLETIVA BOCHA -x-x-x- 10

COLETIVA BOLÃO 12 12

INDIVIDUAL CICLISMO 16 16

COLETIVA FUTEBOL -x-x-x- 22

COLETIVA FUTSAL 12 12

INDIVIDUAL GINÁSTICA RÍTMICA 11 -x-x-x-

COLETIVA HANDEBOL 14 14

INDIVIDUAL JUDÔ 18 18

INDIVIDUAL NATAÇÃO 20 20

INDIVIDUAL TÊNIS 4 4

INDIVIDUAL TÊNIS DE MESA 5 5

COLETIVA VOLEIBOL 12 12

COLETIVA VOLEI DE PRAIA 4 4

INDIVIDUAL XADREZ 6 6

Parágrafo  Primeiro  -  São  consideradas  modal idades  of ic ia is  para  os  54º  Jogos 
Abertos do Paraná :

• Colet ivas  -  Basquetebol,  Bolão,  Futsal ,  Handebol,  Vole ibol  e  Volei  de  Praia  nos 
sexos feminino e mascul ino,  e Bocha e Futebol no sexo mascul ino.  

• Indiv iduais  -  At let ismo, Cicl ismo, Judô, Natação, Tênis,  Tênis de Mesa e Xadrez 
nos sexos feminino e mascul ino,  e Ginást ica Rítmica no sexo feminino.
Parágrafo Segundo -  As  modal idades colet ivas of ic ia is  serão disputadas na fases 
Regional  e  Final  e  ocorrerão  nas  Divisões  “A”  e  “B”,  exceto  o  VOLEI  DE  PRAIA 
disputado apenas como Div isão “A”.
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Parágrafo  Terceiro  -  As  modal idades  indiv iduais  of ic ia is  serão  disputadas 
somente  na  Fase  Final .  Estas modal idades  ocorrerão  somente  na  Div isão  “A” , 
respeitando os cr i tér ios espec if icados nos regulamentos técnicos das mesmas. 
Parágrafo  Quarto -  A part i r  de 2009,  uma modal idade/sexo  somente será incluída 
como  of ic ia l ,  caso  outra  já  constante  da  re lação  de  modal idades  of ic ia is  seja 
ret i rada.
Parágrafo  Quinto  -  Caso  haja  interesse  do  Munic íp io  sede  da  Fase  Final  na 
real ização  de  modal idades  que  não  constem  da  re lação  de  modal idades  of ic ia is, 
caberá ao mesmo todos os encargos para real ização da compet ição.

SEÇÃO VI -  DA VEDAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO

ART. 49.  Para os 54º Jogos Abertos do Paraná  é vedada a part ic ipação de:
I  -  Pessoa  jur íd ica  (munic íp io)  na  modal idade/sexo/prova  que  est iver  em 
cumprimento  de  suspensão  por  prazo,  indenização  ou  multa  imposta  pelo  órgão 
judicante,  na respect iva compet ição;
I I  -  Pessoa f ís ica  (at leta,  técnico,  etc.)  que  est iver  em cumprimento  de  suspensão 
por  prazo,  indenização  ou  el iminação  imposta  pelo  órgão  judicante,  independente 
da compet ição em que fo i  punido;
I I I  -  At letas que não preencham os requisi t os exigidos no Capítu lo VI .

CAPÍTULO VII  -  DA ESTRUTURA TÉCNICA DE DISPUTA DOS JOGOS

ART. 50.  Os  54º  Jogos  Abertos  do  Paraná  serão  disputados  em duas  fases  dist intas 
(Fase Regional  e Fase Final)  que compõe a mesma compet ição .

SEÇÃO I  -  DA FASE REGIONAL

ART. 51.  A  Fase  Regional  const i tu i-se  no  processo  técnico  de  seleção  por  Região 
Esport iva  dos vár ios municíp ios inscr i tos,  para as disputas da Fase Final .

Parágrafo  Único  -  Por  força  de  cr i tér io  técnico  estabelecido  neste  Regulamento 
não  disputarão  a  Fase  Regional  os  municíp ios  inscr i tos  que  compuserem  a 
Divisão “A” ,  conforme o Art igo 56,  e o Municíp io sede da Fase Final .

ART. 52.  Para  f ins  exclusivos  dos  Jogos  Abertos  do  Paraná  para  a  Fase  Regional ,  o 
Estado  do  Paraná  está  divid ido  em  08  Regiões  Esport ivas  assim  denominadas  e 
integradas pelos seguintes municíp ios:

REGIÃO  01  (45  munic íp ios) :   Ad r ianópo l i s ,  Agudos  do  Su l ,  A lm i ran te  Tamandaré ,  An ton ina , 
An tôn io  O l in to ,  Araucá r ia ,  Ba lsa  Nova ,  B i tu runa ,  Boca iúva  do  Su l ,  Camp ina  Grande  do  Su l ,  Campo 
do  Tenen te ,  Campo  Largo ,  Campo  Magro ,  Cer ro  Azu l ,  Co lombo ,  Con tenda ,  Cru z  Machado , 
Cur i t i ba ,  Dou to r  U lysses ,  Fazenda  R io  Grande ,  Genera l  Ca rne i ro ,  Guaraqueçaba ,  Guara tuba , 
I taperuçu ,  Lapa ,  Mand i r i tuba ,  Ma t inhos ,  Mor re tes ,  Paranaguá ,  Pau la  Fre i tas ,  Pau lo  Fron t in ,  P iên ,  
P inha is ,  P i raquara ,  Pon ta l  do  Paraná ,  Por to  Vi tó r ia ,  Qua t ro  Ba r ras ,  Qu i tand inha ,  R io  Branco  do  
Su l ,  R io  Negro ,  São  José  dos  P inha is ,  São  Mateus  do  Su l ,  Ti jucas  do  Su l ,  Tunas  do  Paraná ,  Un ião 
da  Vi tó r ia .
REGIÃO  02  (42  munic íp ios ) :   A rapo t i ,  Campina  do  S imão ,  Candó i ,  Carambe í ,  Cas t ro ,  Cur iúva , 
Fe rnandes  P inhe i ro ,  Foz  do  Jo rdão ,  Go iox im,  Guami ranga ,  Guarapuava ,  Imbaú ,  Imb i tuva ,  Inác io 
Mar t ins ,  Ip i ranga ,  I ra t i ,  Iva í ,  Jaguar ia íva ,  Mal le t ,  Or t i gue i ra ,  Pa lmei ra ,  P inhão ,  P i ra í  do  Su l ,  Pon ta 
Grossa ,  Po r to  Amazonas ,  Pruden tópo l i s ,  Rebouças ,  Rese rva,  Rese rva  do  Iguaçu ,  R io  Azu l ,  Sa l to  
do  I ta raré ,  San tana  do  I ta raré ,  São  João  do  Tr iun fo ,  São  José  da  Boa  Vis ta ,  Sapopema,  Sengés , 
Te ixe i ra  Soares ,  Te lêmaco  Borba ,  Tibag i ,  Turvo ,  Ven tan ia  e  Wences lau  Bra z.
REGIÃO  03  (59  munic íp ios) :   Aba t iá ,  A lvorada  do  Su l ,  And i rá ,  Assa í ,  Bande i ran tes ,  Ba r ra  do 
Jacaré ,  Be la  Vis ta  do  Para íso ,  Cafea ra ,  Cambará ,  Cambé ,  Car lópo l i s ,  Cen tená r io  do  Su l ,  
Congonh inhas ,  Conse lhe i ro  Mai r inck ,  Corné l io  Procóp io ,  F igue i ra ,  F lo res tópo l i s ,  Guap i rama, 
Guarac i ,  Iba i t i ,  Ib ipo rã ,  I tambaracá ,  Jabo t i ,  Jaca re z inho ,  Jaguap i tã ,  Jap i ra ,  Ja ta i z inho ,  Joaqu im 
Távo ra ,  Jund ia í  do  Su l ,  Leópo l i s ,  Londr ina ,  Lup ionópo l i s ,  M i rase lva ,  Nova  Amér ica  da  Co l ina ,  
Nova  Fá t ima ,  Nova  San ta  Bá rbara ,  P inha lão ,  P i tangue i ras ,  Po reca tu ,  Prado  Fe r re i ra ,  Pr ime i ro  de 
Ma io ,  Qua t iguá ,  Rancho  A legre ,  R ibe i rão  Cla ro ,  R ibe i rão  do  P inha l ,  Ro lând ia ,  San ta  Amél ia ,  San ta 
Cec í l ia  do  Pavão ,  San ta  Mar iana ,  San to  An tôn io  da  P la t ina ,  San to  An tôn io  do  Para íso ,  São 
Je rôn imo  da  Ser ra ,  São  Sebas t ião  da  Amore i ra ,  Se r tane ja ,  Se r tanópo l i s ,  S ique i ra  Campos , 
Tamarana ,  Tomazina  e  Ura í .
REGIÃO  04  (46  munic íp ios) :   A l to  Paraná ,  Amaporã ,  Ângu lo ,  As torga ,  A ta la ia ,  Co lo rado ,  Cru ze i ro 
do  Su l ,  Dou tor  Camargo ,  F lo ra í ,  F lo res ta ,  F ló r ida ,  Gua i raçá ,  Iguaraçu ,  Ina já ,  I tagua jé ,  I també ,  
Iva tuba ,  Jard im  Ol inda ,  Loba to ,  Mandaguaçu ,  Mandaguar i ,  Mar ia l va ,  Mar ingá ,  Mi rado r,  Munhoz  de  
Me l lo ,  Nossa  Senhora  das  Graças ,  Nova  A l iança  do  Iva í ,  Nova  Esperança ,  Our i zona ,  Pa içandu ,  
Para íso  do  Nor te ,  Pa ranac i ty,  Paranapoema,  Paranava í ,  Pres iden te  Cas te lo  Branco ,  San ta  Fé , 
San ta  Inês ,  San to  An tôn io  do  Ca iuá ,  San to  Inác io ,  São  Car los  do  Iva í ,  São  João  do  Ca iuá ,  São 
Jo rge  do Iva í ,  Sarand i ,  Tamboara ,  Ter ra  R ica ,  Un i f lo r.
REGIÃO  05  (52  munic íp ios ) :   A l to  Para íso ,  A l to  P iqu i r i ,  A l tôn ia ,  Boa  Esperança ,  Ca feza l  do  Su l , 
C ianor te ,  C idade  Gaúcha ,  Cru ze i ro  do  Oes te ,  D iaman te  do  Nor te ,  Dourad ina ,  Esperança  Nova , 
Franc isco  A lves ,  Go ioe rê ,  Guaporema,  Ica ra íma ,  Ind ianópo l i s ,  Ipo rã ,  I taúna  do  Su l ,  I va té ,  
Jan iópo l i s ,  Japu rá ,  Juranda ,  Jussa ra ,  Loanda ,  Mar ia  He lena ,  Mar i l ena ,  Mar i l uz ,  More i ra  Sa les , 
Nova  Londr ina ,  Nova  Ol ímp ia ,  Peroba l ,  Péro la ,  P lana l t i na  do  Paraná ,  Po r to  R ico ,  Quar to 
Cen tená r io ,  Querênc ia  do  Nor te ,  Rancho  A legre  do  Oes te ,  Rondon ,  San ta  Cruz  do  Mon te  Cas te lo ,  
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San ta  Isabe l  do  Iva í ,  San ta  Mônica ,  São  Jo rge  do  Pa t roc ín io ,  São  Manoe l  do  Paraná ,  São  Pedro  
do  Paraná ,  São  Tomé,  Tape ja ra ,  Tap i ra ,  Ter ra  Boa ,  Tune i ras  do  Oes te ,  Ub i ra tã ,  Umuarama, 
Xambrê .
REGIÃO  06  (50  munic íp ios) :   Anahy,  Ass is  Cha teaubr iand ,  Boa  Vis ta  da  Aparec ida ,  Braganey, 
Bras i lând ia  do  Su l ,  Cafe lând ia ,  Campo  Bon i to ,  Cap i tão  Leôn idas  Marques ,  Cascave l ,  Ca tanduvas ,  
Céu  Azu l ,  Corbé l ia ,  D iaman te  do  Oes te ,  En t re  Rios  do  Oes te ,  Fo rmosa  do  Oes te ,  Foz  do  I guaçu , 
Gua íra ,  Guaran iaçú ,  Ibema,  Igua tu ,  I racema  do  Oes te ,  I ta ipu lând ia ,  Jesu í tas ,  L indoes te ,  Marecha l  
Când ido  Rondon ,  Mar ipá ,  Ma te lând ia ,  Med iane i ra ,  Mercedes ,  Missa l ,  Nova  Aurora ,  Nova  San ta 
Rosa ,  Ouro  Verde  do  Oes te ,  Pa lo t ina ,  Pa to  Bragado ,  Qua t ro  Pon tes ,  Rami lând ia ,  San ta  He lena ,  
San ta  Lúc ia ,  San ta  Te re za  do  Oes te ,  San ta  Te rez inha  de  I ta ipu ,  São  José  das  Pa lmei ras ,  São 
Migue l  do  Iguaçu ,  São  Pedro  do  I guaçu ,  Se r ranópo l i s  do  Iguaçu ,  Te r ra  Roxa ,  To ledo ,  Três  Bar ras 
do  Paraná ,  Tupãss i ,  Ve ra  Cruz  do  Oes te .
REGIÃO  07  (52  munic íp ios) :   Ampére ,  Bar racão ,  Be la  Vis ta  da  Caróba ,  Boa  Esperança  do  Iguaçu , 
Bom Jesus  do  Su l ,  Bom Sucesso  do Su l ,  Can taga lo ,  Capanema,  Chop in z inho ,  C leve lând ia ,  Corone l 
Domingos  Soares ,  Corone l  Viv ida ,  Cruze i ro  do  I guaçu ,  D iaman te  do  Su l ,  Do is  Vi z inhos ,  Enéas  
Marques ,  Esp igão  A l to  do  Iguaçu ,  F lo r  da  Ser ra  do  Su l ,  F ranc isco  Be l t rão ,  Honór io  Se rpa , 
I tape ja ra  do  Oes te ,  La ran je i ras  do  Su l ,  Man f r inópo l i s ,  Mangue i r inha ,  Mar iópo l i s ,  Marme le i ro ,  
Marqu inho ,  Nova  Esperança  do  Sudoes te ,  Nova  La ran je i ras ,  Nova  Pra ta  do  Iguaçu ,  Pa lmas ,  Pa to 
Branco ,  Péro la  do  Oes te ,  P inha l  de  São  Ben to ,  P lana l to ,  Po r to  Ba r re i ro ,  Pranch i ta ,  Quedas  do 
Iguaçu ,  Rea le za ,  Renascença ,  R io  Bon i to  do  I guaçu ,  Sa lgado  F i lho ,  Sa l to  do  Lon t ra ,  San ta  Izabe l 
do  Oes te ,  San to  An tôn io  do  Sudoes te ,  São  João ,  São  Jorge  do  Oes te ,  Saudade  do  Iguaçu ,  Su l ina , 
Ve rê ,  Vi rmond ,  Vi to r ino .
REGIÃO  08  (53  munic íp ios ) :   A l tami ra  do  Paraná ,  Apuca rana ,  Arapongas ,  Arapuã ,  Ara runa , 
Ar i ranha  do  Iva í ,  Ba rbosa  Fer ra z,  Boa  Ven tu ra  de  São  Roque ,  Bom  Sucesso ,  Bor razópo l i s , 
Ca l i f ó rn ia ,  Camb i ra ,  Campina  da  Lagoa ,  Campo  Mourão ,  Când ido  de  Abreu ,  Corumba ta í  do  Su l ,  
Cruzma l t ina ,  Engenhe i ro  Be l t rão ,  Fa ro l ,  Fax ina l ,  Fên ix ,  Godo y  More i ra ,  Grandes  R ios ,  I re tama,  
Iva ipo rã ,  Janda ia  do  Su l ,  Ja rd im  A legre ,  Ka loré ,  La ran ja l ,  L id ianópo l i s ,  Lu iz iana ,  Lunarde l l i ,  
Mamborê ,  Manoe l  R ibas ,  Mar i l ând ia  do  Su l ,  Marumb i ,  Ma to  Rico ,  Mauá  da  Ser ra ,  Nova  Can tu ,  
Nova  Tebas ,  Novo  I taco lomi ,  Pa lm i ta l ,  Peab i ru ,  P i tanga ,  Qu in ta  do  So l ,  R io  Bom,  Rio  Branco  do  
Iva í ,  Roncador,  Rosá r io  do  Iva í ,  Sabáud ia ,  San ta  Mar ia  do  Oes te ,  São  João  do  Iva í ,  São  Pedro  do 
Iva í .
Parágrafo  Único  -  Cada  municíp io  d isputará  a  Fase  Regional  em  sua  respect iva 
Região Esport iva  apresentada neste Regulamento .

SEÇÃO I I  -  DA FASE FINAL

ART. 53.  A  Fase  Final  const i tu i-se  no  processo  de  apuração  técnica  do  rendimento 
f inal  das equipes e at letas inscr i tos na compet ição.

ART. 54.  A  Fase  Final  no  ano  de  2011  dos  54º  Jogos  Abertos  do  Paraná  será 
real izada no municíp io de Toledo  no per íodo de 11 a 20 de novembro.

Parágrafo Único -  A Fase Final  no ano de  2012 dos  55º  Jogos Abertos  do Paraná 
será real izada no municíp io de Pato Branco .

ART. 55.  O Municíp io  sede da Fase Final  somente disputará a  Div isão “A”  caso tenha 
conquistado  sua  classi f icação  através  das  disputas  diretas  no  ano  anter ior.  Caso  não 
conquiste  na  Divisão  “A”  terá  d ire i to  assegurado  de  disputa  na  Div isão  “B”,  sem  a 
necessidade de part ic ipação na Fase Regional do ano em questão.

ART. 56.  Os  municíp ios  part ic ipantes  da  Div isão  “A”  para  o  ano  2011  nas  diversas 
modal idades colet ivas of ic ia is  são os seguintes:

NCG BASQUETEBOL FEMININO 2010 NCG BASQUETEBOL MASCULINO 2010

1 MARINGÁ 1º A 1 MARINGÁ 1º A

2 PONTA GROSSA 2º A 2 CAMPO MOURÃO 2º A

3 UNIÃO DA VITÓRIA 3º A 3 ASTORGA 3º A

4 TOLEDO 4º A 4 MARECHAL CÂNDIDO RONDON 4º A

5 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 1º B 5 PONTA GROSSA 1º B

6 FOZ DO IGUAÇU 2º B 6 LONDRINA 2º B

NCG BOCHA MASCULINO 2010

1 MARINGÁ 1º A

2 FRANCISCO BELTRÃO 2º A

3 BITURUNA 3º A

4 MATELÂNDIA 4º A

5 ITAIPULÂNDIA 5º A

6 MEDIANEIRA 6º A

7 CHOPINZINHO 1º B
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NCG BOCHA MASCULINO 2010

8 MARECHAL CÂNDIDO RONDON 2º B

NCG BOLÃO FEMININO 2010 NCG BOLÃO MASCULINO 2010

1 GENERAL CARNEIRO 1º A 1 MARECHAL CÂNDIDO RONDON 1º A

2 MARECHAL CÂNDIDO RONDON 2º A 2 CASCAVEL 2º A

3 CASCAVEL 3º A 3 PRANCHITA 3º A

4 PRANCHITA 4º A 4 MATELÂNDIA 4º A

5 MARINGÁ 1º B 5 FOZ DO IGUAÇU 1º B

6 TOLEDO 2º B 6 MARINGÁ 2º B

NCG FUTEBOL MASCULINO 2010

1 CAMPO MOURÃO 1º A

2 FRANCISCO BELTRÃO 2º A

3 ARAUCÁRIA 3º A

4 MARINGÁ 4º A

5 CASCAVEL 5º A

6 TELÊMACO BORBA 6º A

7 PARANAVAÍ 1º B

8 PRANCHITA 2º B

NCG FUTSAL FEMININO 2010 NCG FUTSAL MASCULINO 2010

1 MATELÂNDIA 1º A 1 MARINGÁ 1º A

2 PONTA GROSSA 2º A 2 FRANCISCO BELTRÃO 2º A

3 CIANORTE 3º A 3 FOZ DO IGUAÇU 3º A

4 CANTAGALO 4º A 4 TELÊMACO BORBA 4º A

5 TELÊMACO BORBA 5º A 5 CAMPO MOURÃO 5º A

6 PATO BRANCO 6º A 6 MARECHAL CÂNDIDO RONDON 6º A

7 LONDRINA 1º B 7 LONDRINA 7º A

8 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 2º B 8 PONTA GROSSA 8º A

9 TOLEDO 1º B

10 CASCAVEL 2º B

NCG HANDEBOL FEMININO 2010 NCG HANDEBOL MASCULINO 2010

1 CIANORTE 1º A 1 CAMPO MOURÃO 1º A

2 CASCAVEL 2º A 2 GOIOERÊ 2º A

3 MARINGÁ 3º A 3 CASCAVEL 3º A

4 MATELÂNDIA 4º A 4 MARECHAL CÂNDIDO RONDON 4º A

5 CAMPO MOURÃO 1º B 5 LONDRINA 1º B

6 FOZ DO IGUAÇU 2º B 6 MARINGÁ 2º B

NCG VOLEIBOL FEMININO 2010 NCG VOLEIBOL MASCULINO 2010

1 PONTA GROSSA 1º A 1 MARINGÁ 1º A

2 MARINGÁ 2º A 2 CASCAVEL 2º A

3 ARAUCÁRIA 3º A 3 ARAUCÁRIA 3º A

4 CASCAVEL 4º A 4 LONDRINA 4º A

5 LONDRINA 1º B 5 COLOMBO 5º A

6 ITAPERUÇU 2º B 6 ITAPERUÇU 6º A

7 PONTA GROSSA 1º B

8 TOLEDO 2º B
NCG = número de colocação nos grupos
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ART. 57.  A indicação  dos  municíp ios  part ic ipantes  da  Divisão  “B”  para  a  Fase  Final  
do  ano  de  2011  nas  modal idades  esport ivas  de  Basquetebol ,  Bocha,  Bolão ,  Futebol , 
Futsal ,  Handebol  e Voleibol  obedecerá aos seguintes cr i tér ios:

Nº DE EQUIPES PARTICIPANTES POR MODALIDADE/SEXO 
NA FASE REGIONAL EM 2011

Nº DE EQUIPES POR MODALIDADE/SEXO NA FASE FINAL – 
DIVISÃO “B” EM 2011

Até 50 equipes 08 ou 09 equipes

De 51 a 100 equipes 10 equipes

Acima de 101 equipes 12 equipes

Parágrafo  Primeiro  -  A  composição  dos  classi f icados  para  cada  número  de 
equipes previsto no “caput”   deste  art igo será:

TOTAL DE EQUIPES

SEM O MUNICÍPIO SEDE COM O MUNICÍPIO SEDE

1ºs LUGARES
 REGIONAIS

2ºs LUGARES 
REGIONAIS

1ºs LUGARES
 REGIONAIS

2ºs LUGARES 
REGIONAIS

08 ou 09 8 0 8 0

10 8 2 8 1

12 8 4 8 3

OBS 1:  Para  efei to  de  cálculo  da  proporcional idade  por  Região  Esport iva  será 
considerado  somente  o  número  de  equipes  part ic ipantes  da  Div isão  B  -  Fase 
Regional.
OBS  2:  Serão  considerados  os  2ºs  lugares  das  regiões  com  maior  percentual 
de part ic ipação na modal idade e sexo.
OBS  3:  No  quadro  acima  descri to  caso  após  a  conf i rmação  da  part ic ipação 
haja  empate  entre  as  diversas  Regiões  Esport ivas  de  modo  a  não  se 
possib i l i tar  imediatamente  a  ident i f icação  dos  f inal istas,  serão  ut i l izados  como 
cr i tér ios de desempate:
1) Maior  percentual  do número de equipes part ic ipantes (feminino e mascul ino) 
na modal idade específ ica de cada Região Esport iva ;
2)  Maior  percentual  do  número  de  equipes  part ic ipantes  em  todas  as 
modal idades de cada Região Esport iva ;
3)  Maior  percentual  do  número  de  municíp ios  part ic ipantes  de  cada  Região 
Esport iva .

Parágrafo  Segundo  -  Quando  o  número  tota l  de  equipes  inscr i tas  da  Fase 
Regional  for  igual  ou  infer ior  ao  número  de  equipes  a  serem  classi f icadas,  os 
inscr i tos  na  modal idade/sexo  estarão  automat icamente  classif icados  para  a  Fase 
Final  não havendo disputas entre os mesmos.
Parágrafo  Terceiro  -  Caso  antes  da  Sessão  Prel iminar,  até  a  data  prevista  no 
Parágrafo  Segundo  do  Art igo  32,  haja  desistência  de  part ic ipação  dos  munic íp ios 
na  Div isão  “B”  para  a  Fase  Final  será  real izado  convi te  para  outro  municíp io 
sendo  que  a  sua  aceitação  é  facul tat iva  e  obedecerá  ao  seguinte  cr i tér io:  a  vaga  
será disponibi l izada para o colocado imediato de sua respect iva Região Esport iva . 
Em caso de recusa não será  real izado novo convi te.

ART. 58.  O  número  de  munic íp ios  integrantes  na  Fase  Final  de  2011  para  a  Divisão 
“A”  nas  modal idades  colet ivas  of ic ia is  a  exceção  do  VOLEI  DE  PRAIA,  será  conforme  o 
indicado no Art igo 56.

ART. 59.  O  número  de  municíp ios  integrantes  na  Fase  Final  de  2012  obedecerá  ao 
que  for  del iberado  após  a  real ização  do  Encontro  Estadual  de  Esportes  a  ser  real izado  
no ano de 2011.

CAPÍTULO VII I  -  DO CERIMONIAL DE ABERTURA

ART. 60.  Os  54º  Jogos  Abertos  do  Paraná  terão  em  cada  uma  de  suas  fases 
(Regional  e  Final)  um  Cerimonial  de  Abertura  do  qual  part ic iparão  obrigatoriamente 
todas  as  delegações.  Caso  o  municíp io  não  se  faça  representar,  será  encaminhado 
relatór io  a  Just iça  Desport iva  para  as  providências  cabíveis  podendo  ter  a  sua  
part ic ipação cancelada.

Parágrafo  Primeiro  -  O  Cerimonial  de  Abertura  é  considerado  at ividade  of ic ia l 
dos  jogos,  devendo  cada  delegação  apresentar-se  uniformizada  e  somente  com 
at letas e d ir igentes inscr i tos.
Parágrafo  Segundo  -  Em  qualquer  uma  das  fases  (Regional  e  Final)  estará 
dispensado  de  part ic ipar  do  Cerimonial  de  Abertura  o  municíp io  que  est iver 
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inscr i to  nas  modal idades  que  in ic iarem  suas  disputas  após  o  segundo  dia  de 
compet ição.
Parágrafo Terceiro -  A locução of ic ia l  do cer imonial  deverá obrigator iamente ci tar 
no  iníc io,  nos  intervalos  e  no  término  das  solenidades  os  nomes  das  inst i tu ições  
real izadoras e promotoras.
Parágrafo  Quarto  -  O  Municíp io  sede  deverá  obrigator iamente  apresentar  ao 
representante  da  Paraná  Esporte  (Direção  Geral)  o  rote i ro  (pauta)  no  prazo  de 
(48)  quarenta  e  o i to  horas  antes  do  Cerimonial  de  Abertura  para  que  o  mesmo 
seja homologado.
Parágrafo  Quinto  -  O  Cerimonial  de  Abertura  obedecerá  a  seguinte  ordem  de 
apresentação:
a) Concentração das delegações;
b) Entrada e desf i le das delegações;
c)  Hasteamento das bandeiras do Brasi l ,  do Paraná,  do Munic íp io sede ao som do 
hino Nacional  Brasi le iro e do hino do Paraná;
d) Declaração de abertura dos jogos;
e) Entrada do fogo simból ico e acendimento da pira o l ímpica;
f ) Juramento do at leta;
“Em  nome  de  todos  os  compet idores  /  prometo  part ic ipar  destes  Jogos  /  
respeitando  e  cumprindo  as  normas  que  o  regem  /  me  comprometendo  com  um  
esporte  sem doping  e  sem drogas  /  no  verdadeiro  espír i to  esport ivo  /  pela  g lór ia  
do esporte em honra às nossas equipes" 
-  Assim Juramos -
g) Confraternização e ret i rada das delegações;
h) Eventos art íst icos e/ou outros (a cr i tér io  do Municíp io sede);
i )  Encerramento.

CAPÍTULO IX - DA PREMIAÇÃO

ART. 61.  A  Paraná  Esporte  diretamente  ou  por  intermédio  de  patrocinador  of ic ia l  
premiará  na  Fase  Regional  e  na  Fase  Final  os  1ºs,  2ºs  e  3ºs  lugares  em  cada 
modal idade/sexo.

Parágrafo  Primeiro  -  A  premiação  a  que  alude  este  art igo  mater ia l izar-se-á  em 
troféus  cuja  posse  será  def in i t iva.  Para  a  Fase Regional  e a  Fase  Final  os  at letas 
classi f icados  em  1º,  2º  e  3º  lugares,  em  cada  modal idade/sexo,  receberão 
medalhas correspondentes à colocação obt ida.   
Parágrafo Segundo -  Toda e qualquer  outra  premiação  a  ser  oferecida  deverá  ter 
autor ização expressa da Paraná Esporte.
Parágrafo  Terceiro  -  Para  a  Fase  Final  será  ofertado  o  Troféu  Discipl ina  (1º,  2º 
e 3º  lugares) de posse def in i t iva aos municíp ios part ic ipantes que tenham obt ido a 
maior  pontuação  nos  cr i tér ios  ét ico  e  d iscip l inar,  def in idos  pela  Comissão 
Especia l  de Just iça Desport iva e apurados pelo respect ivo TEJD.

CAPÍTULO X - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

ART. 62.  Os  municíp ios  part ic ipantes  pagarão  obrigatoriamente  ao  Munic íp io  sede, 
uma  taxa  de  inscr ição  no  valor  de  R$  50,00  (cinquenta  reais)  por  modal idade/sexo 
inscr i tos.  Este  pagamento  deverá  ser  efetuado  nas  Sessões  Prel iminares  das 
respect ivas  fases  dos  54º  Jogos  Abertos  do  Paraná ,  junto  à  Prefei tura  Municipal 
sediante  ou  órgão  designado.  O  municíp io  que  não  efetuar  o  pagamento  poderá  ter 
cancelada  sua  part ic ipação  nos  refer idos  jogos  e  estará  suje i to  as  penal idades  
constantes do COJDD.

ART. 63.  São de  responsabi l idade  tota l  dos  municíp ios  part ic ipantes  o  t ransporte,  os 
colchões,  a segurança e a l impeza dos alo jamentos.

Parágrafo  Único  -  Os  municíp ios  part ic ipantes,  quando  da  real ização  da 
compet ição,  deverão  levar  um  ou  mais  seguranças  (pessoas  que  não  estejam 
diretamente  l igadas  às  disputas)  para  cuidar  dos  pertences  da  delegação, 
permanecendo tempo integral  no local  dest inado para alo jamento.

ART. 64.  As  normas  e  determinações  quanto  à  d iscip l ina  e  conservação  dos 
alo jamentos  def in idas  pelas  ent idades  organizadoras  e  constantes  neste  Regulamento , 
deverão ser  cumpridas integralmente.

Parágrafo  Primeiro  -  É  de  responsabi l idade  direta  e  exclusiva  dos  municíp ios 
part ic ipantes  os  danos,  preju ízos  e  depredações  causadas  em  bens  imóveis  e/ou  
móveis  ut i l izados na compet ição por  qualquer pessoa integrante da sua delegação 
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esport iva.  Em  qualquer  s i tuação  o  Municíp io  sede  deverá  ser  imediatamente  
ressarcido com a reposição do mater ia l  ou em valor  pecuniár io.
Parágrafo  Segundo  -  Além  das  consequências  previstas  no  parágrafo  acima,  o 
fal toso f icará suje i to às penal idades previstas no COJDD.

ART. 65.  A  condição  de  saúde  dos  at letas  e  dir igentes  part ic ipantes  bem  como  a 
responsabi l idade  sobre  a  part ic ipação  de  at letas  menores  de  idade,  de  acordo  com  a 
legis lação  vigente  no  país  f icará  sob  a  responsabi l idade  dos  municíp ios  pelos  quais 
est iverem  part ic ipando,  desde  o  momento  da  formação  da  delegação,  do  seu  t ranslado  
entre  o  municíp io  de  or igem  e  o  Municíp io  sede,  durante  as  compet ições  e  durante  o 
deslocamento interno nos loca is de compet ição.

Parágrafo Primeiro -  As Comissões Médicas das delegações deverão acompanhar 
e se responsabi l izar  pelo bom estado de saúde dos integrantes das mesmas.
Parágrafo  Segundo  -  Os  municíp ios  que  não  possuírem  Comissão  Médica  na 
delegação  estarão  automat icamente  submet idos  aos  médicos  indicados  pelo 
Munic íp io  sede,  exceto  durante  o  deslocamento  entre  o  municíp io  de  or igem  e  o  
de dest ino.
Parágrafo  Terceiro  -  Os  munic íp ios  part ic ipantes  deverão  celebrar  um  seguro  de 
vida  colet ivo  extensivo  a  todos  os  com ponentes  de  sua  delegação  oferecendo 
garant ias às suas part ic ipações.

ART. 66.  Todos  os  part ic ipantes  devidamente  representados/assist idos  por  quem  de 
dire i to,  na  efet ivação  de  suas  part ic ipações  autor izam em caráter  gratui to,  i r revogável  e 
i rretratável  a  Paraná  Esporte  e  seus  parceiros  const i tuídos  no  presente  Regulamento ,  a 
captar  e  f ixar  a  suas  imagens  e  vozes  durante  a  real ização  dos  jogos,  em  qualquer  
suporte  existente  f icando  estas  ent idades  desta  forma,  plenamente  capacitadas  a 
ut i l izarem as  imagens  e  vozes  a  seus  exclusivos  cr i tér ios  a  qualquer  tempo,  no  Paraná, 
no Brasi l  e em outros países.

ART. 67.  O Municíp io  sede não poderá celebrar  contrato  de patrocínio  dos  54º  Jogos 
Abertos do Paraná  sem expressa anuência da Paraná Esporte.  

Parágrafo  Primeiro  -  O  Municíp io  sede  permit i rá  a  entrada  de  mater ia l 
promocional  dos patrocinadores nos locais  de compet ições e  de  solenidades,  bem 
como  prevalecerá  publ ic idade  da  Paraná  Esporte,  dos  patrocinadores  e  da 
prefei tura do Munic íp io sede, obedecendo aos cr i tér ios f ixados pela PRES.
Parágrafo  Segundo  -  O  Municíp io  sede  deverá  f ixar  o  nome  da  Paraná  Esporte 
em  igual  proporção  ao  seu  em  todos  os  mater ia is  promocionais,  locais  e  ações  
real izadas  antes,  durante  e  após  o  evento  quando  ta is  atos  est iverem 
relacionados ao mesmo.
Parágrafo Terceiro -  O Municíp io sede deverá encaminhar à Paraná Esporte,  para 
aprovação,  cópia  de  “ lay-out”  de  todos  os  mater ia is  promocionais  re lat ivos  ao 
evento.

ART. 68.  Os  54º  Jogos  Abertos  do  Paraná  observarão  quanto  as  suas  formas  de 
disputa,  as  disposições  cont idas  no  Regulamento  Técnico  que  é  parte  integrante  do 
presente Regulamento .

ART. 69.  Os 54º  Jogos Abertos  do  Paraná  observarão  quanto  a  normat ização  própr ia 
das  modal idades esport ivas  disputadas  os  regulamentos  técnicos  dos  campeonatos  e as 
regras of ic ia is  v igentes no País.

ART. 70.  Para  f ins  d iscip l inares  nas  modal idades  indiv iduais  cada  prova  será 
considerada dist inta das demais.  

ART. 71.  Serão real izados os  campeonat os das  modal idades/sexo  em que houver  um 
mínimo de 02 municíp ios part ic ipantes,  respeitado o Art igo 57 - Parágrafo Segundo. 

ART. 72.  Ficará a cr i tér io da Comissão Técnica a elaboração da programação (datas,  
locais e horár ios) dos jogos ou provas.

Parágrafo  Único  -  Para  as  modal idades  de  BOCHA  e  BOLÃO  o  número  de 
rodadas  por  d ia  será  def in ido  em  conformidade  com  as  insta lações  específ icas  
oferecidas pelos Municíp ios sede,  não cabendo aos part ic ipantes quest ionarem as 
decisões tomadas.

ART. 73. Os  mater ia is  esport ivos  (bolas)  a  serem  ut i l izados  durante  os  jogos  serão  
def in idos  e  oferecidos  pela  Paraná  Esporte,  não  cabendo  aos  part ic ipantes 
quest ionamento dos mesmos.
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ART. 74.  Qualquer  compet ição  que  venha  a  ser  suspensa  ou  t ransfer ida  por  mot ivo 
de  força  maior  será  real izada  conforme  determinar  a  Comissão  Técnica,  obedecendo  às 
regras of ic ia is  de cada modal idade esport iva.

Parágrafo  Único  -  Neste  caso,  a  cr i tér io  da  Comissão  Técnica  e  em  condição 
excepcional,  uma  ou  mais  equipes  poderão  real izar  até  dois  jogos  num  mesmo 
dia.

ART. 75.  Haverá uma to lerância de 15 minutos para o iníc io do pr imeiro jogo de cada  
período, não havendo ta l  para os demais.  

ART. 76.  Somente será permit ida a permanência na área de compet ição de:
I  -  Supervisão,  coordenação e equipe de arbi t ragem da modal idade;
I I  -  Pessoas  envolvidas  diretamente  com a  part ida  em questão  de  acordo  com  as  
regras da modal idade;
I I I  -  Pessoas  devidamente  credenciadas,  membros  da  CCO,  imprensa,  segurança 
e Just iça Desport iva;
IV -  Pessoas com autor ização do Supervisor ou Coordenador da modal idade.

ART. 77.  A pessoa  f ís ica  inscr i ta  que  não  t iver  condições  de  atuação  na  part ida  ou 
prova,  por estar  cumprindo suspensão auto mát ica (Art igo 82)  ou pela  Just iça  Desport iva, 
deverá  se  postar  do  lado  contrár io  da  mesa  de  contro le  e  dos  respect ivos  bancos  de  
reservas nos locais da compet ição.

ART. 78.  Será  de  inte ira  responsabi l idade  dos  municíp ios  se  pessoas  f ís icas  e 
juríd icas  que  est iverem cumprindo punição  imposta pelo  órgão judicante  e/ou  suspensão  
automát ica,  v ierem a part ic ipar  de jogo ou prova.

ART. 79.  Conforme  as  Resoluções  nº.  03  de  08/04/2008  e  nº.  05  de  06/05/2008  do 
Conselho  Estadual  de  Esporte  e  Lazer,  haverá  comunicabi l idade  das  punições  apl icadas 
pelas respect ivas  instâncias  desport ivas (Tr ibunais  de Just iça Desport iva,  Comissões de  
Ét ica  e  Comissões  Discip l inares)  por  ocasião  dos  Jogos  Abertos  do  Paraná,  Jogos  da  
Juventude do Paraná, Jogos Escolares do Paraná e Jogos Universi tár ios do Paraná.

Parágrafo Único  -  A part ic ipação  de  pessoas f ís icas  em cumprimento  de  punição, 
independentemente  do  órgão  judicante  que  tenha  profer ido  a  respect iva  decisão, 
acarretará  descumpr imento  de  decisão  e  part ic ipação  ir regular  em  qualquer  dos 
eventos que integram os Jogos Of ic ia is do Paraná .

ART. 80.  Será  considerado  perdedor  por  WxO ,  desclassi f icado  da  compet ição  e 
tendo os seus jogos e resul tados cancelados o at leta ou equipe que:

I  -  Desist i r,  não comparecer ou comparecer fora do prazo regulamentar;
I I  -  Apresentar-se  para  a  disputa  de  jogo  ou  prova  of ic ia lmente  programados  sem 
a documentação exig ida no Art igo 45.
Parágrafo  Primeiro  -  Além das consequências  previstas  no “caput”  deste  art igo  o 
fal toso f icará suje i to às penal idades previstas no COJDD.
Parágrafo  Segundo  -  Quando  a  desclassif icação  ocorrer  após  o  in íc io  de 
qualquer  fase  subsequente,  não  será  permit ido  a  qualquer  equipe  requerer  sua 
ascensão.
Parágrafo  Terceiro  -  Nas  modal idades  indiv iduais  somente  serão  encaminhados 
re latór ios  à  Just iça  Desport iva  no  caso  do  não  comparecimento  de  nenhum  at leta 
em nenhuma nas provas conf i rmadas.

ART. 81.  O  municíp io  que  apresentar  para  a  d isputa  de  um  jogo  ou  prova 
of ic ia lmente  programado,  equipe,  d ir igente  e/ou  at leta  indiv idualmente considerado,  sem 
as  condições  legais  e  mater ia is  para  atuação,  terá  encaminhado  à  Just iça  Desport iva 
re latór io por parte da Comissão Técnica do evento para as providências legais.

Parágrafo  Único  -  Se  a  Just iça  Desport iva  entender  pela  desclassi f icação 
conforme  Termo  de  Decisão,  a  equipe  e/ou  at leta  individualmente  considerado 
terá  todos  os  resul tados  obt idos  na  compet ição  e/ou  prova,  indiv idualmente 
considerada,  cancelados.  Se  esta  suspensão  ocorrer  após  o  iníc io  de  qualquer  
fase  subsequente,  não  será  permit ido  a  qualquer  equipe  e/ou  at leta  requerer  sua 
ascensão.

ART. 82.  Estará  automat icamente  suspensa  da  part ida  subsequente  na  mesma 
modal idade/sexo a pessoa f ís ica que:

I  -  No BASQUETEBOL cometer  uma  fa lta  desqual i f icante,  exceto  pelo  descr i to  no 
i tem 2.1 do regulamento técnico da modal idade;
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I I  -  No  BOLÃO  receber  um  cartão  branco  com  tar ja  d iagonal  vermelha  ou  dois  
cartões brancos com tar ja d iagonal amarela,  consecut ivos ou não.
I I I  -  No  FUTEBOL  for  expulsa  ou  receber  02  cartões  amarelos,  consecut ivos  ou 
não;
IV -  No FUTSAL for expulsa ou receber  02  cartões amarelos,  consecut ivos ou não;
V  -  No  HANDEBOL for  expulsa  ou  desqual if icada  no  caso  de  seguir  re latór io  em 
anexo a súmula;
VI -  No VOLEIBOL e no VOLEI DE PRAIA for desqual if icada.
Parágrafo  Primeiro  -  Não  se  apl ica  o  d isposto  neste  art igo  se  antes  do 
cumprimento  da  suspensão  a  pessoa  f ís ica  for  absolvida  pelo  órgão  judicante 
competente,  desde  que  constante  no  termo  de  decisão  do  respect ivo  processo 
discip l inar  o não cumprimento da suspensão automát ica,  nos termos da legis lação  
desport iva vigente.
Parágrafo  Segundo  -  Para  f ins  do  disposto  neste  art igo  entende-se  por  part ida 
subsequente  a  ocorrente  na  mesma  compet ição  ( 54º  Jogos  Abertos  do  Paraná )  e 
no ano específ ico correspondente.

ART. 83.  No  contro le  de  cartões,  para  as  modal idades  de  BOLÃO,  FUTEBOL  e 
FUTSAL serão apl icados os seguintes procedimentos:

I  -  Será  de  inte ira  responsabi l idade  dos  municíp ios  part ic ipantes  o  contro le  dos 
cartões  recebidos  por  seus  at letas  e  d ir igentes  nas  respect ivas  modal idades. 
Caso  haja  interesse,  o  mesmo  pode  ser  consultado  na  CCO.  A  equipe  de 
arbi t ragem  não  impedirá  a  part ic ipação  de  nenhum  at leta  caso  o  técnico  queira 
colocá- lo no jogo.
I I  -  Para  a  Fase Final  os  cartões  amarelos  recebidos  na  Fase  Regional  serão 
anist iados e os cartões vermelhos serão cumulat ivos.
I I I  -  W.O.  -  na  part ida  em  que  houver  o  W.O.  os  at letas  que  deveriam  cumpri r  a  
suspensão  automát ica  deverão  fazê- lo  novamente  na  part ida  seguinte.  Todos  os 
cumprimentos  de  suspensão  automát ica  e  cartões  recebidos  nos  jogos  real izados 
contra  a  equipe  que  não  compareceu,  compareceu  tardiamente  ou  sem  as 
condições mater ia is exig idas para a disputa da part ida serão mant idos.
IV  -  Desclassificação  -  todos  os  cumprimentos  de  suspensão  automát ica  e 
cartões  recebidos  nos  jogos  real izados  contra  a  equipe  desclassi f icada  serão 
mant idos.

ART. 84.  Todos  os  munic íp ios  part ic ipantes  deverão  ut i l izar  uniformes  para  as 
disputas.  Também  deverão  possuir  no  mínimo  02  jogos  de  uniformes,  sendo  um  de  cor 
c lara  e  outro  de cor  escura.  Nestes  deverá  constar  obrigatoriamente  na camisa  o  nome 
do municíp io para efei to de ident i f icação pelo públ ico e mídia.  

Parágrafo  Primeiro  -  Estarão  dispensados  do  “caput”  deste  art igo  no  tocante  ao 
nome do munic íp io no uniforme, os at letas das modal idades de GR e NATAÇÃO.
Parágrafo  Segundo  -  Para  efei to  deste  art igo  consideram-se  peças  de  uniforme 
calção  e  camisa,  conforme  determina  a  regra  específ ica  de  cada  modal idade  para 
ident if icação junto à mesa de contro le do jogo.
Parágrafo  Terceiro  -  O  tamanho  mínimo  recomendado  para  a  inscr ição  do  nome 
do municíp io na camisa será de 20x4cm (comprimento x largura).
Parágrafo  Quarto  -  Não  serão  permit idas  improvisações  para  colocação  do  nome 
do  municíp io  e  números  na  camisa,  ta is  como:  f i tas  adesivas,  esparadrapo,  papel 
e outros.
Parágrafo  Quinto  -  É expressamente  proib ido  o  uso  de  uniformes  com  patrocínio 
de part idos pol í t icos e/ou candidatos,  c igarros,  bebidas alcoól icas ou simi lares.
Parágrafo  Sexto  -  A vest imenta  dos  técnicos  ou  responsáveis  das  equipes  será 
camiseta,  calça  ou  bermuda  e  tênis,  conforme  a  especif ic idade  de  cada 
modal idade  e  deverá  ser  de  cor  d iferent e  dos  uniformes  dos  at letas.  É 
expressamente  proib ida  a  permanência  no  banco  de  reservas  calçando  chinelos 
ou  sandál ias.  Deve-se  evi tar  a  entrada  nos  locais  de  compet ição  (quadra)  com 
calçados que possam vi r  a causar danos nos pisos.  

ART. 85.  Caso as cores dos uniformes sejam simi lares e  prejudiquem as disputas um 
sorte io  indicará  qual  das  equipes  deverá  mudar  o  uni forme.  O  tempo  para  a  t roca  dos 
uniformes será de 15 minutos.

Parágrafo  Primeiro  -  Quando  o  Municíp io  sede  for  uma  das  equipes,  e le  deverá 
t rocar o uniforme.
Parágrafo  Segundo  -  O  iníc io  da  contagem  do  tempo  de  15  minutos  se  dará  no 
momento que o árbi t ro encerrar  o sorte io com os capitães das equipes.  
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Parágrafo  Terceiro  -  Para  o  pr imeiro  jogo  de  cada  período  o  iníc io  da  contagem 
dos  15  minutos  previstos  no  “caput  “deste  art igo,  se  dará  no  momento  em  que 
terminarem  os  15  minutos  de  to lerância  previstos  no  Art igo  75 do  presente 
Regulamento .

ART. 86.  Nos  Jogos  Abertos  do  Paraná  -  Fase  Final ,  os  munic íp ios  campeões  na 
Divisão  “A”  terão  o  dire i to  de  part ic ipar  dos  Jogos  Abertos  Brasi le iros  -  JABs  nas 
modal idades  que  f igurem  em  ambas  as  compet ições  ( JAPs/JABs) ,  desde  que 
demonstrem interesse  e  arquem com todas  as  responsabi l idades  de  part ic ipação  de  sua  
delegação.

Parágrafo  Único  -  As  modal idades  que  f iguram  em  ambas  as  compet ições  serão 
of ic ia l izadas  após  reunião  entre  os  Estados  part ic ipantes  do  evento,  através  de  
documento of ic ia l  expedido pela Paraná Esporte.

ART. 87.  É  proib ido  para  dir igentes,  técnicos,  at letas,  árbi t ros  e  demais  pessoas 
diretamente envolvidas  com as  compet ições,  devidamente  uniformizados,  fumar e  ingerir  
bebidas  alcoól icas  em  locais  de  compet ição,  CCO,  alo jamentos  e  refei tór io.  O  fa ltoso 
f icará suje i to às penal idades previstas no COJDD.

ART. 88.  Somente  será  permit ida  a  entrada  de  instrumentos  de  som  ou  percussão 
nos  locais  de  compet ição,  desde  que  devidamente  autor izados  pela  supervisão  ou 
coordenação  da  modal idade  e  arbi t ragem,  que  determinará  o  local  de  acomodação  dos 
mesmos.

ART. 89.  Os  casos  omissos  do  presente  Regulamento  serão  solucionados  pela 
Comissão Técnica da PRES.

CAPÍTULO XI -  DAS NORMAS GERAIS

SEÇÃO I  -  DAS NORMAS ESPECÍFICAS DAS COMPETIÇÕES

ART. 90.  Os  técnicos  ou  responsáveis  pelas  equipes  deverão  entregar  na  mesa 
quando  sol ic i tado,  os  documentos  de  seus  at letas  e  dir igentes  para  que  possam  ser 
fei tas  as  devidas  conferências  dos  mesmos,  sem  os  quais  não  poderão  part ic ipar  das  
disputas.

ART. 91.  Para  evi tar  acidentes  os  técnicos  ou  responsáveis  deverão  or ientar  seus 
at letas  que  é  proib ido  ut i l izar  qualquer  t ipo  de  adereço  (correntes,  anéis,  pulseiras,  
br incos,  p iercing,  etc.)  durante  a  real ização  das  part idas.  Por  sol ic i tação  da  arbi t ragem 
os mesmos deverão ret i rar seus adereços/enfei tes.

ART. 92.  Para  um  melhor  acompanhamento  dos  jogos  os  Chefes  de  Delegações  ou 
Assessores  deverão  acompanhar  d iar ia mente  junto  a  CCO  ou  através  do  si te  of ic ia l  do 
evento (www.jogosabertos.pr.gov.br ) ,  os bolet ins de programação, de resultados,  notas 
of ic ia is  e  outros  documentos  expedidos  pela  C omissão  Técnica  e  pela  CEM,  evi tando 
assim maiores t ranstornos.

ART. 93.  Para  as  modal idades  em  que  há  o  aquecimento  no  local  de  compet ição 
somente  será  permit ido  para  o  pr imeiro  jogo  de  cada  período,  desde  que  as  equipes 
cheguem  com  30  minutos  de  antecedência  da  hora  est ipulada  em  bolet im  of ic ia l .  As 
demais equipes deverão fazê-lo fora da quadra.

Parágrafo  Único  -  Nas  modal idades  de  BOCHA  e  de  BOLÃO  não  haverá 
aquecimento dentro do local  de compet ição antes do iníc io do jogo.

SEÇÃO I I  -  DAS NORMAS ESPECÍFICAS DO REFEITÓRIO /  ALIMENTAÇÃO

ART. 94.  Os  t íquetes  de  al imentação  que  darão  dire i to  as  refe ições  serão 
distr ibuídos  pela  PRES,  sendo  entregues  conforme  o  número  de  part ic ipantes 
re lacionados  na  Ficha  de  Ut i l i zação  do  Refei tór io ,  durante  o  per íodo  de  estadia  dos 
mesmos. 

ART. 95.  A entrada  no refei tór io  somente será  permit ida mediante  a  apresentação  do  
t íquete correspondente à refe ição.

ART. 96.  Os horár ios das refe ições,  preferencia lmente,  serão:
Café -  06h30 às 08h30 /  Almoço - 11h às 14h / Jantar -  17h30 às 20h30.
OBS:  A  cr i tér io  da  Comissão  Técnica  o  horár io  das  refe ições  poderá  ser 
a lterado.

ART. 97.  As  equipes  que  t iverem  o  pr imeiro  jogo  em  cada  período  deverão  se 
apresentar  mais cedo ao local  de refe ição,  dentro do horár io estabelecido para a mesma.  
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Se  necessário  devem  procurar  o  Coordenador  de  Al imentação  para  que  este  auxi l ie  no 
processo de atendimento de suas equipes.

ART. 98.  Compete  a  cada  part ic ipante  colaborar  com  a  conservação  da  ordem  e  
l impeza,  cabendo  aos  dir igentes  ze larem  pelo  comportamento  de  seus  at letas  nas  
dependências do refei tór io.

ART. 99.  Não  é  permit ido  o  uso  de  roupas  que  atentem  aos  bons  costumes  e 
conceitos de ordem moral ,  bem como jogar ou bater bola nas dependências do refe i tór io.

ART. 100. Para  qualquer  informação  e/ou  reclamação  o  Chefe  de  Delegação  ou 
Assessores deverão dir igir -se ao Coordenador de Al imentação da PRES.

SEÇÃO I I I  -  DAS NORMAS ESPECÍFICAS DOS ALOJAMENTOS

ART. 101. O  Chefe  de  Delegação,  Assessores  e  demais  d ir igentes  f icarão  de  posse 
das  chaves  das  salas  do  alo jamento.  Em  caso  de  perda  das  mesmas  deverá  haver 
indenização  ou  providenciadas  novas  cópias.  Ao  f inal  de  sua  part ic ipação  todas  as 
chaves serão devolvidas ao responsável pelo a lo jamento cedido.

ART. 102. As  salas  ocupadas  deverão  ser  conservadas  em  perfe i ta  ordem  e  l impeza,  
bem  como  os  sanitár ios  e  demais  dependências  ut i l izadas.  É  de  responsabi l idade  dos  
Dir igentes  de  cada  delegação  o  gerenciamento  da  questão  de  l impeza  nos  locais 
ut i l izados como dormitór ios.  

ART. 103. Os  objetos  de  valor  deverão  f icar  sob  guarda  dos  dir igentes  ou 
responsáveis.  A  Paraná  Esporte  e  o  Munic íp io  sede  não  se  responsabi l izam  por 
eventuais  perdas.

ART. 104. Não  é  permit ido  jogar  bola  nas  dependências  internas  dos 
estabelecimentos de ensino e outros locais dest inados para alo jamento.

ART. 105. Não é permit ido aos at letas ou demais membros das delegações fazerem-se  
acompanhar  de  pessoas  estranhas  a  sua  delegação,  e  para  tanto  as  vis i tas  deverão  ser  
fei tas nos locais de compet ição ou em outros locais.

ART. 106. A permanência  e  deslocamento  dos  at letas,  técnicos,  d ir igentes  e  demais 
membros que compõe a delegação, nos corredores e pát ios dos alo jamentos deverão ser  
fei tos  de  modo  a  não  atentar  aos  bons  costumes  e  aos  conceitos  v isuais  de 
comportamento geral .

ART. 107. O  uso  dos  te lefones  dos  alo jamentos  será  reservado  ao  atendimento  de 
casos  de  urgência  e  somente  pelos  responsáveis  da  delegação,  desde  que  o  uso  seja 
autor izado pelo responsável do alo jamento.

ART. 108.  Os  equipamentos  de  som  pertencentes  aos  dir igentes  e  at letas  deverão  ser  
de  uso  único  e  restr i to  às  salas  ou  demais  locais  ut i l izados  como dormitór io,  bem como 
sua  ut i l ização  deverá  seguir  as  normas  estabelecidas  com  os  decibéis  permit idos  pela 
legis lação vigente.

ART. 109. Após  as  23  horas  todas  as  luzes  deverão  estar  apagadas  e  deverá  ser  
mant ido  si lêncio  dentro  das  dependências  dos  alo jamentos,  respeitando  o  descanso  e 
recuperação  f ís ica  de  todos.  Serão  responsáveis  pelo  que  determina  o  presente  art igo 
os senhores Chefes de Delegações ou Assessores.

ART. 110. Toda  e  qualquer  reclamação  quanto  à  ordem  nos  alo jamentos  deverá  ser 
fei ta por escr i to pelo Chefe da Delegação ou Assessores devidamente inscr i tos.

ART. 111. A PARANÁ ESPORTE  reserva-se no dire i to de:
a)  Propor  a  sustação  da  part ic ipação  nos  54º  Jogos  Abertos  do  Paraná  das 
pessoas  cuja  at i tude  for  contrár ia  ao  espír i to  desport ivo,  dentro  e  fora  do 
ambiente  de  jogo  (quadras,  campos,  arquibancadas,  alo jamentos,  refe i tór ios  e 
outros) bem como estarão suje i tas as penal idades previstas no COJDD;
b)  L ivre  acesso  a  todas  as  dependências  ocupadas  pelas  delegações  sempre  que 
ju lgar  necessário.
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REGULAMENTO  TÉCNICO
1. FORMAS DE DISPUTA 
PARA A FASE REGIONAL  
Modal idades:  B ASQUETEBOL,  BOCH A,  BOL ÃO,  FUTEBOL,  FUTS AL ,  H AND EBOL E VOL EIBOL
PARA A FASE FINAL
Modal idades:  TÊNIS  DE MES A E VOLEI  DE PR AI A

1.1) 02 EQUIPES

a) BASQUETEBOL /  BOCHA / VOLEIBOL -  melhor de 02 jogos vencedores;
b) BOLÃO /  HANDEBOL -  melhor de 03 pontos (mínimo de 02 jogos);
c) FUTEBOL /  FUTSAL - melhor  de 04 pontos (mínimo de 02 jogos).
OBS:  Para  os  i tens  “b”  e  “c”  em caso  de  necessidade  de  real ização  de  um tercei ro  jogo  
e  este  terminar  empatado,  serão  ut i l izados  os  cr i tér ios  de  desempate  para  o  jogo 
estabelecidos no regulamento técnico de cada modal idade.

1.2) DE 03 A 05 EQUIPES

a)  Fase  Única :  Será  formado  um  grupo  único  através  de  sorte io  e  será  disputado  em 
sistema de rodízio  em um turno.  A C lassi f icação  Final  será  efetuada pela  pontuação das 
equipes ao f inal  do turno.

1.3) DE 06 A 08 EQUIPES

a)  Fase  Classificatória:  Os  concorrentes  serão  div id idos  em  02  grupos  (A,  B) 
d isputados  pelo  s istema  de  rodízio  em um turno.  O sorte io  para  composição  dos  grupos  
será  fe ito  em  02  partes:  1ª  -  números  01  a  06,  2ª  -  números  07  e  08  (se  necessário),  
f icando os mesmos assim const i tu ídos:

GRUPOS A B

EQUIPES

01 02
03 04
05 06
07 08

• Classi f icam-se o 1º  e o 2º lugares de cada grupo para a Fase Semif inal .

b) Fase Semifinal:  Será disputada conforme segue:
• Jogo 01 -  1º Grupo A x 2º Grupo B
• Jogo 02 -  1º Grupo B x 2º Grupo A

c) Fase Final:  Será disputada conforme segue:

• Jogo 03 -  Perdedor jogo 01 x Perdedor jogo 02 - Decisão 3º e 4º lugares

• Jogo 04 -  Vencedor jogo 01 x Vencedor jogo 02 - Decisão 1º e 2º lugares

d) A Classi f icação Final  será fe i ta da seguinte maneira:
• 1º a 4º  lugares -  disputa de jogo;
• 5º  e  6º  lugares  -  3ºs  lugares  de  cada  grupo  na  Fase  Classif icatór ia,  obedecendo 
ao cr i tér io das equipes classif icadas de 1º a 4º  lugares;
• 7º  e  8º  lugares  -  4ºs  lugares  de  cada  grupo  na  Fase  Classif icatór ia,  obedecendo 
ao cr i tér io das equipes classif icadas de 1º a 4º  lugares;

1.4) DE 09 A 12 EQUIPES

a)  Fase  Classificatória:  Os  concorrentes  serão  divid idos  em  03  grupos  (A,  B,  C) 
d isputados  pelo  s istema  de  rodízio  em um turno.  O sorte io  para  composição  dos  grupos  
será  fe ito  em  02  partes:  1ª  -  números  01  a  09,  2ª  -  números  10  a  12  (se  necessário),  
f icando os mesmos assim const i tu ídos:

GRUPOS A B C

EQUIPES

01 02 03
04 05 06
07 08 09
10 11 12

• Classif icam-se  o  1º  lugar  de  cada  grupo  e  o  melhor  2º  lugar  por  Cr i tér io  Técnico  
(CT) .
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b)  Fase Semifinal:  Os 04  (quatro)  c lassif icados serão distr ibuídos por  sorte io,  conforme 
segue,  sendo  que  o  2º  lugar  c lassi f icado  por  Critér io  Técnico  não  poderá  enfrentar  o  1º 
lugar do seu grupo na Fase Classi f icatór ia:  

• Jogo 01 - 1º  Grupo x 2º Grupo CT
• Jogo 02 - 1º  Grupo x 1º Grupo 

c) Fase Final:  Será disputada conforme segue:

• Jogo 03 - Perdedor jogo 01 x Perdedor jogo 02 - Decisão 3º e 4º lugares

• Jogo 04 - Vencedor jogo 01 x Vencedor jogo 02 - Decisão 1º e 2º lugares

d) A Classi f icação Final  será fe i ta da seguinte maneira:
• 1º a 4º  lugares -  d isputa de jogo;
• 5º e 6º  lugares -  2ºs lugares na Fase Classi f icatór ia não classif icados para a Fase  
Semif inal ,  obedecendo ao cr i tér io das equipes classi f icadas de 1º a 4º  lugares;
• 7º  a  9º  lugares  -  3ºs  lugares  de  cada  grupo  na  Fase  Classi f icatór ia,  obedecendo 
ao cr i tér io das equipes classi f icadas de 1º a 6º lugares;
• 10º a 12º lugares -  4ºs lugares de cada grupo na Fase Classi f icatór ia,  obedecendo 
ao cr i tér io das equipes classi f icadas de 1º a 6º lugares.

1.5) DE 13 A 16 EQUIPES

a)  Fase  Classificatória:  Os  concorrentes  serão  divid idos  em  04  grupos  (A,  B,  C,  D) 
d isputados  pelo  s istema  de  rodízio  em um turno.  O sorte io  para  composição  dos  grupos  
será fei to  em 02 partes:  1ª  -  números 01 a  12,  2ª  -  números 13 a 16,  f icando os mesmos  
assim const i tuídos:

GRUPOS A B C D

EQUIPES

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16

• Classif icam-se o 1º e o 2º  lu gares de cada grupo para a Fase Quartas-de-f inal .

b) Fases  Quartas-de-final  /  Semifinal  e  Final:  Serão  disputadas  no  sistema  de 
el iminatór ia  s imples  com  disputa  de  3º  e  4º  lugares.  A  composição  da  chave  será  a 
seguinte:  

QUARTAS DE FINAL SEMIFINAL FINAL

1º A 
Jogo 01 Vencedor Jogo 01

2º D 
Jogo 05 Vencedor Jogo 05

1º C 
Jogo 02 Vencedor Jogo 02

2º B 
Decisão 1º/2º

1º D 
Jogo 03 Vencedor Jogo 03

2º A 
Jogo 06 Vencedor Jogo 06

1º B 
Jogo 04 Vencedor Jogo 04

2º C Perdedor Jogo 05

Decisão 3º/4º

Perdedor Jogo 06

c) A Classi f icação Final  será fe i ta da seguinte maneira:
• 1º a 4º  lugares -  disputa de jogo;
• 5º  a  8º  lugares  -  perdedores  dos  jogos  da  Fase  Quartas-de-f inal ,  obedecendo  ao 

cr i tér io das equipes classi f icadas de 1º a 4º lugares;
• 9º  a  12º  lugares  -  3ºs  lugares  de cada  grupo  na  Fase  Classi f icatór ia,  obedecendo  

ao cr i tér io das equipes classi f icadas de 1º a 8º lugares;
• 13º  a  16º  lugares  -  4ºs  lugares  de  cada  grupo  na  Fase  Classif icatór ia,  

obedecendo ao cr i tér io das equipes classi f icadas de 1º a 8º lugares.
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1.6) 17 EQUIPES

a)  Fase  Classificatória:  Os  concorrentes  serão  div id idos  em  05  grupos  (A,  B,  C,  D,  E) 
d isputados  pelo  s istema  de  rodízio  em um turno.  O  sorte io  para  composição  dos  grupos 
será  real izado  em duas  partes:  1ª  -  números  01  a  15,  2ª  -  números  16  a  20,  f icando  os  
mesmos assim const i tuídos:

GRUPOS A B C D E

EQUIPES

01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20

• Classi f icam-se  o  1º  lugar  de  cada  grupo  e  03  (t rês)  2ºs  lugares  por  Critér io  
Técnico (CT)  para a Fase Quartas-de-f inal.

b) Fases  Quartas-de-final  /  Semifinal  e  Final:  Serão  disputadas  no  sistema  de 
el iminatór ia  s imples  com  disputa  de  3º  e  4º  lugares.  A composição  da  chave  será  fei ta 
por  sorte io,  sendo  que  os  2ºs  lugares  por  Critér io  Técnico  não  poderão  enfrentar  os  1ºs 
lugares dos seus grupos na Fase Classif icatór ia:

QUARTAS DE FINAL SEMIFINAL FINAL

    1º 
Jogo 01 Vencedor Jogo 01

2º
Jogo 05 Vencedor Jogo 05

1º
Jogo 02 Vencedor Jogo 02

2º
Decisão 1º/2º

1º
Jogo 03 Vencedor Jogo 03

1º 
Jogo 06 Vencedor Jogo 06

2º
Jogo 04 Vencedor Jogo 04

1º Perdedor Jogo 05

Decisão 3º/4º

Perdedor Jogo 06

c)  A Classi f icação Final  será fe i ta da seguinte maneira:
• 1º a 4º  lugares -  disputa de jogo;
• 5º  a  8º  lugares  -  perdedores  dos  jogos  da  Fase  Quartas-de-f inal ,  obedecendo  ao  
cr i tér io das equipes classi f icadas de 1º a 4º lugares;
• 9º  e  10º  lugares  -  2ºs  lugares  na  Fase  Classif icatór ia  não  classi f icados  para  a 
Fase  Quartas  de  Final ,  obedecendo  ao  cr i tér io  das  equipes  classif icadas  de  1º  a  8º  
lugares;
• 11º a  15º  lugares -  3ºs lugares de cada grupo na Fase Classif icatór ia,  obedecendo 
ao cr i tér io das equipes classi f icadas de 1º a 8º lugares;
• 16º e  17º lugares -  4ºs lugares de cada grupo na Fase Classif icatór ia,  obedecendo 
ao cr i tér io das equipes classi f icadas de 1º a 8º lugares.

1.7) DE 18 A 24 EQUIPES

a)  Fase  Classificatória:  Os  concorrentes  serão  div id idos  em  06  grupos  (A,  B,  C,  D,  E, 
F)  d isputados  pelo  s istema  de  rodízio  em  um  turno.  O  sorte io  para  composição  dos 
grupos  será  real izado  em  02  partes:  1ª  -  números  01  a  18,  2ª  -  números  19  a  24  (se 
necessário),  f icando os mesmos assim const i tuídos:

GRUPOS A B C D E F

EQUIPES

01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24

• Classif icam-se  o  1º  lugar  de  cada  grupo  e  02  (dois)  2ºs  lugares  por  Critér io  
Técnico  (CT)  para a Fase Quartas-de-f inal .

b)  Fases  Quartas-de-final  /  Semifi nal  e  Final:  Serão  disputadas  no  sistema  de 
el iminatór ia  s imples  com  disputa  de  3º  e  4º  lugares.  A composição  da  chave  será  fei ta 
por  sorte io  sendo  que  os  2ºs  lugares  por  Critér io  Técnico  não  poderão  enfrentar  os  1ºs 
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lugares dos seus grupos na Fase Classif icatór ia.
QUARTAS DE FINAL SEMIFINAL FINAL

1º 
Jogo 01 Vencedor Jogo 01

2º 
Jogo 05 Vencedor Jogo 05

1º 
Jogo 02 Vencedor Jogo 02

1º 
Decisão 1º/2º

1º 
Jogo 03 Vencedor Jogo 03

1º 
Jogo 06 Vencedor Jogo 06

2º 
Jogo 04 Vencedor Jogo 04

1º Perdedor Jogo 05

Decisão 3º/4º

Perdedor Jogo 06

c) A Classi f icação Final  será fe i ta da seguinte maneira:
• 1º a 4º  lugares -  disputa de jogo;
• 5º  a  8º  lugares  -  perdedores  dos  jogos  da  Fase  Quartas-de-f inal ,  obedecendo  ao 

cr i tér io das equipes classi f icadas de 1º a 4º lugares;
• 9º  a  12º  lugares  -  2ºs  lugares  na  Fase  Classif icatór ia  não  classi f icados  para  a 

Fase  Quartas-de-f inal ,  obedecendo  ao  cr i tér io  das  equipes  classi f icadas  de  1º  a 
8º  lugares;

• 13º  a  18º  lugares  -  3ºs  lugares  de  cada  grupo  na  Fase  Classif icatór ia,  
obedecendo ao cr i tér io das equipes classi f icadas de 1º a 8º lugares;

• 19º  a  24º  lugares  -  4ºs  lugares  de  cada  grupo  na  Fase  Classif icatór ia,  
obedecendo ao cr i tér io das equipes classi f icadas de 1º a 8º lugares.

1.8) DE 25 A 32 EQUIPES

a) Fase Classificatória:  Os concorrentes serão divid idos em 08 grupos (A,  B,  C,  D, E,  F,  
G,  H)  d isputados  pelo  s istema  de  rodízio  em  um  turno.  O  sorte io  para  composição  dos  
grupos  será  fe i to  em 02  partes:  1ª  -  números  01  a  24,  2ª  -  números  25  a  32,  f icando  os  
mesmos assim const i tuídos:

GRUPOS A B C D E F G H

EQUIPES

01 02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32

• Classi f icam-se o 1º  lugar  de cada grupo para a Fase Quartas-de-f inal .

b)  Fases  Quartas-de-final  /  Semifinal  e  Final:  Serão  disputadas  no  sistema  de 
el iminatór ia  s imples  com  disputa  de  3º  e  4º  lugares.  A  composição  da  chave  será  a 
seguinte:

QUARTAS DE FINAL SEMIFINAL FINAL

1º A 
Jogo 01 Vencedor Jogo 01

1º C 
Jogo 05 Vencedor Jogo 05

1º E 
Jogo 02 Vencedor Jogo 02

1º G 
Decisão 1º/2º

1º H 
Jogo 03 Vencedor Jogo 03

1º F 
Jogo 06 Vencedor Jogo 06

1º D 
Jogo 04 Vencedor Jogo 04

1º B Perdedor Jogo 05

Decisão 3º/4º

Perdedor Jogo 06
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c) A Classi f icação Final  será fei ta da seguinte maneira:
• 1º a 4º  lugares -  disputa de jogo;
• 5º  a  8º  lugares  -  perdedores  dos  jogos  da  Fase  Quartas-de-f inal ,  obedecendo  ao 

cr i tér io das equipes classi f icadas de 1º a 4º lugares;
• 9º  a  16º  lugares  -  2ºs  lugares  de cada  grupo  na  Fase  Classi f icatór ia,  obedecendo  

ao cr i tér io das equipes classi f icadas de 1º a 8º lugares;
• 17º  a  24º  lugares  -  3ºs  lugares  de  cada  grupo  na  Fase  Classif icatór ia,  

obedecendo ao cr i tér io das equipes classi f icadas de 1º a 8º lugares;
• 25º  a  32º  lugares  -  4ºs  lugares  de  cada  grupo  na  Fase  Classif icatór ia,  

obedecendo ao cr i tér io das equipes classi f icadas de 1º a 8º lugares.

1.9) DE 33 OU MAIS EQUIPES

a) Fase Única :  El iminatór ia s imples com disputa de 3º e 4º  lugares.  

b) A Classi f icação Final  será fe i ta da seguinte maneira:
• 1º a 4º  lugares -  disputa de jogo;
• 5º  ao  úl t imo  lugar  -  demais  equipes,  obedecendo  ao  cr i tér io  das  equipes 
classif icadas de 1º a 4º  lugares.
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2 -  FORMAS DE DISPUTA PARA A FASE FINAL – DIVISÕES A e B
Modal idades:  B ASQUETEBOL,  BOCH A,  BOL ÃO,  FUTEBOL,  FUTS AL ,  H AND EBOL E VOL EIBOL

2.1) DIVISÃO “A”

2.1.1) ATÉ 06 EQUIPES

a)  Fase  Única:  Será  formado  um  grupo  único  obedecendo  ao  número  de  colocação  nos 
grupos  -  NCG  (Art igo  56)  e  será  disputado  em  sistema  de  rodízio  em  um  turno.  A 
C lassi f icação Final  será efetuada pela pontuação das equipes ao f inal  do turno.

2.1.2) DE 07 A 10 EQUIPES

a)  Fase  Classificatória:  Os  concorrentes  serão  div id idos  em  02  grupos  (A,  B) 
d istr ibuidos  pelo  s istema de  sanfona,  obedecendo ao  número  de  colocação  nos  grupos - 
NCG  (Art igo  56)  e  d isputados  pelo  s istema  de  rodízio  em  um  turno.  A composição  dos 
grupos será a seguinte:

GRUPOS A B

EQUIPES

01 02
04 03
05 06
08 07
09 10

• Em  caso  de  desistência  as  equipes  serão  remanejadas,  ocupando  o  espaço 
imediatamente superior  no NCG;
• Caso  o  número  de  equipes  seja  ímpar  (07  ou  09),  será  real izado  um  sorte io  para  
ver i f icar  qual  grupo f icará com maior número de equipes;
• Classi f icam-se o 1º  e 2º  lugares de cada grupo para a Fase Semif inal .

b) Fase Semifinal:  Será disputada conforme segue:
• Jogo 01 - 1º  grupo A x 2º grupo B
• Jogo 02 - 1º  grupo B x 2º grupo A

c) Fase Final:  Será disputada conforme segue: 

• Jogo 03 - Perdedor jogo 01 x Perdedor jogo 02 - Decisão 3º e 4º lugares

• Jogo 04 - Vencedor jogo 01 x Vencedor jogo 02 - Decisão 1º e 2º lugares

d) A Classi f icação Final  será fei ta da seguinte maneira:
d.1)  Caso  pelo  número  de  equipes,  não  haja  necessidade  de  def in ição  de 
rebaixamento:
• 1º a 4º  lugares -  disputa de jogo;
• 5º  e  6º  lugares  -  3ºs  lugares  de  cada  grupo  na  Fase  Classif icatór ia  ,  obedecendo 

ao cr i tér io das equipes classi f icadas de 1º a 4º lugares;
• 7º  e  8º  lugares  -  4ºs  lugares  de  cada  grupo  na  Fase  Classif icatór ia,  obedecendo 

ao cr i tér io das equipes classi f icadas de 1º a 4º lugares;
• 9º  e  10º  lugares  -  5ºs  lugares  de cada  grupo  na  Fase  Classi f icatór ia,  obedecendo  

ao cr i tér io das equipes classi f icadas de 1º a 4º lugares.

d.2)  Caso  pelo  número  de  equipes,  haja  necessidade  de  def in ição  de  rebaixamento, 
poderão  ser  real izados  os  seguintes  jogos  (apenas  os  necessários  para  def in ição  
do(s)  rebaixado(s)  ) :
• 1º a 4º  lugares -  disputa de jogo;
• 5º e 6º  lugares -  jogo entre os 3ºs lugares de cada grupo na Fase Classi f icatór ia;
• 7º e 8º  lugares -  jogo entre os 4ºs lugares de cada grupo na Fase Classi f icatór ia;
• 9º e 10º lugares -  jogo entre os 5ºs lugares de cada grupo na Fase Classi f icatór ia.
OBS.:  Para as modal idades de Bolão,  Futebol,  Futsal  e Handebol  caso o jogo termine  
empatado  no  tempo  regulamentar,  serão  ut i l izados  os  cr i tér ios  estabelecidos  nos 
Regulamentos Técnicos de cada modal idade .
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2.2) DIVISÃO “B”

2.2.1) ATÉ 06 EQUIPES

a)  Fase  Única:  Será  formado  um  grupo  único  através  de  sorte io  e  será  disputado  em 
sistema de rodízio  em um turno.  A C lassi f icação  Final  será  efetuada pela  pontuação das 
equipes ao f inal  do turno.

2.2.2) DE 07 A 08 EQUIPES

a)  Fase  Classificatória:  Os  concorrentes  serão  div id idos  em  02  grupos  (A,  B) 
d isputados  pelo  s istema  de  rodízio  em um turno.  O sorte io  para  composição  dos  grupos  
será fei to  em 02 partes:  1ª  -  números 01 a  06,  2ª  -  números 07 e 08,  f icando os mesmos  
assim const i tuídos:

GRUPOS A B

EQUIPES

01 02
03 04
05 06
07 08

• Se o Munic íp io-sede disputar a Div isão “B”,  será considerado cabeça do grupo A;
• Classi f icam-se o 1º  e o 2º lugares de cada g rupo para a Fase Semif inal .

b) Fase Semifinal:  Será disputada conforme segue:
• Jogo 01 - 1º  Grupo A x 2º Grupo B
• Jogo 02 - 1º  Grupo B x 2º Grupo A

c) Fase Final:  Será disputada conforme segue:

• Jogo 03 -  Perdedor jogo 01 x Perdedor jogo 02 - Decisão 3º e 4º lugares

• Jogo 04 -  Vencedor jogo 01 x Vencedor jogo 02 - Decisão 1º e 2º lugares

d) A Classi f icação Final  será fei ta da seguinte maneira:
• 1º a 4º  lugares -  disputa de jogo;
• 5º  e  6º  lugares  -  3ºs  lugares  de  cada  grupo  na  Fase  Classif icatór ia,  obedecendo 
ao cr i tér io das equipes classi f icadas de 1º a 4º lugares;
• 7º  e  8º  lugares  -  4ºs  lugares  de  cada  grupo  na  Fase  Classif icatór ia,  obedecendo 
ao cr i tér io das equipes classi f icadas de 1º a 4º lugares;

2.2.3) DE 09 A 11 EQUIPES

a)  Fase  Classificatória:  Os  concorrentes  serão  divid idos  em  03  grupos  (A,  B,  C) 
d isputados  pelo  s istema  de  rodízio  em um turno.  O sorte io  para  composição  dos  grupos  
será  fe ito  em  02  partes:  1ª  -  números  01  a  09,  2ª  -  números  10  a  12  (se  necessário),  
obedecendo ao seguinte:

• Se o Munic íp io-sede disputar a Div isão “B” ,  será considerado cabeça do grupo A.
• Sorteio  dos  1ºs  lugares  das  Regiões  Esport ivas  (os  números  a  serem  sorteados 
serão decid idos conforme o número de 1ºs lugares);

• Sorteio  dos  2ºs  lugares  das  Regiões  Esport ivas  (os  números  restantes  do  sorte io 
dos  1ºs  lugares  e  demais  números  que  serão  decid idos  conforme  o  número  de  2ºs 
lugares).

GRUPOS A B C

EQUIPES

01 02 03
04 05 06
07 08 09
10 11 12

• Classi f icam-se o 1º  e o 2º lugares de cada grupo para a Fase Semif inal .

b)  Fase  Semifinal:  Os  classif icados  serão  div id idos  em  02  grupos  (D,  E)  d isputados 
pelo s istema de rodízio em um turno.  A composição dos grupos obedecerá ao seguinte:

GRUPOS D E

EQUIPES
1º A 1º B
2º B 1º C
2º C 2º A

• Classi f icam-se o 1º  e o 2º lugar de cada grupo para a Fase Final
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c) Fase Final :  Será disputada pelo s istema de cruzamento ol ímpico conforme segue:
• Jogo 01 - 1º  grupo D x 2º grupo E
• Jogo 02 - 1º  grupo E x 2º grupo D
• Jogo 03 - Perdedor Jogo 01 x Perdedor Jogo 02 - Decisão 3º e 4º  lugares
• Jogo 04 - Vencedor Jogo 01 x Vencedor Jogo 02 - Decisão 1º e 2º lugares

d) A Classi f icação Final  será fe i ta da seguinte maneira:
• 1º a 4º  lugares -  disputa de jogo;
• 5º  e  6º  lugares  -  3ºs  lugares  de  cada  grupo  da  Fase  Semif inal ,  obedecendo  ao 

cr i tér io de equipes classi f icadas de 1º a 4º lugares;
• 7º  a  9º  lugares  -  3ºs  lugares  de  cada  grupo  na  Fase  Classif icatór ia,  obedecendo 

ao cr i tér io de equipes classi f icadas de 1º a 6º lugares;
• 10º e 11º lugares -  4ºs lugares de cada grupo na Fase Classi f icatór ia,  obedecendo 

ao cr i tér io de equipes classi f icadas de 1º a 6º lugares.

2.2.4) 12 EQUIPES

a)  Fase  Classificatória:  Os  concorrentes  serão  divid idos  em  04  grupos  (A,  B,  C,  D) 
d isputados  pelo  s istema  de  rodízio  em um turno.  O sorte io  para  composição  dos  grupos  
será  fe ito  em  02  partes:  1ª  -  números  01  a  08,  2ª  -  números  09  a  12  obedecendo  ao 
seguinte:

• Se o Municíp io-sede disputar a Divisão “B” ,  será considerado cabeça do grupo A;

• Sorteio  dos  1ºs  lugares  das  Regiões  Esport ivas  (os  números  a  serem  sorteados 
serão decid idos conforme o número de 1ºs lugares);

• Sorteio  dos  2ºs  lugares  das  Regiões  Esport ivas  (os  números  restantes  do  sorte io 
dos 1ºs lugares e demais números que serão decid idos conforme o número de 2ºs  
lugares).

GRUPOS A B C D

EQUIPES
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12

• Classi f icam-se o 1º  e o 2º lugares de cada grupo para a Fase Semif inal .

b) Fase  Semifinal:  Os  classi f icados  serão  divid idos  em  02  grupos  (D,  E)  d isputados 
pelo s istema de rodízio  em um turno.  A composição dos grupos obedecerá ao seguinte:

GRUPOS E F

EQUIPES

1º A 1º B
1º C 1º D
2º B 2º A
2º D 2º C

• Classi f icam-se o 1º  e o 2º lugares de cada grupo para a Fase Final

c) Fase Final :  Será disputada pelo s istema de cruzamento ol ímpico,  conforme segue:
• Jogo 01 -  1º grupo E x 2º grupo F
• Jogo 02 -  1º grupo F x 2º grupo E
• Jogo 03 -  Perdedor Jogo 01 x Perdedor Jogo 02 - Decisão 3º e 4º  lugares
• Jogo 04 -  Vencedor Jogo 01 x Vencedor Jogo 02 - Decisão 1º e 2º lugares

d) A Classi f icação Final  será fei ta da seguinte maneira:
• 1º a 4º  lugares -  disputa de jogo;
• 5º  e  6º  lugares  -  3ºs  lugares  de  cada  grupo  da  Fase  Semif inal ,  obedecendo  ao 

cr i tér io de equipes classi f icadas de 1º a 4º lugares;
• 7º  e  8º  lugares  -  4ºs  lugares  de  cada  grupo  na  Fase  Semif inal ,  obedecendo  ao 

cr i tér io de equipes classi f icadas de 1º a 4º lugares;
• 9º  a  12º  lugares  -  3ºs  lugares  de cada  grupo  na  Fase  Classi f icatór ia,  obedecendo  

ao cr i tér io das equipes classi f icadas de 1º a 8º lugares.
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OBSERVAÇÕES:

1.  Na  Fase  Regional  o  Municíp io  sede  será  considerado  cabeça  do  Grupo  A. 
Quando  o  Municíp io  sede  não  part ic ipar  das  disputas  em  qualquer 
modal idade/sexo a sua posição f icará vaga para o sorte io.

2.  Na  Fase  Regional  f icará  a  cr i tér io  da  Comissão  Técnica  a  distr ibuição  de 
cabeças de grupo de acordo com a classi f icação do ano anter ior

3.  Na  Fase  Regional  e  na  Fase  Final  quando,  da  real ização  das  Sessões 
Especia is ,  houver  necessidade  de  sorte io  para  a  composição  dos  grupos  da 
Fase  Semif inal  ou  Fase  Quartas-de-f inal,  a  Comissão  Técnica  evi tará,  dentro 
do  possível ,  que  as  equipes  que  disputaram  a  Fase  Classi f icatór ia  no  mesmo 
grupo sejam inclu ídas para a disputa de um novo jogo.

 
4.  Na  Fase  Final  dos  Jogos  Abertos  do  Paraná ,  quando  do  sorte io  para  a 
composição  dos  grupos,  a  Comissão  Técnica  evi tará,  dentro  do  possíve l ,  que 
equipes  que  disputaram  uma  mesma  Região  Esport iva  sejam  incluídas  em  um 
mesmo  grupo.  Assim  sendo,  se  um  municíp io  após  o  sorte io  do  seu  número 
cair  em  um  grupo  que  já  tenha  outro  municíp io  que  tenha  disputado  à  mesma 
Região  Esport iva,  deverá  ocupar  o  espaço  l ivre  imediatamente  poster ior  ao 
número  sorteado  (obedecendo  a  ordem  numérica  crescente  e  a  parte 
específ ica  do  sorte io).  Caso  não  haja  possib i l idade  de  deslocamento  deverá 
ocupar o espaço sorteado.

5.  CT = Cri tér io  Técnico .  Os  Cr i tér ios  Técnicos  a que  se  referem as  formas de 
disputas  estão  especif icados  nos  regulamentos  técnicos  das  modal idades 
esport ivas (Regulamento Técnico).
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REGULAMENTOS TÉCNICOS
DAS MODALIDADES ESPORTIVAS

• CAMPEONATO DE ATLETISMO 37

• CAMPEONATO DE BASQUETEBOL 41
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CAMPEONATO DE ATLETISMO

1.  A compet ição  será  regida pelas regras internacionais  da Associação Internacional  das 
Federações  de  At let ismo  -  IAAF,  Normas  da  Confederação  Brasi le ira  de  At let ismo 
(CBAt),  obedecendo  as  normas  cont idas  neste  Regulamento  e  as  emanadas  das  le is 
esport ivas nacionais  e internacionais.

2. A compet ição de At let ismo será disputa por at letas nascidos até 1993.
2.1 Os at letas poderão part ic ipar de 03 (t rês)  provas indiv iduais e dos revezamentos.
2.2 Os  at letas  somente  poderão  part ic ipar  das  provas  em  que  os  mesmos  obt iverem 
índice,  respeitando o í tem 2.1.
2.3 Os  municíp ios  poderão  part ic ipar  nas  provas  com  todos  os  at letas  que  obt iverem 
índice e uma equipe por revezamento.

3.  Também  poderão  part ic ipar  da  compet ição  at letas  nascidos  em  1994  e  1995,  sendo 
observadas as seguintes condições:

3.1  Os  at letas  somente  poderão  part ic ipar  de  02  (duas)  provas  individuais  e  de  01 
(um) revezamento;
3.2  Caso  as  provas  individuais  sejam  de  pista  e  em  distância  superior  a  400  metros,  
não podem ser no mesmo dia;
3.3  No  caso  das  provas  de  3.000  metros  com  obstáculos  e  5.000  metros  rasos,  o  
at leta somente pode part ic ipar de uma delas na mesma compet ição;
3.4 Os at letas não poderão participar das seguintes provas :
Feminino -  10.000m rasos e Marcha At lét ica.
Mascul ino  -  Arremesso  de  Peso,  Decat lo,  Lançamento  do  Dardo,  Lançamento  do 
Disco,  Lançamento do Marte lo,  Marcha At lét ica e 10.000m rasos.

4.  Poderão  part ic ipar  do  campeonato  de  At let ismo  dos  54º  Jogos  Abertos  do  Paraná , 
at letas  que  obt iverem os  índices  mínimos (re lacionados no  ítem 4.5  deste  Regulamento) 
em  compet ições  of ic ia is  da  Federação  de  At let ismo  do  Paraná  (FAP),  Paraná  Esporte,  
Condederação  Brasi le i ra  de  At let ismo  ( CBAt)  e  outras  Federações  Estaduais  de 
At let ismo.  Serão  vál idos  os  tempos obt idos  em compet ições  real izadas a part i r  de  01 de  
janeiro de 2011.

4.1  Para  as  provas  de  Marcha  At lét ica  e  os  Revezamentos,  não  será  necessária  a 
obtenção de índice para part ic ipação;
4.2  Para  que  um  at leta  registrado  na  FAP  possa  part ic ipar  de  uma  compet ição  de 
outra  Federação  Estadual  de  At let ismo,  este  deverá  sol ic i tar  autor ização  à  FAP para 
isto;
4.3  Atletas  não  registrados  na  FAP  não  poderão  part ic ipar  de  eventos  de  outras 
Federações Estaduais de At let ismo, pois as mesmas não aceitarão ta is part ic ipações;
4.4  Atletas  não  registrados  na  FAP  poderão  part ic ipar  de  eventos  desta,  devendo 
recolher a taxa de R$ 10,00 (dez reais) por provas que part ic iparem;
4.5  Índices para part ic ipação:

PROVA FEMININO MASCULINO

100m rasos 14s84 / 14s6 11s51 / 11s3

200m rasos 31s94 / 31s7 23s26 / 23s0

400m rasos 1m19s24 / 1m19s0 52s74 / 52s5

800m rasos 3m11s44 / 3s11s3 2m06s84 / 2m06s7

1.500m rasos 7m30s34 4m30s54

5.000m rasos 27m14s86 16m43s00

10.000m rasos 57m24s41 34m57s94

100m com barreiras 23s64 / 23s4

110m com barreiras 23s24 / 23s0

400m com barreiras 1m34s47 / 1m34s2 1m12s54 / 1m12s3

3.000m com obstáculos 17m53s67 12m14s59

Arremesso de Peso 7,56m 9,55m

Lançamento do Dardo 17,18m 35,99m

Lançamento do Disco 15,27m 28,90m

Lançamento do Martelo 17,00m 20,90m
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PROVA FEMININO MASCULINO

Salto em Altura 1,15m 1,62m

Salto em Distância 4,04m 6,01m

Salto Triplo 9,57m 11,63m

Salto com Vara 2,30m 2,50m

Provas combinadas 2.328 pts 3.524 pts

5.  Os  at letas  serão  inscr i tos  conforme  o  estabelecido  no  Capítu lo  V  do  Regulamento 
Geral .  Não  será  permitida  a  inclusão  de  atletas  em  provas  que  não  forem 
cadastradas  até  a  data  est ipulada  no  Art igo  33 .  As  subst i tu ições  de  at letas  nas  provas 
regularmente  cadastradas  poderão  ser  fe i tas  até  as  12h00  do  dia  08  de  novembro  de 
2011,  mediante  a  entrega  e  protocolo  da  Ficha  de  Subst i tu ição  através  de  um  dir igente 
regularmente  inscr i to,  d iretamente  na  Comissão  Central  Organizadora  ou  através  do  si te 
www.jogosabertos.pr.gov.br

6.  Para a real ização das provas não será exigido número mínimo de at letas.

7.  Sempre que  após a conf i rmação para  uma prova  de corr ida indiv idual  ou revezamento  
em pista  marcada que estava prevista  para ser real izada como el iminatór ia,  o  número de  
concorrentes  não  exceder  o  número  de  sér ies  e  ra ias,  a  prova  será  real izada  como 
semif inal  no  horár io  est ipulado  para  a  el iminatór ia,  e  após  isto  como  f inal  no  horár io  
est ipulado para a f inal .

8.  Sempre que  após a conf i rmação para uma prova de corr ida individual  ou revezamento  
em  pista  marcada  que  estava  prevista  para  ser  real izada  como  semif inal ,  o  número  de 
concorrentes  não  exceder  o  número  de  sér ies  e  ra ias,  a  prova  será  real izada  como f inal  
no horár io est ipulado para a f inal .

9.  Será  permit ido  o  uso  de  implementos  próprios  pelos  at letas  desde  que  os  mesmos 
sejam previamente  entregues para  afer ição  na  Câmara  de Chamada da  compet ição,  com 
antecedência mínima de 01 hora do iníc io da respect iva prova.

10.  Para  efeito  de  part ic ipação,  os  munic íp ios  deverão  entregar  na  Sessão Técnica  para 
a  Supervisão  e/ou  Coordenação  da  modal idade,  desenhos,  croquis  ou  fotos  com  os 
modelos  e  cores  de  seus  uni formes  of ic ia is,  que  serão  ut i l izados  pelos  árbi t ros  da 
Câmara de Chamada durante o evento.

11.  As provas  e  os  implementos  para  o  Campeonato  de  At let ismo  dos  Jogos  Abertos  do  
Paraná  serão:

PROVAS FEMININO MASCULINO

100m rasos Sim Sim

200m rasos Sim Sim

400m rasos Sim Sim

800m rasos Sim Sim

1.500m rasos Sim Sim

5.000m rasos Sim Sim

10.000m rasos Sim Sim

100m com barreiras Altura – 0,84m Não

110m com barreiras Não Altura – 1,06m

400m com barreiras Altura – 0,762m Altura – 0,914m

3.000m com obstáculos Altura – 0,76m Altura – 0,91m

Revezamento 4x100m rasos Sim Sim

Revezamento 4x400m rasos Sim Sim

Marcha Atlética 20.000m 20.000m

Arremesso de Peso 4,0kg 7,260kg

Lançamento do Dardo 600g 800g

Lançamento do Disco 1,0kg 2,0kg

Lançamento do Martelo 4,0kg 7,260kg
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PROVAS FEMININO MASCULINO

Salto em Altura Sim Sim

Salto em Distância Sim Sim

Salto Triplo Sim Sim

Salto com Vara Sim Sim

Provas combinadas Heptatlo Decatlo

11.1  As provas combinadas serão real izad as conforme segue:
PROVAS 1º DIA 2º DIA

HEPTATLO 100m com barreiras - Salto em Altura - Arremesso 
de Peso - 200m rasos

Salto em Distância - Lançamento do Dardo - 800m 
rasos

DECATLO 100m rasos -  Salto  em Distância  -  Arremesso de 
Peso - Salto em Altura - 400m rasos

110m com barreiras - Lançamento do Disco - Salto 
com Vara - Lançamento do Dardo - 1500m rasos

12.  As compet ições serão real izadas em até 06 (seis) Etapas.  

13.  Nas provas  de  Salto  em Altura  e  Salto  com Vara,  tanto  para  provas  singulares  como 
combinadas,  as alturas dos sarrafos serão discut idas na Sessão Técnica .

14.  A  Classi f icação  Final  da  modal idade  de  At let ismo,  para  os  sexos  feminino  e 
mascul ino,  dar-se-á  pela  soma  dos  pontos  obt idos  nas  disputas  das  provas,  conforme  
segue:

Classificação Pontos Classificação Pontos

1º lugar 13 5º lugar 04

2º lugar 08 6º lugar 03

3º lugar 06 7º lugar 02

4º lugar 05 8º lugar 01

14.1  As provas combinadas e revezamentos terão pontuação dobrada.
14.2  Caso haja empate entre as equipes,  o desempate se dará pelo maior  número de  
pr imeiros  lugares,  e  persist indo  o  empate,  será  ut i l izado  o  maior  número  de
segundos  lugares,  e  assim  sucessivamente,  até  que  as  colocações  das  equipes
sejam def in idas.

15. No caso de quebra de recordes será fei ta a seguinte bonif icação:
• Recorde Sul-americano - 25 pontos
• Recorde Brasi le iro -  18 pontos
• Recorde Paranaense - 13 pontos
• Recorde do Campeonato -  08 pontos

15.1  Será  dada  apenas  a  bonif icação  re lat iva  ao  recorde  maior  obt ido  pelo  at leta 
campeão.
15.2  Ficam  estabelecidos  como  recordes  dos  Jogos  Abertos  do  Paraná ,  as  marcas 
constantes deste Regulamento .

16.  Será  formado  um  Júri  de  Apelação,  composto  por  09  (nove)  membros,  conforme 
Regra da IAAF e que serão indicados na Sessão Técnica  da modal idade.

17.  Protestos  deverão  ser  apresentados  por  escr i to,  na  secretar ia  da  compet ição  até  30 
minutos  após  o  anúncio  of ic ia l  dos  resultados  de  cada  prova,  devendo  ainda  ser 
recolh ida uma taxa conforme a regra da IAAF.

18.  Os  casos  omissos  a  este  Regulamento  serão  resolvidos  pela  Comissão  Técnica  da 
Paraná Esporte no evento.
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RELAÇÃO DE RECORDES - ATLETISMO FEMININO

PROVA ATLETA / MUNICÍPIO ANO / SEDE MARCA

100m rasos Edileuza A. Santos / Maringá 1991 / Maringá 12s0

200m rasos Cleide Amaral / Foz do Iguaçu 1995 / Campo Mourão 24s6

400m rasos Luciana de P. Mendes / Marialva 1991 / Maringá 54s64

800m rasos Luciana de P. Mendes / Marialva 1991 / Maringá 2m07s4

1.500m rasos Luzia de Souto Pinto / Campo Mourão 2005 / Francisco Beltrão 4m34s20

5.000m rasos Cleusa Maria Irineu / Londrina 2000 / Campo Mourão 16m52s21

10.000m rasos Cleusa Maria Irineu / Londrina 2000 / Campo Mourão 34m48s63

20.000 Marcha Atlética Tânia Regina Spindler / Londrina 2001 / Toledo 1h50m40s0

100m com barreiras Adely Oliveira Santos / Londrina 2010 / Maringá 14.26s

400m com barreiras Maria José Ferreira / Maringá 1991 / Maringá 1m00s0

3.000m com obstáculos Patrícia Fernanda Lobo / Apucarana 2010 / Maringá 10m40s51

Revezamento 4x100m Maringá 1991 / Maringá 48s45

Revezamento 4x400m Marialva 1991 / Maringá 3m47s08

Arremesso do Peso Marinalva R.dos Santos / Marialva 1991 / Maringá 15,05m

Lançamento do Disco Rosana Bampi Piovesan / Ponta Grossa 1991 / Maringá 53,64m

Lançamento do Dardo Talita Regina Medeiros / Paranavaí 2010 / Maringá 45,93m

Lançamento do Martelo Fabiana Maria Alexandre / Paranavaí 2002 / Maringá 44,92m

Salto em Altura Mônica Lunkmoss / Curitiba 1985 / Cascavel 1,83m

Salto em Distância Carla Naiara Novaes / Paranavaí 2010 / Maringá 5,96m

Salto Triplo Silvana Aparecida Santos/ Cascavel 2006 / Maringá 12,55m

Salto com Vara Mirely Cristina dos Santos 2010 / Maringá 3,03m

Heptatlo Tamiris de Souza Delfino / Paranavaí  2005 / Francisco Beltrão 4.478 pontos
F O N T E :  F E D E R A Ç Ã O  D E  AT L E T I S M O  D O  PA R A N Á  /  PA R A N Á  E S P O R T E

RELAÇÃO DE RECORDES - ATLETISMO MASCULINO

PROVA ATLETA / MUNICÍPIO ANO / SEDE MARCA

100m rasos Carlos A. V. Bruniera / Maringá 1983 / Ponta Grossa 10s4

200m rasos Fábio Roberto Langoski / Londrina 2003 / Pato Branco 21s45

400m rasos Fábio Roberto Langoski / Londrina 2003 / Pato Branco 47s10

800m rasos Sílvio Victor / Cornélio Procópio 1992 / Foz do Iguaçu 1m50s6

1.500m rasos Cleyton Luiz Aguiar / Londrina 2003 / Pato Branco 3m49s83

5.000m rasos Elenilson da Silva / Maringá 2003 / Pato Branco 14m13s60

10.000m rasos Elenilson da Silva / Maringá 2002 / Maringá 29m32s12

20.000m Marcha Atlética Cláudio Luiz Bertolino / Maringá 1991 / Maringá 1h31m12s2

110m com barreiras Emerson Perin / Medianeira 2002 / Maringá 14s06

400m com barreiras Luiz Aparecido Neto / Londrina 1991 / Maringá 52s12

3.000m com obstáculos Fernando Alex Fernandes / Maringá 2002 / Maringá 8m53s35

Revezamento 4x100m Marialva 1991 / Maringá 40s78

Revezamento 4x400m Cascavel 1999 / Toledo 3m13s2

Arremesso do Peso Luiz Henrique Schneider / Londrina 2010 / Maringá 15,96m

Lançamento do Dardo Celso José Kochen / Foz do Iguaçu 1993 / Apucarana 65,60m

Lançamento do Disco Luiz Henrique Schneider / Londrina 2010 / Maringá 50,24m

Lançamento do Martelo Fernando S. Barwinski / Pato Branco 1989 / Pato Branco 57,68m

Salto em Altura Milton Ritano / Ponta Grossa 1991 / Maringá 2,10m

Salto em Distância Antônio Lucindo da Costa / Londrina 1991 / Maringá 7,80m

Salto Triplo Avelino J.da Silva / Marialva 1991 / Maringá 16,22m

Salto com Vara Carlos Venâncio / Ponta Grossa 1991 / Maringá 4,65m

Decatlo Celso José Kochen / Foz do Iguaçu  1995 / Campo Mourão 6.846 pontos
F O N T E :  F E D E R A Ç Ã O  D E  AT L E T I S M O  D O  PA R A N Á  /  PA R A N Á  E S P O R T E
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CAMPEONATO DE BASQUETEBOL

1.  O  Campeonato  de  Basquetebol  será  regido  pelas  regras  of ic ia is  da  Confederação 
Brasi le i ra de Basketbal l  -  CBB, obedecendo as normas cont idas neste Regulamento.

2.  Estará  automat icamente  suspensa  da  part ida  subsequente  a  pessoa  f ís ica  que 
cometer uma fa lta desqual if icante exceto pelo descr i to no i tem 2.1.

2.1  Poderá part ic ipar do jogo subsequente:
2.1.1  O at leta  que  for  desqual i f icado  por  cometer  02  (duas)  fa l tas  ant idesport ivas 
ou;
2.1.2  O  membro  da  Comissão  Técnica  que  for  desqual if icado  por  cometer  fa ltas 
técnicas.  (Art igo 37.1.2 e 37.1.3 das Regras da FIBA-2006).

2.2  Não  se  apl ica  o  d isposto  neste  i tem  se  antes  da  part ida  subsequente  a  pessoa 
f ís ica  for  absolv ida  pelo  órgão  judicante  competente,  desde  que  constante  o  não  
cumprimento  da  suspensão  automát ica  no  termo  de  decisão  do  respect ivo  processo 
discip l inar,  nos termos da legis lação desport iva vigente.
2.3  Para f ins  do disposto  neste  i tem,  entende-se por  part ida subsequente a  ocorrente  
na mesma compet ição/evento e no ano específ ico correspondente.

3.  O  sistema  de  pontuação  para  classi f icação  no  grupo  será:  02  pontos  por  v i tór ia;  01 
ponto por derrota.

4.  O  sistema  de  desempate  adotado  nas  fases  que  forem  disputadas  pelo  s istema  de 
rodízio,  será o seguinte:

4.1  Conf ronto direto (ut i l izado somente no caso de empate entre 02 equipes);
4.2  Saldo de pontos nos jogos entre as equipes empatadas;
4.3  Ataque mais posi t ivo nos jogos entre as equipes empatadas;
4.4  Defesa mais posi t iva nos jogos entre as equipes empatadas;
4.5 Saldo de pontos em todos os jogos do grupo na fase;
4.6 Ataque mais posi t ivo  em todos os jogos do grupo na fase;
4.7  Defesa mais posi t iva em todos os jogos do grupo na fase;
4.8  Sorte io
OBS:  Quando  o  empate  for  entre  03  ou  mais  equipes,  e  cont inuarem  02  equipes 
ainda empatadas e houver necessidade de classi f icar mais uma equipe,  prevalecerá o 
cr i tér io do i tem 4.1.

5.  Quando da necessidade de classif icar  uma ou mais equipes por  Cr i tér io  Técnico,  se  o 
número de equipes em todos os grupos for igual,  a equipe que obt iver  a maior somatór ia  
de pontos (vi tór ia/derrota)  em todos os jogos da fase será a c lassi f icada.  Permanecendo 
o  empate  ou  se  o  número  de  equipes  em  pelo  menos  um  dos  grupos  for  d iferente, 
ut i l izar-se-ão os seguintes cr i tér ios:

5.1  Média  de  pontos  average  (número  de  pontos  recebidos  divid ido  pelo  número  de  
pontos  fei tos  em todos os  jogos  da  fase,  d ivid ido  pelo  número  de jogos  efetuados na 
fase).  Classif ica-se o menor coef ic iente;
5.2  Média  de  pontos  pró  (número  de  pontos  fei tos,  d ivid ido  pelo  número  de  jogos 
efetuados na fase)  Classi f ica-se o maior  coef ic iente;
5.3  Média  de  pontos  contra  (número  de  pontos  recebidos  div id ido  pelo  número  de 
jogos efetuados nas fase).  Classif ica-se o menor coef ic iente;
5.4 Sorteio.
OBSERVAÇÕES:
• Ut i l i zar -se -á  in i c ia lmen te  o  p r ime i ro  cr i té r io .  Em  caso  de  empa te  e  ha ja  a  necess idade  de  c lass i f i car 

ma is  uma ou mais  equ ipes ,  passa-se  ao segundo  cr i té r io  e  ass im por  d ian te .
• Quando  na  fó rmula  cons ta r  como  ze ro ,  o  resu l tado  obt ido  pe la  próp r ia  equ ipe  (pon tos ,  par t idas , 

go ls ,  se ts) ,  es ta  f ó rmu la  deverá  se r  desca r tada ,  já  que  não ex is te  d iv isão  po r  ze ro  (ma temát i ca) .

6.  Os  casos  omissos  a  este  Regulamento  serão  resolvidos  pela  Comissão  Técnica  da 
Paraná Esporte no evento.
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CAMPEONATO DE BOCHA 
1.  O  Campeonato  de  Bocha  será  disputado  de  acordo  com  a  regra  mundial  em  vigor  -  
Ponto-Rafa-Tiro  e  de  acordo  com  o  Regulamento  da  Federação  de  Bocha  do  Paraná, 
aprovado em fevereiro de 2009, obedecendo as normas cont idas neste Regulamento.
2.  Para  part ic ipar  da  compet ição  os  at letas  deverão  estar  r igorosamente  uniformizados, 
com tênis apropriado,  meias brancas e camisas.

3. Cada equipe será formada por 10  at letas,  sendo 06 t i tu lares e 04 reservas.

4. As equipes não terão dire i to ao reconhecimento de cancha (passeio).

5.  Os  jogos  serão  da  seguinte  forma:  No  iníc io  de  cada  jogo  a  equipe  de  arbi t ragem 
real izará  um  sorte io  para  def in ição  da  sequência  das  part idas  ( Individual  /  Duplas  /  
Tr ios).  Caso  uma  mesma  equipe  vença  as  duas  pr imeiras  part idas,  não  haverá  
necessidade de real ização da tercei ra.

6.  Todas as part idas serão disputadas em até 12 pontos.

7.  Nas  part idas  ( Individual,  Duplas  e  Tr io),  cada  equipe  terá  o  d ire i to  as  seguintes  
subst i tu ições:  Individual  e Duplas -  um at leta e no Tr io -  dois at letas.

8.  Para  o  iníc io  do  jogo  as  equipes  deverão  estar  obr igator iamente  com o  mínimo  de  06  
at letas em condições regulares de part ic ipação (t i tu lares de cada categoria).

9.  Cada jogador somente poderá part ic ipar  em uma das t rês part idas previstas por jogo.
10.  O  piso  a  ser  ut i l izado  nas  canchas  de  bocha,  para  as  compet ições,  poderá  ser  de 
Forração ou Piso Sintét ico.
11.  As bochas a serem ut i l izadas nas compet ições terão peso entre 900 e 950g.

12.  O  sistema  de  desempate  adotado  nas  fases  que  forem  disputadas  pelo  s istema  de 
rodízio,  será o seguinte:

12.1  Entre  duas  equipes:  a)  Conf ronto  direto;  b)  Saldo  de  bochas  das  part idas 
real izadas  entre  s i ;  c)  Saldo  de  bochas  de  todas  as  part idas  da  fase  que 
or iginou o empate.

12.2 Entre  t rês ou mais equipes:  a) Maior  número de vi tór ias;  b)  Saldo de bochas das 
part idas  real izadas  entre  s i ;  c)  Saldo  de  bochas  de  todas  as  part idas  da  fase  
que or iginou o empate.

OBS: Quando  o  empate  for  entre  03  ou  mais  equipes,  e  cont inuarem  02  equipes 
ainda  empatadas  e  houver  necessidade  de  classi f icar  mais  uma  equipe,  prevalecerá 
o cr i tér io estabelecido no i tem 12.1.

13.  O  sistema  de  pontuação  para  classi f icação  no  grupo  será:  01  ponto  por  vi tór ia  no  
jogo.

14.  Quando  da  necessidade  de  classi f icar  uma ou  mais  equipes  por  Cri tér io  Técnico,  se 
o  número  de  equipes  em  todos  os  grupos  for  igual,  a  equipe  que  obt iver  a  maior  
somatór ia  de  pontos  (vi tór ia/derrota)  em  todos  os  jogos  da  fase  será  a  c lassi f icada.  
Permanecendo  o  empate  ou  se  o  número  de  equipes  em  pelo  menos  um  dos  grupos  for  
d iferente,  ut i l izar-se-ão os seguintes cr i tér ios:

14.1  Média  de  part idas  average  (número  de  part idas  perdidas  divid ido  pelo  número 
de  part idas  ganhas  em  todos  os  jogos  da  fase,  d ivid ido  pelo  número  de  jogos 
efetuados na fase).  Classi f ica-se o menor coef ic iente;
14.2  Média  de  part idas  pró  (número  de  part idas  ganhas  divid ido  pelo  número  de 
jogos efetuados na fase).  Classi f ica-se o maior  coef ic iente;
14.3  Média  de  part idas  contra  (número  de  part idas  perdidas  divid ido  pelo  número  de 
jogos efetuados na fase).  Classi f ica-se o menor coef ic iente;
14.4  Média  de  pontos  pró  (número  de  pontos  fei tos  d ivid ido  pelo  número  de  jogos 
efetuados na fase).  Classif ica-se o maior  coef ic iente;
14.5  Média  de  pontos  contra  (número  de  pontos  recebidos  divid ido  pelo  número  de 
jogos efetuados na fase).  Classi f ica-se o menor coef ic iente;
14.6 Sorteio.
OBSERVAÇÕES:
• Ut i l i za r -se -á  in i c ia lmen te  o  pr ime i ro  c r i té r io .  Em  caso  de  empa te  e  ha ja  a  necess idade  de 

c lass i f i car  ma is  uma ou  mais  equ ipes ,  passa-se  ao  segundo  c r i té r io  e  ass im po r  d ian te .
• Quando  na  fó rmula  cons ta r  como  ze ro ,  o  resu l tado  obt ido  pe la  próp r ia  equ ipe  (pon tos ,  pa r t i das ,  

go ls ,  se ts) ,  es ta  f ó rmu la  deverá  se r  desca r tada ,  já  que  não ex is te  d iv isão  po r  ze ro  (ma temát i ca) .

15.  Os  casos  omissos  a  este  Regulamento  serão  resolvidos  pela  Comissão  Técnica  da  
Paraná Esporte no evento.
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CAMPEONATO DE BOLÃO
1.  O Campeonato  de  Bolão  será  regido  pelas  regras  of ic ia is  da  Confederação  Brasi le ira  
de Bocha e Bolão,  obedecendo as normas cont idas neste Regulamento.

2.  Cada equipe será composta por  12  at letas,  sendo 08 t i tu lares e 04 reservas.  Antes do 
iníc io  da  part ida  o  técnico  entregará  a  documentação  de  todos  os  at letas  e  fornecerá  a  
ordem  de  entrada  dos  08  jogadores.  Dentre  os  08  at letas  que  jogarão  cada  equipe 
poderá nomear um capitão.

3.  Será  considerada  perdedora  a  equipe  que,  no  horár io  previsto  para  o  jogo,  não  se  
apresentar com o mínimo de 08 jogadores em condições regulares de part ic ipação.

4.  As  bolas  ut i l izadas deverão  ter  d iâmetro  máximo de  23cm e  peso  máximo de  11kg.  As 
mesmas  serão  afer idas  pelo  árbi t ro  da  part ida  no  momento  que  o  at leta  adentrar  a 
cancha. Não será permit ida a t roca de bola.

5.  Os aros e re lógios indicados pela Federação Paranaense de Bolão e/ou Associação de 
Árbi t ros  de  Bolão  do  Paraná,  para  afer ição  do  diâmetro  das  bolas  a  serem  ut i l izadas, 
são legít imos não cabendo aos part ic ipantes quest ionar  ta is instrumentos.

6.  Poderão  ser  fe i tas  02  subst i tu ições  a  qualquer  momento.  O  jogador  subst i tuto  
cont inuará  a  contagem  do  subst i tu ído  e  obedecerá  a  sequência  da  pista,  sem  dire i to  a 
bola  de  experiência  naquela  pista,  porém  com  dire i to  assegurado  nas  demais.  O  at leta  
subst i tuído não poderá retornar à part ida.

7.  Quando  houver  necessidade  de  ut i l izar  mais  de  um  local  para  a 
modal idade/sexo/div isão,  a  Comissão  Técnica,  a  seu  cr i tér io,  e laborará  a  programação, 
fazendo  com  que  todas  as  equipes  joguem  em  todos  os  locais  d isponíveis  para  a 
modal idade/sexo/div isão.  Caso sejam colocados à disposição pelo  Municíp io  sede, 02 ou 
mais  locais  de compet ição  com 02  pistas  em cada,  a  Coordenação Técnica  of ic ia l izará  a 
programação  para  a  Fase  Classif icatór ia,  de  forma  que  as  equipes  poderão  ou  não 
ut i l izar  todas as pistas.

8.  Em  locais  que  se  usem  aparelhos  mecânicos  como  levantadores  de  pinos,  será  
obrigatór ia  uma  vistor ia  prévia  pela  arbi t ragem,  bem  como  o  Municíp io  sede  deverá 
manter  durante  todo  o  t ranscorrer  dos  jogos,  um técnico  para  manutenção  dos  refer idos 
aparelhos.

9.  Somente serão real izados jogos pelo s istema de CAMINHADA.

10. Haverá bola de experiência em cada pista,  em todas as fases da compet ição.
10.1  O at leta  que subst i tu ir  após o lançamento efetuado pelo  subst i tuído não fará  jus  
a bola de experiência naquela pista.
10.2  No caso do at leta arremessar nas pistas A,  B e C bolas a mais que o permit ido e  
necessário  (sexta  bola  se  não  usou  experiência  e  sét ima  bola  se  ut i l izou  a 
experiência),  o  mesmo  perderá  a  bola  de  experiência  da  cancha  subsequente.  No 
caso da cancha D o at leta receberá o cartão discip l inar.

11.  Em  ambas  as  fases,  Regional  e  Final ,  a  Coordenação  Técnica  programará  o 
reconhecimento  das  pistas  para  todas  as  equipes  part ic ipantes.  Este  reconhecimento  
terá  o  tempo  máximo  de  20  minutos ,  sendo  que  a  organização  e  distr ibuição  dos  seus 
at letas f icarão a cr i tér io de cada equipe.

12.  Os  Municíp ios  sede  deverão  apresentar  obr igator iamente  suas  pistas  no  padrão 
recomendado para  a  prát ica  da  modal idade.  Estas,  obr igator iamente,  não poderão  sofrer  
qualquer al teração ( l ixamento)  30 dias antes da compet ição.  Quando o l ixamento ocorrer  
antes  do  prazo  est ipulado,  deverá  ser  de  maneira  uni forme  em  toda  a  extensão  das  
pistas.  A  responsabi l idade  de  manter  as  pistas  nos  padrões  recomendados  é  do 
Munic íp io  sede,  mesmo  que  as  pistas  estejam  instaladas  em  ent idades  pr ivadas.  Antes 
do iníc io da compet ição será fe ita uma ver if icação das pistas.  

13.  Os  Municíp ios  sede  deverão  disponibi l izar  01  hora  de  t re inamento  para  todas  as  
equipes  interessadas,  entre  os  07  dias  que  antecedem  a  abertura  da  compet ição  e  o 
iníc io  da  mesma.  Esta  hora  de  t re inamento  deverá  ser  sem  ônus  aos  municíp ios 
interessados.  

14.  Os at letas que ocorrerem em infrações previstas em regra (Art igo 18 do Regulamento 
das  compet ições  of ic ia is  de  Bola  23cm  da  Federação  Paranaense  de  Bolão)  serão 
punidos  conforme  segue:  Na  pr imeira  inf ração  verif icada  pela  equipe  de  arbi t ragem,  o 
at leta será advert ido com cartão amarelo.  Nas inf rações seguintes,  será penal izado com 
cartão  vermelho,  impl icando  automat icamente  na  marcação  de  ZERO  ponto,  tantas 
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vezes quantas forem às inf rações.

15.  As  pessoas  f ís icas,  que  ocorrerem  em  inf rações  discip l inares  serão  punidas 
conforme segue:

15.1  Cartão  BRANCO  COM  TARJA  DIAGONAL  AMARELA  -  será  apl icado  com 
advertência  nas  inf rações  discip l inares  de  pessoas  f ís icas.  Este  cartão  é 
acumulat ivo  de  jogo  para  jogo  durante  o  Campeonato,  com  02  (dois)  cartões  a  
pessoa f ís ica f ica automat icamente suspensa por 01 (um) jogo;
15.2  Cartão  BRANCO  COM  TARJA  DIAGONAL  VERMELHA  -  será  apl icado  na 
re incidência  de  inf ração  discip l inar,  no  mesmo  jogo.  Neste  caso  a  pessoa  f ís ica 
deverá ser  obrigator iamente subst i tuída,  e se não houver condição de subst i tu ição,  o  
at leta  será  ret i rado  do  jogo  e  neste  caso,  sua  equipe  perderá  os  arremessos  que 
ainda  est iverem fa l tando  para  este  at leta.  A pessoa  f ís ica  f ica  suspensa  por  01  (um)  
jogo.

16.  Os at letas  e  técnicos  somente  poderão entrar  na pista,  devidamente uniformizados e  
com calçado t ipo tênis ou simi lar  com solado de borracha.

17.  É  obrigação  dos  at letas  acatarem  e  respeitarem  as  decisões  dos  árbi t ros,  f icando 
proib idos  de  protestarem  com  palavras  ou  gestos  ofensivos,  bem  como  discut i rem  com 
os árbi t ros ou até  mesmo com a torcida.  Os árbi t ros farão a advertência  ou comunicação 
ao  técnico,  podendo  inclusive,  se  não  acatada  pelo  at leta,  determinar  a  ret i rada  do 
mesmo ou autor izar sua subst i tu ição respeitando o i tem 6.

18.  O  sistema  de  desempate  adotado  nas  fases  que  forem  disputadas  pelo  s istema  de 
rodízio,  será o seguinte:

18.1 Confronto direto (ut i l izado somente no caso de empate entre 02 equipes);
18.2  Pinos pró em todos os jogos entre as equipes empatadas;
18.3  Maior número de 180 nos jogos entre as equipes empatadas;

 18.4 Maior número de 45 por passada nos jogos entre as equipes empatadas;
18.5  Pinos pró em todos os jogos do grupo na fase;
18.6 Maior número de 180 em todos os jogos do grupo na fase;
18.7  Maior número de 45 por passada em todos os jogos do grupo na fase;
18.8  Sorte io.
OBS: Quando  o  empate  for  entre  03  ou  mais  equipes,  e  cont inuarem  02  equipes 
ainda  empatadas  e  houver  necessidade  de  classif icar  mais  uma  equipe,  deverá  
re in ic iar o cr i tér io de desempate no i tem 18.1.

19.  No  caso  em  que  seja  necessário  apontar  um  vencedor  e  o  jogo  terminar  empatado, 
apl icar-se-á o seguinte:

18.1  Maior número de 45 no jogo;
18.2  Maior número de 44 no jogo;
18.3  Maior número de 43 no jogo;
18.4 E assim sucessivamente até o desempate do jogo.

20. O sistema de pontuação para classif icação no grupo será:  02 pontos por vi tór ia;  01 
ponto por empate.

21.  Quando  da  necessidade  de  classif icar  uma  ou  mais  equipes  por  Critér io  Técnico ,  se 
o  número  de  equipes  em  todos  os  grupos  for  igual,  a  equipe  que  obt iver  a  maior  
somatór ia  de  pontos  (vi tór ia/empate/derrota)  em  todos  os  jogos  da  fase  será  a 
c lassi f icada. Permanecendo o empate ou se o número de equipes em pelo menos um dos 
grupos for d iferente,  ut i l izar-se-ão os seguintes cr i tér ios:  

21.1  Média  de  pinos  pró  (número  de  pinos  fe itos  d ivid ido  pelo  número  de  jogos  
efetuados na fase).  Classi f ica-se o maior coef ic iente;
21.2  Média  de  número  de  180  (cento  e  o i tenta)  na  fase  (número  de  180  fei tos 
d ivid ido pelo número de jogos efetuados na fase).  Classi f ica-se o maior coef ic iente;
21.3  Média  de  número  de  45  (quarenta  e  c inco)  por  passada na  fase  (número  de  45 
por  passada fei tos d ivid ido pelo  número de jogos efetuados na fase).  Classif ica-se o  
maior coef ic iente;
21.4 Sorteio.
OBSERVAÇÕES:
• Ut i l i za r -se -á  in i c ia lmen te  o  pr ime i ro  c r i té r io .  Em  caso  de  empa te  e  ha ja  a  necess idade  de 

c lass i f i car  ma is  uma ou  mais  equ ipes ,  passa-se  ao segundo  cr i té r io  e  ass im po r  d ian te .
• Quando  na  fó rmula  cons ta r  como  ze ro ,  o  resu l tado  obt ido  pe la  próp r ia  equ ipe  (pon tos ,  par t idas ,  

go ls ,  se ts) ,  es ta  f ó rmu la  deverá  se r  desca r tada ,  já  que  não ex is te  d iv isão  po r  ze ro  (ma temát i ca) .

22.  Os  casos  omissos  a  este  Regulamento  serão  resolv idos  pela  Comissão  Técnica  da 
Paraná Esporte no evento.
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CAMPEONATO DE CICLISMO

1.  O  Campeonato  de  Cic l ismo  será  regido  pelo  regulamento  da  Federação  Paranaense 
de Cicl ismo - FPC, obedecendo as normas cont idas neste Regulamento.

2.  O  Campeonato  de  Cic l ismo  será  disputado  em  06  provas  no  feminino  e  06  provas  no  
mascul ino,  sendo real izadas em 04 dias de compet ição.

PROVAS FEMININO MASCULINO

CONTRA RELÓGIO ESTRADA INDIVIDUAL 08 a 10km 10 a 12km

ESTRADA EM CIRCUITO FECHADO 55 a 60km 100 a 120km

PISTA – VELOCIDADE 200m 200m 200m

500m e km CONTRA O RELÓGIO 500m 1km

MTB CROSS COUNTRY 75 a 90 minutos 90 a 105 minutos

MTB MARATONA De 30 a 40km De 60 a 70km

OBS: A qui lometragem das provas não poderá ser  a l terada.

3.  Cada  equipe  será  composta  por  no  máximo  16  cic l istas  em  cada  sexo.  O  mesmo 
cic l ista  somente  poderá  part ic ipar  de  uma prova  por  d ia  e  o  número  de  part ic ipantes  por 
municíp io em cada prova será de até:
EST RADA EM CIRCUITO FECHADO,  MT B MARATONA. 06  a t l e tas  po r  mun ic íp io

VELOCIDADE 200m e 500m /  km CONTRA O RELÓGIO 02  a t le tas  por  mun ic íp io

MT B CROSS COUNTRY,  CONTRA O RELÓGIO 04  a t le tas  por  mun ic íp io

4.  Os  at letas  serão  inscr i tos  conforme  o  estabelecido  no  Capítu lo  V  do  Regulamento  
Geral .  Não  será  permitida  a  inclusão  de  atletas  em  provas  que  não  forem 
cadastradas  até  a  data  est ipulada  no  Art igo  33 .  As  subst i tu ições  de  at letas  nas  provas 
regularmente  cadastradas  poderão  ser  fe i tas  até  as  12h00  do  dia  08  de  novembro  de 
2011,  mediante  a  entrega  e  protocolo  da  Ficha  de  Subst i tu ição  através  de  um  dir igente 
regularmente inscr i to,  d iretamente na Comissão Central  Organizadora ou através do si te 
www.jogosabertos.pr.gov.br

4.1  O  cic l ista  que  est iver  compet indo  não  poderá  exercer  a  função  de  técnico  de 
equipe.

5.  Os cic l istas  que  part ic iparão  da  compet ição  serão  conf i rmados  nas  Sessões  Técnicas 
que  antecedem  cada  prova.  Caso  o  municíp io  não  se  faça  presente,  serão  conf i rmados  
os at le tas regularemente inscr i tos.  

5.1  Após  a  respect iva  Sessão  Técnica,  não  serão  permit idas  alterações  na  re lação 
dos at letas def in idos para a prova;
5.2  Serão  real izadas  quantas  Sessões  Técnicas  forem  necessárias,  tendo  em  cada 
uma, especif icada as provas que estarão sendo discut idas;
5.3  As  equipes  que  não  part ic iparem  da(s)  Sessão(ões)  Técnica(s),  não  poderão 
quest ionar  a  ordem  de  largada  de  seus  at letas  nas  provas  de  pista  e  contra  re lógio,  
bem como a posição de seus carros de apoio na caravana.

6.  Todos  os  at letas  que  largarão  nas  provas  deverão  obrigator iamente,  antes  do  iníc io  
destas,  apresentar  o documento para sua ident i f icação e assinar  a súmula de largada de 
cada prova,  sem o qual não poderão part ic ipar das refer idas provas.

7.  Fica  estabelecido  o  seguinte  quesi to  para  todas  as  provas:  somente  poderão  ser 
ut i l izadas bic ic letas regulamentadas pela FPC.

7.1  Nas  provas  de  contra  re lógio  indiv idual  todas  as  bic ic letas  serão  afer idas  
antecipadamente pela arbi t ragem, fazendo uso de gabari to específ ico.

8.  Os cic l istas,  técnicos  e  acompanhantes  em geral  assumem total  responsabi l idade  por 
todo e qualquer acidente que eventualmente causarem.

9.  A Classi f icação  Final  da  modal idade  de Cicl ismo,  para  os  sexos  feminino  e  mascul ino 
dar-se-á pela soma dos pontos obt idos nas disputas das provas,  conforme segue:

Classificação Pontos Classificação Pontos

1º lugar 14 5º lugar 05

2º lugar 11 6º lugar 04

3º lugar 08 7º lugar 03

4º lugar 06 8º lugar 01
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9.1  Somente  os  03  melhores  at letas  classif icados  de  cada  equipe  (at letas 
classif icados  entre  1º  e  8º  lugares)  pontuarão  para  a  Classi f icação  Final  em  cada 
prova,  não sendo consignada esta pontuação para os outros at letas.
9.2  Em  caso  de  empate,  será  considerada  vencedora  a  representação  que  t iver  o 
maior  número  de  pr imeiros  lugares,  persist indo  o  empate  pelo  maior  número  de 
segundos lugares e assim sucessivamente com as classif icações subsequentes;
9.3  Caso  persista  o  empate,  será considerada vencedora a  representação que t iver  o  
menor número de at letas inscr i tos;
9.4 Persist indo o empate,  as equipes permanecerão empatadas.

10.  Todas  as  provas  terão  como regulamento  base  o  Regulamento  Internacional  da  UCI,  
com os seguintes adendos:

10.1  CONTRA O RELÓGIO DE ESTRADA INDIVIDUAL
a)  Os  representantes  dos  municíp ios  deverão  def in ir  a  ordem  de  seus  at letas  na 
Sessão  Técnica ,  onde  será  def in ida  a  ordem  de  largada.  Para  a  ordem  de  largada  e 
saída  da  caravana,  será  obedecida  à  c lassi f icação  f inal  da  prova  em  2010,  sendo 
sorteados somente os municíp ios que não part ic iparam em 2010;
b)  Na  ordem  de  largada  o  tempo  de  intervalo  que  separará  os  at letas  poderá  ser  de  
01 minuto,  pré-determinado na Sessão Técnica ;
c)  O acompanhamento de at letas durante a  prova será autor izado na Sessão Técnica , 
se houver necessidade, já determinando qual at leta i rá ser acompanhado;
d)  Para  que  o  veículo  de  cada  equipe  possa  acompanhar  seu  cic l ista,  neste  deverá  
ter  um  acompanhante  de  outro  munic íp io,  sem  o  que  não  poderá  sair.  Este  
acompanhante (f iscal)  será sorteado na Sessão Técnica ;
e)  Nenhum  veículo  adic ional  poderá  circular  no  percurso,  sob  pena  de  
desclassif icação da equipe;
f )  Todos os veículos part ic ipantes no evento não podem exceder a a ltura de 1,60m;
g)  Serão  mant idos  árbi t ros  c irculantes  no  percurso  para  constatação  de  eventuais  
i rregular idades.

10.2  PROVA DE VELOCIDADE (200m)  -  desenvolvimento da prova:
a) A ordem de largada será def in ida na Sessão Técnica ;
b)  A  distância  a  percorrer  será  de  até  600  metros,  em  part ida  parada,  inclu indo  o  
percurso de embalagem e os 200 metros cronometrados;
c)  Em caso de “ex-aequo” ,  os corredores serão desempatados mediante sorte io;
d)  A posição de saída será determinada por meio de sorte io.  O corredor que vencer o  
sorte io  terá  o  d ire i to  de  escolher  a  posição  de  saída.  Nas  sér ies  f inais  (melhor  de  
03),  caso haja a terceira sér ie,  haverá um novo sorte io;
e) A saída será dada por meio de um apito;
f )  No  caso  de  desistência  de  um  corredor,  o  seu  adversário  deverá  comparecer  a 
l inha de largada e será declarado vencedor sem percorrer a d istância;
g)  O corredor  que  part i r  a  f rente  deverá  percorrer  com velocidade mínima de 5  km/h,  
podendo fazer “surplace”  de até 30 segundos;
h)  Antes  da  l inha  dos  200  metros,  que  demarca  o  iníc io  do  sprint  f inal,  os  c ic l istas 
poderão usar toda a largura da pista;
i )  A compet ição se organiza conforme o quadro a seguir :

QUADRO DE COMPOSIÇÃO
PROVAS DE VELOCIDADES PARA 08 CORREDORES CLASSIFICADOS

Competidores 
Classificados

Fórmula Provas Composições Vencedores Perdedores

08

1 N1 x N8 1A1 1A2
2 N2 x N7 2A1 2A2
3 N3 x N6 3A1 3A2
4 N4 x N5 4A1 4A2

Perdedores 1 série 1

1A2
Disputa

de
5o a 8o

2A2
3A2
4A4

4

Semifinais 2x2 - 1 
=2

(Dois match 
vencedores)

1
1A1 X 4A1
2A1 X 3A1

Finais 
Vencedor x Vencedor
Perdedor x Perdedor

10.3 500m / km CONTRA O RELÓGIO  -  desenvolvimento da prova:
a)  A  prova  denominada  “500m”  para  mulheres  e  “km”  para  homens,  é  uma  prova 
contra o re lógio individual,  de part ida parada;
b)  Os  representantes  dos  municíp ios  deverão  def in ir  a  ordem  dos  seus  at letas  na 
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Sessão  Técnica .  Para  ordem  de  largada  f inal ,  será  obedecida  a  c lassi f icação  geral 
por munic íp ios do ano anter ior;
c)  As provas ocorrem em f inal  por tempo;
d) Em caso de empate nos tempos f inais premiam-se todos os cic l istas empatados;
e)  Todos  os  corredores  deverão  efetuar  sua  tomada  de  tempo  em  uma  mesma 
sessão.  Em  caso  de  problemas  atmosfér icos,  que  impossib i l i tem  a  conclusão  da 
prova,  toda  a  sessão  será  t ransfer ida,  desconsiderando  os  tempos  anter iores  e 
real izando uma nova largada com todos os inscr i tos;
f ) Na largada cada corredor será segurado por um comissário;
g)  Em  caso  de  falsa  largada  o  corredor  poderá  largar  novamente,  desde  que 
imediatamente.  Somente será permit ida uma relargada;
h)  Em  caso  de  um  acidente  reconhecido  ou  não,  o  corredor  poderá  largar 
novamente depois de um período de 15 minutos;
i )  A  prova  será  real izada  no  mesmo  sistema  de  contra  o  re lógio  de  estrada 
indiv idual,  com intervalo  de 01 ou 02 minutos entre  os corredores,  estabelecidos na 
Sessão Técnica.

10.4 MTB MARATONA  -  desenvolvimento:
a)  O  percurso  deverá  possuir  no  máximo  20%  de  pavimentação  em  asfal to  ou 
simi lar,  com o restante em estrada de chão (areia,  cascalho,  terra e outros);
b)  A prova  será  desenvolvida  de  acordo  com as  regras  do  Cross  Country  e  a  prova 
de estrada em l inha;
c)  Cada  equipe  será  representada  por  um  delegado,  devidamente  ident i f icado  na 
Sessão Técnica ;
d)  Nenhum cic l ista  ou acompanhante  de equipe  poderá  circular  no sent ido  contrár io 
da  l inha  de  chegada.  Este  t recho,  que  compreende  os  50m  anter iores  e  os  50m 
poster iores a l inha de chegada, estará demarcado em toda a extensão da pista;
e)  Todo  o  apoio  mecânico  e  abastecimento  serão  real izados  em  terra,  nos  devidos 
postos estabelecidos pela arbi t ragem. Não haverá acompanhamento motor izado.

10.5 MTB CROSS COUNTRY (CX)  -  desenvolvimento:
a) O percurso deverá ter no mínimo 4km de extensão;
b)  Haverá  no  mínimo  02  postos  de  abastecimento  e  apoio  mecânico,  devidamente 
sinal izados;
c)  Será obedecido o cr i tér io dos 80% em todas as provas do Cross Country,  a part i r  
da  pr imeira  vo l ta.  O  cic l ista  que  for  parado  pela  arbi t ragem  de  acordo  com  este 
cr i tér io,  será classif icado conforme o número de vo l tas perdidas.

11.  A  def in ição  do  cronograma  de  compet ição  levará  em  conta  os  locais  de  prova, 
d isponibi l idade de segurança e faci l idades de part ic ipação para os cic l istas

12.  Os  casos  omissos  a  este  Regulamento  serão  resolvidos  pela  Comissão  Técnica  da 
Paraná Esporte no evento.
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CAMPEONATO DE FUTEBOL

1.  O  Campeonato  de  Futebol  será  regido  pelas  regras  of ic ia is  da  Confederação 
Brasi le i ra de Futebol  -  CBF, obedecendo as normas cont idas neste Regulamento.

2.  O  Campeonato  de  Futebol  será  disputado  por  at letas  nascidos  entre  1990  e  1993  (18  
a 21 anos).

3. Serão permit idas até 07 subst i tu ições por jogo.

4.  Cada  jogo terá  a  duração  de  dois  per íodos  de  45  minutos  com  intervalo  de  15 
minutos.

5.  O  contro le  dos  cartões  (amarelos  e  vermelhos)  será  de  inte ira  responsabi l idade  dos 
municíp ios.

6.  Estará  automat icamente  suspensa  da  part ida  subsequente  à  pessoa  f ís ica  que  for  
expulsa ou receber 02  (dois)  cartões amarelos,  consecut ivos ou não.

6.1  Caso  um  at leta  receba  na  mesma  part ida  um  cartão  amarelo  “Segundo 
Cumulat ivo”  e  vo l te  a  receber  outro  cartão  amarelo  seguido  do  cartão  vermelho,  
cumpri rá  suspensão  automát ica  de  um  jogo  pelo  cartão  vermelho.  Os  cartões 
amarelos  não  serão  computados.  O  jogador  permanecerá  com  o  cartão  amarelo 
acumulado anter iormente.
6.2  Caso  o  jogador  receba  na  mesma  part ida  um  cartão  amarelo  “Segundo 
Cumulat ivo”  e  na  mesma part ida  receba  um cartão  vermelho  direto,  ou  seja,  sem ser  
decorrente  de  um segundo  cartão  amarelo,  o  jogador  cumprirá  suspensão  automát ica 
dupla  (dois  jogos:  um  pelo  cartão  vermelho  e  outro  pelo  segundo  cartão  amarelo), 
com as suspensões a serem cumpridas nos dois jogos subsequentes.
6.3  Não  se  apl ica  o  disposto  neste  í tem  se  antes  da  part ida  subsequente  a  pessoa  
f ís ica  for  absolv ida  pelo  órgão  judicante  competente,  desde  que  constante  o  não  
cumprimento  da  suspensão  automát ica  no  termo  de  decisão  do  respect ivo  processo 
discip l inar,  nos termos da legis lação desport iva vigente.
6.4  Para  f ins do disposto  neste  í tem,  entende-se por  part ida subsequente a  ocorrente  
na mesma compet ição/evento e no ano específ ico correspondente.

7.  O  sistema  de  desempate  adotado  nas  fases  que  forem  disputadas  pelo  s istema  de 
rodízio,  será o seguinte:

7.1 Confronto direto (ut i l izado somente no caso de empate entre 02 equipes);
7.2  Saldo de gols nos jogos entre as equipes empatadas;
7.3  Ataque mais posi t ivo nos jogos entre as equipes empatadas;
7.4  Defesa menos vazada nos jogos entre as equipes empatadas;
7.5 Saldo de gols de todos os jogos do grupo na fase;
7.6 Ataque mais posi t ivo  de todos os jogos do grupo na fase;
7.7  Defesa menos vazada de todos os jogos do grupo na fase;
7.8  Sorte io.
OBS: Quando o empate for entre 03 ou mais equipes,  e cont inuarem 02 equipes ainda  
empatadas  e  houver  necessidade  de  classi f icar  mais  uma  equipe,  deverá  re in ic iar  o 
cr i tér io de desempate no i tem 7.1.

8.  No caso em que seja necessário apontar um vencedor e no tempo regulamentar o jogo 
terminar  empatado apl icar-se-á o seguinte:

8.1  Serão  efetuadas  cobranças  de  05  t i ros  l ivres  diretos  da  marca  do  pênalt i ,  de  
forma al ternada, por at letas dist intos e que tenham terminado a part ida;
8.2  Persist indo  o  empate,  a  decisão  será  efetuada  pela  cobrança  de  um  t i ro  l ivre 
d ireto  da  marca  do  pênalt i ,  a lternadamente,  por  at letas  diferentes  que  tenham 
terminado a part ida,  até que haja um vencedor.

9.  O  sistema  de  pontuação  para  classif icação  no  grupo  será:  03  pontos  por  v i tór ia;  01 
ponto por empate.

10.  Quando  da  necessidade  de  classif icar  uma  ou  mais  equipes  por  Critér io  Técnico ,  se 
o  número  de  equipes  em  todos  os  grupos  for  igual,  a  equipe  que  obt iver  a  maior  
somatór ia  de  pontos  (vi tór ia/empate/derrota)  em  todos  os  jogos  da  fase  será  a 
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classif icada. Permanecendo o empate ou se o número de equipes em pelo menos um dos 
grupos for di ferente,  ut i l izar-se-ão os seguintes cr i tér ios:

10.1  Média  de  gols  average  (número  de  gols  recebidos  divid ido  pelo  número  de  gols 
fei tos,  d iv id ido  pelo  número  de  jogos  efetuados  na  fase).  Classif ica-se  o  menor 
coef ic iente;
10.2  Média  de  gols  pró  (número  de  gols  fe itos  divid ido  pelo  número  de  jogos 
efetuados na fase).  Classi f ica-se o maior coef ic iente;
10.3  Média  de  gols  contra  (número  de  gols  recebidos  divid ido  pelo  número  de  jogos 
efetuados na fase).  Classi f ica-se o menor coef ic iente;
10.4 Sorteio.
OBSERVAÇÕES:
• Ut i l i za r -se -á  in i c ia lmen te  o  p r ime i ro  c r i té r io .  Em  caso  de  empa te  e  ha ja  a  necess idade  de 
c lass i f i ca r  mais  uma ou ma is  equ ipes ,  passa -se  ao  segundo  c r i té r io  e  ass im por  d ian te .
• Quando  na  fó rmu la  cons ta r  como  ze ro ,  o  resu l tado  ob t ido  pe la  p rópr ia  equ ipe  (pon tos ,  par t idas ,  
go ls ,  se ts) ,  es ta  f ó rmu la  deverá  se r  desca r tada ,  já  que  não ex is te  d iv isão  po r  ze ro  (ma temát i ca) .

11.  Os  casos  omissos  e  este  Regulamento  serão  resolv idos  pela  Comissão  Técnica  da 
Paraná Esporte no evento.
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CAMPEONATO DE FUTSAL

1.  O  Campeonato  de  Futsal  será  regido  pelas  regras  of ic ia is  em  vigor  no  país,  
obedecendo as normas cont idas neste Regulamento.

2.  O  contro le  dos  cartões  (amarelos  e  vermelhos)  será  de  inte ira  responsabi l idade  dos 
municíp ios.  

3.  Estará  automat icamente  suspensa  da  part ida  subsequente  à  pessoa  f ís ica  que  for  
expulsa ou receber 02  (dois)  cartões amarelos,  consecut ivos ou não.

3.1  A contagem  de  cartões,  para  f ins  de  apl icação  de  suspensão  automát ica,  é  fe ita 
separadamente  e  por  t ipologia  de  cartões.  O  cartão  vermelho  não  anulará  o  cartão  
amarelo  já  recebido  na  mesma  ou  em  outra  part ida  da  compet ição,  a inda  que 
decorrente da apl icação do segundo cartão amarelo.
3.2  Se  o  mesmo  at leta  em  determinado  momento  da  compet ição,  acumular  
s imultaneamente  02  (dois)  cartões  amarelos  e  mais  01  (um)  cartão  vermelho, 
cumpri rá automat icamente a suspensão por 02 (duas)  part idas.
3.3  Não  se  apl ica  o  disposto  neste  í tem  se  antes  da  part ida  subsequente  a  pessoa  
f ís ica  for  absolv ida  pelo  órgão  judicante  competente,  desde  que  constante  o  não  
cumprimento  da  suspensão  automát ica  no  termo  de  decisão  do  respect ivo  processo 
discip l inar,  nos termos da legis lação desport iva vigente.
3.4  Para  f ins do disposto  neste  í tem,  entende-se por  part ida subsequente a  ocorrente  
na mesma compet ição/evento e no ano específ ico correspondente.

4.  O  sistema  de  desempate  adotado  nas  fases  que  forem  disputadas  pelo  s istema  de 
rodízio  será o seguinte:

4.1 Confronto direto (ut i l izado somente no caso de empate entre 02 equipes);
4.2 Saldo de gols  nos jogos entre as equipes empatadas;
4.3  Ataque mais posi t ivo nos jogos entre as equipes empatadas;
4.4  Defesa menos vazada nos jogos entre as equipes empatadas;
4.5 Saldo de gols  de todos os jogos do grupo na fase;
4.6 Ataque mais posi t ivo de todos os jogos do grupo na fase;
4.7 Defesa menos vazada de todos os jogos do grupo na fase;
4.8 Sorteio.
OBS: Quando  o  empate  for  entre  03  ou  mais  equipes,  e  cont inuarem  02  equipes 
ainda  empatadas  e  houver  necessidade  de  classif icar  mais  uma  equipe,  deverá  
re in ic iar o cr i tér io de desempate no i tem 4.1.

5.  No caso em que seja necessário apontar um vencedor e no tempo regulamentar o jogo 
terminar  empatado apl icar-se-á o seguinte:

5.1  Serão  efetuadas  cobranças  de  05  t i ros  d iretos  da  marca  do  pênalt i ,  de  forma 
alternada, por at letas dist intos e que tenham part ic ipado da part ida;
5.2  Persist indo  o  empate  a  decisão  será  efetuada  pela  cobrança  de  um  t i ro  l ivre 
d ireto  da  marca  do  pênalt i ,  a lternadamente,  por  at letas  diferentes  que  tenham 
part ic ipado da part ida,  até que haja um vencedor;
5.3  No  caso  de  se  chegar  à  cobrança  de  penal idades  máximas  as  duas  equipes 
deverão  ter  o  mesmo  número  de  at letas  para  as  cobranças,  isto  é,  caso  uma  equipe  
possua  um número  de  at letas  infer ior  a  outra,  a  equipe  com maior  número  de  at letas 
deverá  ret i rar  das  cobranças os  at letas  necessários  para  igualar  o  número  de  at letas  
cobradores da outra equipe.

6.  O  sistema  de  pontuação  para  classif icação  no  grupo  será:  03  pontos  por  v i tór ia,  01 
ponto por empate.

7.  Quando da necessidade de classif icar  uma ou mais  equipes  por  Critér io  Técnico,  se  o 
número de equipes em todos os grupos for  igual,  a  equipe que obt iver  a maior  somatór ia  
de  pontos  (v i tór ia/empate/derrota)  em  todos  os  jogos  da  fase  será  a  c lassi f icada. 
Permanecendo  o  empate  ou  se  o  número  de  equipes  em  pelo  menos  um  dos  grupos  for  
d iferente,  ut i l izar-se-ão os seguintes cr i tér ios:
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7.1  Média  de  gols  average  (número  de  gols  recebidos  divid ido  pelo  número  de  gols 
fei tos,  d iv id ido  pelo  número  de  jogos  efetuados  na  fase).  Classif ica-se  o  menor 
coef ic iente;
7.2 Média de gols pró (número de gols  fe itos d iv id ido pelo número de jogos efetuados 
na fase).  Classi f ica-se o maior  coef ic iente ;
7.3  Média  de  gols  contra  (número  de  gols  recebidos  divid ido  pelo  número  de  jogos 
efetuados na fase).  Classi f ica-se o menor coef ic iente ;
7.4  Sorte io.
OBSERVAÇÕES:
• Ut i l i zar -se -á  in i c ia lmen te  o  p r ime i ro  cr i té r io .  Em caso  de  empa te  e  ha ja  a  necess idade  de  c lass i f i car  
mais  uma ou  ma is  equ ipes ,  passa -se  ao  segundo  c r i té r io  e  ass im po r  d ian te .
• Quando  na  fó rmula  cons ta r  como  ze ro ,  o  resu l tado  obt ido  pe la  próp r ia  equ ipe  (pon tos ,  par t idas ,  
go ls ,  se ts ) ,  es ta  fó rmula  deve rá  se r  desca r tada ,  já  que  não  ex is te  d i v i são  por  ze ro  (ma temát i ca ) .

8.  Os  casos  omissos  a  este  Regulamento  serão  resolv idos  pela  Comissão  Técnica  da 
Paraná Esporte no evento.
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CAMPEONATO DE GINÁSTICA RITMICA

1.  O  Campeonato  de  Ginást ica  Rítmica  (GR)  será  regido  pelas  regras  of ic ia is  em  vigor  
no país,  obedecendo as normas cont idas neste Regulamento.

2.  Julgamento  -  A compet ição  terá  como base  de ju lgamento  o  Código  de  Pontuação da  
FIG  (cic lo  2009-2012),  obedecendo  às  normas de  compet ição  estabelecidas  pelo  Comitê  
Técnico de GR da Federação Paranaense de Ginást ica -  FPRG.

3. Provas  -  São as seguintes e serão real izadas em até 04 dias de compet ição:  
Indiv iduais -  ARCO, BOLA, FITAS e MAÇAS
Conjunto -  05 BOLAS

4. Normas dos Aparelhos  
4.1  ARCO: peso  mínimo  -  300g  (mater ia l  s intét ico  ou  madeira);  80cm  a  90cm  de 
diâmetro;  
4.2 BOLA: 400g, mater ia l  s intét ico ou borracha e 18 a 20cm de diâmetro;
4.3  MAÇAS: 150g cada e 40cm a 50cm de comprimento,  madeira  ou mater ia l  s intét ico 
-  PVC;
4.4  FITA:35g,  mater ia l  de  cet im  ou  semelhante,  comprimento  mínimo  de  5m,  4cm  a 
6cm  de  largura  /  est i le te  -  mater ia l :  madeira,  plást ico,  bambu  ou  f ibra  de  vidro,  1cm  
de diâmetro e 50cm a 60cm de comprimento.
4.5  Aferição  dos  Aparelhos :  será  fe ita  no  local  de  compet ição  durante  o  t re inamento 
l ivre  antes  do  in íc io  da  compet ição  e/ou  durante  a  compet ição,  caso  a  Coordenação  
de Modal idade ju lgue necessário.

5. Participantes
5.1  O campeonato  de  Ginást ica  Rítmica  será  disputado  por  at letas  nascidas  até  1997 
(a part i r  de 14 anos).
5.2  As at letas  serão  inscr i tas  conforme o estabelecido  no Capítu lo  V  do  Regulamento 
Geral .  Não  será  permitida  a  inclusão  de  atletas  em  provas  que  não  forem 
cadastradas  até  a  data  est ipulada  no  Art igo  33 .  As  subst i tu ições  de  at letas  nas 
provas  regularmente  cadastradas  poderão  ser  fe itas  até  as  12h00  do  dia  08  de 
novembro  de  2011,  mediante  a  entrega  e  protocolo  da  Ficha  de  Subst i tu ição  através 
de um dir igente regularmente inscr i to,  d iretamente na Comissão Central  Organizadora 
ou através do si te  www.jogosabertos.pr.gov.br
5.3 O número de at letas permit ido para a compet ição será:
Provas Indiv iduais  – até 04 ginastas
Prova de Conjunto  – 05 ginastas t i tu lares + 02 reservas
OBS:  A técnica  poderá  distr ibuir  as  ginastas  nas  diferentes  provas  de  acordo  com  o 
seu cr i tér io,  inclusive as reservas.

6. Critérios de Competição  -  Normas Técnicas:
6.1 Provas Indiv iduais  -  ARCO, BOLA, MAÇAS e FITA
Duração  dos  exercíc ios:  01’15”  a  01’30”.  Cada  ginasta  deverá  apresentar  os  04 
exercíc ios.
OBS:  As  exigências  para  a  composição  dos  exercíc ios  deverão  seguir  as  normas  do  
Código de Pontuação da FIG (versão 2009-2012).

6.2 Prova de Conjunto -  05 BOLAS
Duração dos exercíc ios:  02’15”  a 02'30”
OBS: As notas de composição e execução serão de acordo com as normas do Código 
de Pontuação da FIG (versão 2009-2012).  

7. Critérios de Classificação
7.1 Provas Indiv iduais

• Concurso I  -  Part ic ipam todas as ginastas inscr i tas na compet ição.

• Concurso  I I I  -  Part ic ipam  na  f inal  as  08  pr imeiras  classi f icadas  em  cada 
aparelho,  sendo no máximo 02 por  municíp io.  Em caso de empate serão seguidas 
as normas do Código de Pontuação da FIG (versão 2009-2012).

7.2  Provas de Conjunto
Serão real izadas em dois Concursos:

GOVERNO DO PARANÁ  - PARANÁ ESPORTE  (REGULAMENTO - 54º JOGOS ABERTOS DO PARANÁ/ 2011)                                                                                                     52



• GERAL - com todas as equipes inscr i tas;
• FINAL - part ic ipação dos 08 melhores conjuntos classi f icados.

• As  provas  de  conjunto  serão  desempatadas  através  da  nota  de  composição 
(seja no Concurso Geral  ou Final) .

8. Premiação
8.1  Classi f icação Geral  da  Compet ição :  Troféu para  os munic íp ios  1º,  2º  e  3º  lugares 
geral  da  compet ição,  que  se  dará  através  da  soma dos  pontos  obt idos  pelas  equipes  
nas provas individuais (Concurso por Equipe) e nas 02 apresentações do Conjunto.
8.2  Classi f icação  por  Equipe  -  Medalhas  para  as  03  pr imeiras  equipes  classi f icadas 
(04  ginastas  da  equipe),  através  da  soma  das  03  melhores  notas  da  equipe  nos 
aparelhos individuais,  no Concurso por Equipe.  
8.3  Classi f icação  Indiv idual  Geral  -  Medalhas  para  as  03  pr imeiras  ginastas, 
c lassi f icadas através da soma dos aparelhos,  no Concurso por Equipe.  
8.4  Classi f icação  Indiv idual  por  Aparelho  -  Medalhas  para  as  03  pr imeiras  colocadas 
em cada aparelho,  no Concurso Final  por aparelho.  
8.5  Classi f icação  do  Conjunto  -  Medalhas  para  as  03  pr imeiras  equipes  de  Conjunto, 
através da soma das notas das 02 apresentações do conjunto.  

9.  Os  casos  omissos  a  este  Regulamento  serão  resolv idos  pela  Comissão  Técnica  da 
Paraná Esporte no evento.
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CAMPEONATO DE HANDEBOL

1.  O  Campeonato  de  Handebol  será  regido  pelas  regras  of ic ia is  da  Confederação 
Brasi le i ra de Handebol -  CBHb, obedecendo as normas cont idas neste Regulamento.

2.  As  equipes  poderão  ut i l izar  em  cada  jogo,  14  at letas  para  as  disputas  na  Fase 
Regional  e na Fase Final .

3.  Estará  suspensa  da  part ida  subsequente  a  pessoa  f ís ica  que  for  expulsa.  No  caso  de 
desqual if icação, somente quando houver re latór io  anexo a súmula:

3.1  Não  se  apl ica  o  disposto  neste  í tem  se  antes  da  part ida  subsequente  a  pessoa 
f ís ica  for  absolv ida  pelo  órgão  judicante  competente,  desde  que  constante  o  não  
cumprimento  da  suspensão  automát ica  no  termo  de  decisão  do  respect ivo  processo 
discip l inar,  nos termos da legis lação desport iva vigente.
3.2  Para  f ins  do  disposto  neste  í tem, entende-se  por  part ida  subsequente  a 
ocorrente na mesma compet ição/evento e no ano específ ico correspondente.

4.  O  sistema  de  desempate  adotado  nas  fases  que  forem  disputadas  pelo  s istema  de 
rodízio  será o seguinte:

4.1  Conf ronto direto (ut i l izado somente no caso de empate entre 02 equipes);
4.2 Saldo de gols  nos jogos entre as equipes empatadas;
4.3  Ataque mais posi t ivo nos jogos entre as equipes empatadas;
4.4 Defesa menos vazada nos jogos entre as equipes empatadas;
4.5  Saldo de gols  de todos os jogos do grupo na fase;
4.6 Ataque mais posi t ivo de todos os jogos do grupo na fase;
4.7  Defesa menos vazada de todos os jogos do grupo na fase;
4.8  Sorte io.
OBS:  Quando  o  empate  for  entre  03  ou  mais  equipes,  e  cont inuarem  02  equipes 
ainda  empatadas  e  houver  necessidade  de  classi f icar  mais  uma  equipe,  deverá 
re in ic iar o cr i tér io de desempate no i tem 4.1.

5.  No caso em que seja necessário apontar um vencedor e no tempo regulamentar o jogo 
terminar  empatado apl icar-se-á o seguinte:

5.1  Prorrogação em dois tempos de 05 minutos sem intervalo;
5.2  Persist indo  o  empate,  mais  uma  prorrogação  em  dois  tempos  de  05  minutos  sem 
interva lo;
5.3  Persist indo  o  empate,  05  cobranças  al ternadas  de  07  metros,  por  at letas 
diferentes que estejam autor izados a part ic ipar até o f inal  do jogo;
5.4  Persist indo  o  empate,  repete-se  o  procedimento  do  i tem 5.3,  contudo,  o  vencedor 
agora  é  decid ido  logo  que  houver  um  gol  de  diferença,  após  cada  equipe  ter  t ido  o  
mesmo número de arremessos.

6.  O  sistema  de  pontuação  para  classi f icação  no  grupo  será:  02  pontos  por  vi tór ia,  01 
ponto por empate.

7.  Quando da necessidade de classi f icar  uma ou mais equipes por  Critér io  Técnico,  se  o 
número de equipes em todos os grupos for  igual,  a  equipe que obt iver  a maior  somatór ia  
de  pontos  (v i tór ia/empate/derrota)  em  todos  os  jogos  da  fase  será  a  c lassi f icada. 
Permanecendo  o  empate  ou  se  o  número  de  equipes  em  pelo  menos  um  dos  grupos  for  
d iferente,  ut i l izar-se-ão os seguintes cr i tér ios:

7.1  Média  de  gols  average  (número  de  gols  recebidos  divid ido  pelo  número  de  gols 
fei tos,  d iv id ido  pelo  número  de  jogos  efetuados  na  fase).  Classif ica-se  o  menor 
coef ic iente;
7.2 Média de gols pró (número de gols  fe itos d iv id ido pelo número de jogos efetuados 
na fase).  Classi f ica-se o maior  coef ic iente ;
7.3  Média  de  gols  contra  (número  de  gols  recebidos  divid ido  pelo  número  de  jogos 
efetuados na fase).  Classi f ica-se o menor coef ic iente ;
7.4  Sorte io.
OBSERVAÇÕES:
• Ut i l i zar -se -á  in i c ia lmen te  o  p r ime i ro  cr i té r io .  Em caso  de  empa te  e  ha ja  a  necess idade  de  c lass i f i car  
mais  uma ou  ma is  equ ipes ,  passa -se  ao  segundo  c r i té r io  e  ass im po r  d ian te .
• Quando  na  fó rmula  cons ta r  como  ze ro ,  o  resu l tado  obt ido  pe la  próp r ia  equ ipe  (pon tos ,  par t idas ,  
go ls ,  se ts ) ,  es ta  fó rmula  deve rá  se r  desca r tada ,  já  que  não  ex is te  d i v i são  por  ze ro  (ma temát i ca ) .

8.  Os  casos  omissos  a  este  Regulamento  serão  resolv idos  pela  Comissão  Técnica  da 
Paraná Esporte no evento .
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CAMPEONATO DE JUDÔ

1.  O  Campeonato  de  Judô  será  regido  pelas  regras  of ic ia is  em  vigor  no  país, 
obedecendo as normas cont idas neste Regulamento.

2.  O Campeonato de Judô será disputado obrigator iamente em 02 torneios:  INDIVIDUAIS 
e por EQUIPES ,  nos sexos feminino e mascul ino.

3.  Para o 54º Jogos Abertos do Paraná  a graduação mínima exig ida será a seguinte:
• Feminino -  5º  KYU (fa ixa amarela)
• Mascul ino -  4º  KYU (fa ixa laranja)

4.  A  comprovação  da  graduação  mínima  exigida  será  efetuada  pelo  cadastro  da 
Federação Paranaense de Judô -  FPrJ,  ou da Confederação Brasi le ira  de Judô -  CBJ,  ou  
ainda outra Ent idade Estadual de Administração do Desporto l igada a CBJ.

4.1  Atletas  que  não  t iverem  sua  comprovação  efetuada  conforme  o  i tem  4  poderão 
part ic ipar  da  compet ição  desde  que  apresentem  à  Coordenação  da 
Modal idade/Comissão  Técnica,  um  termo  de  responsabi l idade  isentando  à 
coordenação (CCO) de qualquer acidente que venha a ocorrer com os mesmos.

5.  No Campeonato de Judô serão disputadas as seguintes categor ias:
CATEGORIAS DE PESO FEMININO MASCULINO

SUPER LIGEIRO Até 44kg Até 55kg

LIGEIRO + 44 / 48kg + 55 / 60kg

MEIO LEVE + 48 / 52kg + 60 / 66kg

LEVE + 52 / 57kg + 66 / 73kg

MEIO MÉDIO + 57 / 63kg + 73 / 81kg

MÉDIO + 63 / 70kg + 81 / 90kg

MEIO PESADO + 70 / 78kg + 90 / 100kg

PESADO + de 78kg + de 100kg

ABSOLUTO Livre Livre

6.  Cada  categoria  de  peso  será  disputada  por  01  representante  por  municíp io, 
obr igator iamente  enquadrado  nos  l imites  de  peso  da  categoria  em  que  est iver  sendo  
efetuada a pesagem.

6.1 Os at letas serão inscr i tos conforme o estabelecido no Capítu lo  V do Regulamento 
Geral .  Não  será  permitida  a  inclusão  de  atletas  em  provas  que  não  forem 
cadastradas  até  a  data  est ipulada  no  Art igo  33 .  As  subst i tu ições  e  conf i rmações  de 
at letas  nas  provas  regularmente  cadastradas  poderão  ser  fei tas  até  as  12h00 do  dia 
08  de  novembro  de  2011,  mediante  a  entrega  e  protocolo  da  Ficha  de  Subst i tu ição  
através  de  um  dir igente  regularmente  inscr i to,  d iretamente  na  Comissão  Central  
Organizadora  ou  através  do  si te  www.jogosabertos.pr.gov.br  Caso  o  municíp io  não 
se  faça  presente  na  Sessão  Técnica ,  serão  conf i rmados  os  at letas  regularmente 
inscr i tos .
6.2  Na pesagem o  municíp io  indicará  somente  um at leta  para  subir  na  balança.  Caso 
o at leta não compareça, estará el iminado da compet ição;
6.3  A  conf i rmação  para  a  categoria  ABSOLUTO  será  fe i ta  por  ocasião  da  refer ida 
disputa,  com a presença  f ís ica do at leta  devidamente documentado.  Tendo como pré-
requisi tos os seguintes casos:

6.3.1  O  at leta  deverá  estar  previamente  inscr i to  para  a  prova  (caso  não  tenha 
part ic ipado de nenhuma das provas de categoria de peso);
6.3.2  Caso  o  municíp io  não  tenha  nenhum  at leta  inscr i to  para  a  prova,  poderá 
colocar um dos at letas que disputaram uma das outras categorias de peso;
6.3.3  O  at leta  será  considerado  compet idor  desde  que  tenha  comparecido  à 
pesagem  of ic ia l ,  com  a  documentação  exigida,  subido  na  balança  e  tendo  seu 
peso anotado.

6.4  O  at leta  somente  poderá  part ic ipar  de  uma  das  categorias  de  peso,  podendo 
ainda part ic ipar das disputas da categoria ABSOLUTO  e por EQUIPES .
6.5  Nas disputas por  EQUIPES  estarão aptos a  part ic ipar  os at letas que efet ivamente 
part ic iparam  das  disputas  individuais  (categorias  de  peso  e  absoluto).  Estarão 
impedidos  os  at letas  que  na  pesagem  para  as  disputas  individuais  não  se 
enquadraram na  categoria  de  peso  na  qual  foram inscr i tos,  bem como os  at letas  que  
receberem punição discip l inar (Han-soko-make).

GOVERNO DO PARANÁ  - PARANÁ ESPORTE  (REGULAMENTO - 54º JOGOS ABERTOS DO PARANÁ/ 2011)                                                                                                     55



7.  Os  at letas  inscr i tos  nas  categorias  de  peso,  somente  poderão  part ic ipar  da  pesagem  
na sua respect iva categoria de peso.

8.  Após a pesagem,  o  representante  da FPrJ organizará o  respect ivo  sorte io,  inclusive  a 
ordem dos conf rontos.

9. Critér io de desempate na compet ição por EQUIPES :
9.1 Maior número de Ipons,  Wazaris e Yukos no conf ronto empatado;
9.2  Persist indo  o  empate,  será  real izado  um  sorte io  entre  as  lutas  que  empataram,  
para  def in ir  qual  delas  retornará  em Golden  Score  (ponto  de  ouro)  para  def in ição  do 
conf ronto.  Caso houver um único empate,  esta luta retornará em Golden Score.

10.  Nos  conf rontos  por  EQUIPES ,  após  a  entrega  da  escalação  pelo  técnico,  à 
Supervisão  e/ou  Coordenação  da  modal idade,  não  poderá  haver  al teração  na 
const i tu ição e ordem de entrada dos at letas da equipe no SHIAI-JÔ.

10.1  05  at letas  compet irão  independentes  de  peso  ou  categoria,  e  poderão  ser 
subst i tuídos a cada rodada;
10.2  No  caso  de  um  at leta  f icar  impossib i l i tado  de  part ic ipar  da  disputa  seguinte,  
poderá  ser  subst i tuído  pelo  reserva  disponível ,  podendo  retornar  à  equipe  no 
conf ronto subsequente;
10.3  Quando matemat icamente  uma das  representações não  t iver  condições  de  obter 
a v i tór ia,  o técnico e/ou responsável poderá abdicar dos conf rontos restantes;
10.4  No  que  se  refere  ao  i tem  10.3,  o  técnico  e  ou  responsável  deverá  considerar 
que  cada  "fuzen  gachi”  e  ”k ichen  gachi"  somará  10  pontos  para  a  equipe  adversár ia, 
portanto um dos cr i tér ios de desempate na classif icação f inal  do torneio por equipes.

11.  A  Classi f icação  Final  da  modal idade  de  Judô,  para  os  sexos  feminino  e  mascul ino,  
dar-se-á  pela  soma  dos  pontos  obt idos  nas  disputas  dos  torneios  INDIVIDUAIS  e  por 
EQUIPES  conforme segue:

Classificação Pontos Classificação Pontos

1º lugar 14 5º lugar 05

2º lugar 11 6º lugar 04

3º lugar 08 7º lugar 03

4º lugar 06 8º lugar 01

11.1  Em  caso  de  empate,  será  considerado  o  maior  número  de  1ºs  lugares,  2ºs 
lugares,  3ºs lugares e assim sucessivamente;
11.2  Caso  persista  o  empate,  será  considerada  vencedora  a  representação  que  t iver  
o  menor  número  de  at letas  inscr i tos  e  que  efet ivamente  disputaram  os  torneios 
INDIVIDUAIS;
11.3 Persist indo o empate as equipes permanecerão empatadas.

12.  As  formas  de  disputas  das  compet ições  INDIVIDUAIS  e  por  EQUIPES  serão  as 
mesmas  ut i l izadas  nas  compet ições  of ic ia is  da  FPrJ,  com  uma  pequena  al teração 
conforme segue:

12.1  Quando o número  de  compet idores  na categoria  de peso  for  de até  05 at letas,  o  
s istema  de  apuração  será  o  rodízio,  sendo  os  at letas  sorteados  para  efeito  de 
numeração no grupo correspondente.

12.1.1  Será  declarado campeão  o at leta  que obt iver  o  maior  número  de vi tór ias, 
havendo  empate,  vencerá  o  at leta  com  maior  pontuação,  persist indo  o  empate,  
os  at letas  serão  classi f icados  levando-se  em  consideração  o  resul tado  do 
conf ronto direto para o desempate entre os dois compet idores.  A pontuação será 
a  que segue:  IPPON -  10 pontos;  WAZARI -  7 pontos;  YUKO -  5  pontos;  HANTEI 
-  1 ponto.

12.2  Quando o número  de compet idores,  em cada categoria  de peso,  for  de  06 (seis)  
ou  mais  at letas,  a  apuração  será  fe i ta  pelo  s istema  de  el iminatór ia  s imples,  com 
repescagem dos semif inal istas nas compet ições  INDIVIDUAIS  e ABSOLUTO .

12.2.1 Na compet ição por  EQUIPES a respecagem será do f inal ista ;
12.2.2  Nos  conf rontos  com  06  (seis)  ou  mais  part ic ipantes  serão  premiados  os 
classif icados  em  1º,  2º  e  dois  (02)  3ºs  lugares,  nas  compet ições  INDIVIDUAIS, 
ABSOLUTO  e  por  EQUIPES.  Para  apuração  dos  pontos  serão  02  (dois)  5ºs 
lugares e 02 (dois)  7ºs lugares sucessivamente.

13.  Os  casos  omissos  a  este  Regulamento  serão  resolvidos  pela  Comissão  Técnica  da 
Paraná Esporte no evento.
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CAMPEONATO DE NATAÇÃO

1.  O Campeonato de Natação será regido pelas normas gerais  da FINA, com a f inal idade 
de  regulamentar  e  d iscip l inar  as  compet ições  de  Natação  no  âmbito  de  competência  da 
Federação  de  Desportos  Aquát icos  do  Paraná  -  FDAP  e  da  Confederação  Brasi le ira  de 
Desportos Aquát icos -  CBDA, obedecendo as normas cont idas neste Regulamento.

2. Serão as seguintes provas constantes do Campeonato de Natação: 
PROVAS FEMININO MASCULINO

BORBOLETA, COSTAS E PEITO 50m, 100m, 200m 50m, 100m, 200m

LIVRE 50m, 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m 50m, 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m

MEDLEY 200m, 400m 200m, 400m

REVEZAMENTOS 4x50m Livre, 4x100m Livre, 
4x100m Medley

4x50m Livre, 4x100m Livre, 
4x100m Medley

3.  Os  at letas  serão  inscr i tos  conforme  o  estabelecido  no  Capítu lo  V  do  Regulamento 
Geral .  Não  será  permitida  a  inclusão  de  atletas  em  provas  que  não  forem 
cadastradas  até  a  data  est ipulada  no  Art igo  33 .  As  subst i tu ições  de  at letas  nas  provas 
regularmente  cadastradas  poderão  ser  fei tas  até  as  12h00  do  dia  08  de  novembro  de 
2011,  mediante  a  entrega  e  protocolo  da  Ficha  de  Subst i tu ição  através  de  um  dir igente 
regularmente  inscr i to,  d iretamente  na Comissão Central  Organizadora  ou através do  si te 
www.jogosabertos.pr.gov.br

3.1  Na  Sessão  Prel iminar  os  municíp ios  deverão  entregar  o  Mapa  de  Controle  de  
Escalação  com os  at letas  inscr i tos ,  constando  os  nomes dos  nadadores  indicando as 
respect ivas  provas  que  os  mesmos  i rão  nadar  como  também  a  data  e  o  tempo  de 
comprovação dos at letas na refer idas provas.

4.  O  at leta  que  est iver  inscr i to  por  mais  de  um  municíp io  deverá  fazer  sua  opção,  
pessoalmente,  por  qual  municíp io  tem  interesse  em  part ic ipar  da  compet ição,  já  na 
Sessão  Técnica  da  modal idade.  Caso  não  o  faça,  estará  impedido  de  part ic ipar  da 
compet ição.

5. Todas as provas indiv iduais e de revezamento serão real izadas em f inal  por tempo. 

6.  O  programa  será  disputado  em  até  04  etapas  e  03  dias.  O  programa  horár io  para  a 
compet ição será o seguinte:

1ª Etapa 3ª Etapa

1ª Prova – 800m Livre Feminino
2ª Prova – 50m Costas Feminino
3ª Prova – 50m Costas Masculino
4ª Prova – 100m Livre Feminino
5ª Prova – 100m Livre Masculino
6ª Prova – 1.500m Livre Masculino
7ª Prova – 200m Medley Feminino
8ª Prova – 200m Medley Masculino

21ª Prova – 400m Livre Feminino
22ª Prova – 400m Livre Masculino
23ª Prova – 200m Peito Feminino
24ª Prova – 200m Peito Masculino
25ª Prova – 50m Livre Feminino
26ª Prova – 50m Livre Masculino
27ª Prova – 200m Costas Feminino
28ª Prova – 200m Costas Masculino
29ª Prova – 100m Borboleta Feminino
30ª Prova – 100m Borboleta Masculino
31ª Prova – Revezamento 4x50m Livre Feminino
32ª Prova – Revezamento 4x50m Livre Masculino

2ª Etapa 4ª Etapa

9ª Prova – 400m Medley Feminino
10ª Prova – 400m Medley Masculino
11ª Prova – 100m Costas Feminino
12ª Prova – 100m Costas Masculino
13ª Prova – 200m Livre Feminino
14ª Prova – 200m Livre Masculino
15ª Prova – 50m Borboleta Feminino
16ª Prova – 50m Borboleta Masculino
17ª Prova – 100m Peito Feminino
18ª Prova – 100m Peito Masculino
19ª Prova – Revezamento 4x100m Livre Feminino
20ª Prova – Revezamento 4x100m Livre Masculino

33ª Prova – 800m Livre Masculino
34ª Prova – 50m Peito Feminino
35ª Prova – 50m Peito Masculino
36ª Prova – 200m Borboleta Feminino
37ª Prova – 200m Borboleta Masculino
38ª Prova – 1.500. Livre Feminino
39ª Prova – Revezamento 4x100m Medley Feminino
40ª Prova – Revezamento 4x100m Medley Masculino

7.  Poderão  part ic ipar  do  campeonato  de  Natação,  at letas  que  obt iverem o índice  mínimo 
(conforme  quadro  a  seguir )  em  compet ições  of ic ia is  da  FDAP  ou  outra  Ent idade  de 
Administração  do  Desporto  l igada  a  CBDA,  obedecendo  aos  cr i tér ios  adotados  pela  
CBDA. Serão vál idos os tempos obt idos em 2010 e 2011.
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PROVAS FEMININO MASCULINO

50m Livre 00’33”00 00’30”00

100m Livre 01’10”00 01’05”00

200m Livre 02’40”00 02’20”00

400m Livre 05’30”00 05’00”00

800m Livre 11’30”00 10’30”00

1.500m Livre 24’00”00 22’00”00

50m Borboleta 00’35”00 00’32”00

100m Borboleta 01’30”00 01’25”00

200m Borboleta 03’20”00 03’10”00

50m Costas 00’40”00 00’38”00

100m Costas 01’25”00 01’20”00

200m Costas 03’15”00 02’50”00

50m Peito 00’45”00 00’40”00

100m Peito 01’40”00 01’30”00

200m Peito 03’30”00 03’15”00

200m Medley 03’20”00 03’00”00

400m Medley 06’40”00 06’00”00

8.  Cada  at leta  poderá  part ic ipar  de  04  provas  indiv iduais  e  dos  revezamentos,  não 
podendo  nadar  mais  que  02  provas  indiv iduais  na  mesma  etapa  e  no  máximo  03  por 
dia .

9.  Cada  municíp io  part ic ipante  poderá  inscrever  até  03  at letas  por  prova/sexo  e  apenas 
uma equipe por revezamento/sexo.

10.  Para a real ização das provas não será exigido número mínimo de at letas.

11.  Para efei to de bal izamento das provas curtas,  os tempos dos at letas que a FDAP não 
possuir  deverão  ser  comprovados com a data  e  local  da real ização  dos  mesmos,  através  
de  um  documento  of ic ia l  (resul tado  f inal  do  evento).  Caso  contrár io  o  at leta  será 
bal izado sem tempo.

12.  A  Classi f icação  Final  da  modal idade  de  Natação,  para  os  sexos  feminino  e 
mascul ino,  dar-se-á  pela  soma  dos  pontos  obt idos  nas  disputas  das  provas  conforme 
segue:

Classificação Pontos Classificação Pontos

1º lugar 09 5º lugar 04

2º lugar 07 6º lugar 03

3º lugar 06 7º lugar 02

4º lugar 05 8º lugar 01

12.1  Nas provas de revezamento a pontuação será dobrada;
12.2   Em caso  de empate  na  Classi f icação  Final  da modal idade serão  obedecidos os 
seguintes cr i tér ios:
a) Maior número de pr imeiros lugares;
b)  Persist indo  o  empate,  pelo  maior  número  de  segundos  lugares,  e  assim 
sucessivamente,  com as classif icações subsequentes;
c)  Persist indo o empate,  os municíp ios permanecerão empatados.
12.3  Para  as  provas  real izadas  em  el iminatór ia  e  f inal ,  em  piscina  com  número  de 
ra ias  infer ior  a  08,  serão  pontuados  somente  os  at letas  que  part ic iparem  da  sér ie 
f inal;
12.4  Caso  um  at leta  obtenha  ou  iguale  um  recorde  do  Campeonato  será  fe ita  a 
bonif icação de 08 pontos.  Será dada apenas a bonif icação,  re lat iva  ao recorde maior 
obt ido  pelo  at leta  campeão.  No  caso  de  recorde  estabelecido  não  será  fei ta  à 
bonif icação.

13. Os cartões dos at letas serão entregues no banco de contro le de bal izamento.

14.  As  provas  terão  somente  uma  saída,  sendo  que  os  nadadores  que  queimarem  ou  
caírem na água serão desclassi f icados da prova.
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15.  Os  casos  omissos  a  este  Regulamento  serão  resolvidos  pela  Comissão  Técnica  da  
Paraná Esporte no evento.

RELAÇÃO DE RECORDES – NATAÇÃO FEMININO
PROVA ATLETA / MUNICÍPIO ANO / SEDE MARCA

50m Livre Flávia Tamburi Borges / Ponta Grossa 2009 / Francisco Beltrão 27s20

100m Livre Flávia Tamburi Borges / Ponta Grossa 2009 / Francisco Beltrão 57s54

200m Livre Verônica Balsano / Ponta Grossa 2009 / Francisco Beltrão 2m05s79

400m Livre Verônica Balsano / Ponta Grossa 2007 / Toledo 4m30s40

800m Livre Katerine Silva / Marialva 1991 / Maringá 9m15s83

1500m Livre Susani Silva Paz / Foz do Iguaçu 2004 / Foz do Iguaçu 18m40s73

50m Borboleta Carolina Leite Gonçalves / Londrina 2004 / Foz do Iguaçu 29s28

100m Borboleta Patrícia R. da Silva / Londrina 1992 / Foz do Iguaçu 1m05s77

200m Borboleta Patrícia R. da Silva / Londrina 1996 / Londrina 2m18s16

50m Costas Flávia Tamburi Borges / Ponta Grossa 2009 / Francisco Beltrão 31s41

100m Costas Cristiane Santos / Ponta Grossa 1992 / Foz do Iguaçu 1m05s33

200m Costas Cristiane Santos / Ponta Grossa 1991 / Maringá 2m22s42

50m Peito Renata Sander / Toledo 2007 / Toledo 35s04

100m Peito Renata Sander / Toledo 2007 / Toledo 1m15s73

200m Peito Patrícia Schmitz / Foz do Iguaçu 2004 / Foz do Iguaçu 2m43s65

200m Medley Verônica Balsano / Ponta Grossa 2009 / Francisco Beltrão 2m23s59

400m Medley Verônica Balsano / Ponta Grossa 2009 / Francisco Beltrão 5m03s36

Revezamento 4x50m Livre Foz do Iguaçu 2003 / Pato Branco 1m52s22

Revezamento 4x100m Livre Ponta Grossa 1991 / Maringá 4m05s19

Revezamento 4x100m Medley Marialva 1991 / Maringá 4m28s39
FONTE: FEDERAÇÃO DE DESPORTOS AQUÁTICOS DO PARANÁ/PARANÁ ESPORTE

RELAÇÃO DE RECORDES – NATAÇÃO MASCULINO
PROVA ATLETA / MUNICÍPIO ANO / SEDE MARCA

50m Livre Ricardo Morini / Maringá 2009 / Francisco Beltrão 22s90

100m Livre Ricardo Morini / Maringá 2009 / Francisco Beltrão 49s36

200m Livre Alexandre Graczyk / Ponta Grossa 2010 / Maringá 1m51s69

400m Livre Felipe May Araújo / Campo Mourão 2000 / Campo Mourão 4m01s02

800m Livre Luan Vilha Sousa / Maringá 2009 / Francisco Beltrão 8m29s36

1500m Livre Felipe May Araújo / Campo Mourão 2000 / Campo Mourão 16m01s66

50m Borboleta Sérgio Atílio Thom Zago / Maringá 2009 / Francisco Beltrão 24s87

100m Borboleta Vinicius Noetzold / Cascavel 2009 / Francisco Beltrão 55s69

200m Borboleta Ricardo Moita da Silva / Londrina 1994 / Ponta Grossa 2m07s68

50m Costas Daniel Orzechowski / Maringá 2007 / Toledo 25s41

100m Costas Leonardo Sumida / Ponta Grossa 2009 / Francisco Beltrão 53s84

200m Costas Leonardo Sumida / Ponta Grossa 2009 / Francisco Beltrão 1m58s72

50m Peito Itamar Mazzo Schmitz / Maringá 2008 / Cascavel 29s12

100m Peito Itamar Mazzo Schmitz / Maringá 2008 / Cascavel 1m02s69

200m Peito Itamar Mazzo Schmitz / Maringá 2006 / Maringá 2m19s93

200m Medley Eduardo Junkes / Colombo 2009 / Francisco Beltrão 2m06s57

400m Medley Marcos Bandoch / Maringá 2008 / Cascavel 4m37s08

Revezamento 4x50m Livre Maringá 2007 / Toledo 1m33s97

Revezamento 4x100m Livre Maringá 2009 / Francisco Beltrão 3m28s96

Revezamento 4x100m Medley Maringá 2007 / Toledo 3m48s73
FONTE: FEDERAÇÃO DE DESPORTOS AQUÁTICOS DO PARANÁ/PARANÁ ESPORTE
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CAMPEONATO DE TÊNIS

1.  O  Campeonato  de  Tênis  será  regido  pelas  regras  of ic ia is  e  código  de  conduta  da 
Confederação  Brasi le ira  de  Tênis  -  CBT,  obedecendo  as  normas  cont idas  neste 
Regulamento.

2.  O  Campeonato  de  Tênis  será  disputado  em  compet ição  por  equipes  -  (02  part idas 
individuais  e  01  part ida  de  duplas),  nos  naipes  feminino  e  mascul ino,  onde  poderão 
part ic ipar até 04 at letas por municíp io (no mínimo 02 at letas por modal idade/sexo) 

3.  Os  at letas  serão  inscr i tos  conforme  o  estabelecido  no  Capítu lo  V  do  Regulamento 
Geral .  Não  será  permitida  a  inclusão  de  atletas  em  provas  que  não  forem 
cadastradas  até  a  data  est ipulada  no  Art igo  33 .  As  subst i tu ições  de  at letas  nas  provas 
regularmente  cadastradas  poderão  ser  fe i tas  até  as  12h00  do  dia  08  de  novembro  de 
2011,  mediante  a  entrega  e  protocolo  da  Ficha  de  Subst i tu ição  através  de  um  dir igente 
regularmente  inscr i to,  d iretamente  na  Comissão  Central  Organizadora  ou  através  do  si te 
www.jogosabertos.pr.gov.br

4.  A compet ição será composta e real izada na seguinte ordem:
1º jogo -  Simples -  A x X
2º jogo -  Simples -  B x Y
3º jogo -  Duplas

4.1  Se um municíp io vencer os 02 jogos de simples não precisará ser real izado o jogo  
de duplas.
4.2 Não será permit ida subst i tu ição após o iníc io de cada encontro.
4.3 Os at letas que disputarem os jogos de simples poderão disputar  o jogo de duplas. 

5.  As part idas  de  simples  serão  disputadas  em melhor  de  03  sets  (02  sets  vencedores),  
sendo ut i l izado o sistema “Tie-break” em qualquer dos sets para a quebra de empate.

6.  As  part idas  de  duplas  serão  disputadas  em  melhor  de  02  sets  vencedores  com  “Tie-
break”  e  “No-Ad”  durante os  games.  Caso  haja  necessidade do 3º  set  será  disputado em 
Super  Match  “Tie-Break”  (até  10  pontos).  Em  caso  de  empate  (09x09),  vence  o  jogador 
que f izer dois pontos de diferença pr imeiro.  

7.  Em  ambas  as  disputas  (Simples  e  Duplas)  por  mot ivo  de  força  maior,  o  árbi t ro  geral  
poderá  determinar  que  as  part idas  sejam  disputadas  em  set  prof issional  (08  games  - 
07x07 até 09) (08x08 – “Tie-Break”).

8. O aquecimento não deverá ul t rapassar 05 minutos do iníc io de cada part ida.

9. Intervalo d isponível  para descanso entre os jogos:
9.1  Quando  o  encontro  anter ior  demorar  menos  de  60  minutos  -  30  minutos  de 
descanso;
9.2  Quando  o  encontro  anter ior  demorar  entre  60  e  90  minutos  -  60  minutos  de 
descanso (45 minutos em quadra coberta);
9.3  Quando  o  encontro  anter ior  demorar  mais  de  90  minutos  -  90  minutos  de  
descanso (60 minutos em quadra coberta).
OBS.  1 -  Se  o  encontro  precisar  ser  decid ido  no  jogo  de  duplas  o  período  de  
descanso será de 15 minutos,  caso seja(m) ut i l izado(s)  o(s) mesmo(s) jogador (es).
OBS. 2  -  A cr i tér io do árbi t ro geral  e em comum acordo entre os at letas e ou técnicos,  
poderão ser a l terados,  sempre reducionais,  os tempos para intervalo  entre os jogos.

10.  Os  encontros  poderão  ser  d isputados  em  uma  ou,  caso  haja  d isponibi l idade,  duas  
quadras simultaneamente.

11. As punições por v io lação do código de conduta seguirão a seguinte ordem:
11.1 1a  inf ração - advertência;
11.2 2a  inf ração  -  perda do ponto;
11.3  3a inf ração - perda do game;
11.4 4a  inf ração - perda do game ou desclassif icação*.
*  É  decisão  do  Árbi t ro  Geral  a  apl icação  da  perda  de  mais  um  game  ou  a  imediata  
desclassif icação.
OBS: Em  casos  extremos  o  at leta  poderá  ser  desclassi f icado,  sem  obrigator iamente 
antes ter s ido advert ido.

12.  As punições por vio lação de tempo seguirão a seguinte ordem:
12.1 1 a  inf ração -  advertência;
12.2  2 a  inf ração  -  perda do ponto;
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12.3 Demais inf rações - perda do ponto.

13.  Das formas da disputa:
13.1 Até 05 equipes:  Grupo único,  ut i l izando o sistema "Round Robin".
13.2 06 equipes:

• 1ª.  Fase:  02  grupos  (A,  B)  d isputados  pelo  s istema  "Round  Robin".  
Classi f icam-se o 1º  e 2º  lugares de cada grupo para a 2ª Fase.

• 2ª.  Fase:
Jogo 01:  2º  grupo A x 2º grupo B (Decisão 3º e 4º  lugares)
Jogo 02:  1º  grupo A x 1º grupo B (Decisão 1º e 2º  lugares)

13.3  07 ou  mais  equipes:  Sistema  de  El iminatór ia  Simples  com disputa  de  1º,  2º ,  3º  
e 4º lugares.
13.4  Para  disposição  das  equipes  rankiadas  nos  grupos/chave,  obedecer-se-ão  aos 
seguintes cr i tér ios:

• Até 08 equipes -  02 cabeças-de-chave; 
• De 09 a 16 equipes -  04 cabeças-de-chave;
• De 17 a 24 equipes -  06 cabeças-de-chave;
• De 25 a 32 equipes -  08 cabeças-de-chave;
• De 33 a 48 equipes -  12 cabeças-de-chave;
• De 49 a 64 equipes -  16 cabeças-de-chave.

13.5  Para  a  confecção  das  chaves,  os  cabeças-de-chave  serão  determinados  pela 
c lassif icação no ano anter ior.

13.5.1  Caso  o  Municíp io  sede  não  part ic ipe  da  compet ição:  Cabeças  de  chave: 
nº  1  –  1º/2010,  nº  2  –  2º/2010,  nº  3  –  4º /2010,  nº  4  –  3º /2010  e  assim  
sucessivamente com os demais.
13.5.2  Caso  o  Municíp io  sede  part ic ipe  da  compet ição:  Cabeças  de  chave:  nº  1 
–  Munic íp io  sede,  nº  2  –  1º/2010,  nº  3  –  3º /2010,  nº  4  –  2º /2010  e  assim 
sucessivamente com os demais.

14.  Cr i tér ios de desempate:
14.1 Confronto direto (ut i l izado somente no caso de empate entre 02 equipes);
14.2 Maior número de sets ganhos nos jogos entre as equipes empatadas;
14.3 Maior número de games ganhos nos jogos entre as equipes empatadas;
14.4 Saldo de sets nos jogos entre as equipes empatadas;
14.5 Saldo de games nos jogos entre as equipes empatadas;
14.6 Maior número de sets ganhos em todos os jogos do grupo na fase;
14.7 Maior número de games ganhos em todos os jogos do grupo na fase;
14.8 Saldo de sets em todos os jogos do grupo na fase;
14.9 Saldo de games em todos os jogos do grupo na fase;
14.10 Sorteio.
OBS: Quando  o  empate  for  entre  03  ou  mais  equipes,  e  cont inuarem  02  equipes  
ainda  empatadas e houver  necessidade de classi f icar  mais  uma equipe,  prevalecerá 
o cr i tér io do i tem 14.1.

15.  O  sistema de pontuação para  classif icação  nos  grupos será:  01  ponto  por  v i tór ia;  0 0 
ponto por derrota.

16.  Somente  poderá  part ic ipar  das  disputas  o  municíp io  que  apresentar  o  mínimo  de  02 
at letas devidamente documentados no momento da t roca de súmulas (conforme o horár io  
programado em documento of ic ia l  para cada encontro).

17.  O  municíp io  que  não  obedecer  ao  estabelecido  no  i tem  16  será  declarado  perdedor 
por  W.O.,  f icando  desclassi f icado  da  compet ição,  bem  como,  tendo  seus  resultados 
anter iormente  obt idos  anulados.  Será  encaminhado  relatór io  à  Just iça  Des port iva  para 
que sejam tomadas as providências legais.

18.  Os  casos  omissos  a  este  Regulamento  serão  resolvidos  pela  Comissão  Técnica  da 
Paraná Esporte no evento.
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CAMPEONATO DE TÊNIS DE MESA

1.  O  Campeonato  de  Tênis  de  Mesa  será  regido  pelas  regras  of ic ia is  da  ITTF  - 
Federação Internacional  de Tênis  de  Mesa,  CBTM -  Confederação  Brasi le ira  de Tênis  de 
Mesa e FTMP -  Federação de Tênis de Mesa do Paraná, obedecendo as normas cont idas 
neste Regulamento.

2.  Cada  munic íp io  poderá  ter  conf i rmado  para  a  compet ição  até  05  at letas,  para  os 
naipes  feminino  e  mascul ino.  O  Campeonato  de  Tênis  de  Mesa  será  disputado  nas  
seguintes categor ias:

• INDIVIDUAL - feminino e mascul ino;
• DUPLAS - feminino,  mascul ino e mista;
• EQUIPES - feminino e mascul ino.

3.  Os  at letas  serão  inscr i tos  conforme  o  estabelecido  no  Capítu lo  V  do  Regulamento 
Geral .  Não  será  permitida  a  inclusão  de  atletas  em  provas  que  não  forem 
cadastradas  até  a  data  est ipulada  no  Art igo  33 .  As  subst i tu ições  de  at letas  nas  provas 
regularmente  cadastradas  poderão  ser  fe i tas  até  as  12h00  do  dia  08  de  novembro  de 
2011,  mediante  a  entrega  e  protocolo  da  Ficha  de  Subst i tu ição  através  de  um  dir igente 
regularmente  inscr i to,  d iretamente  na  Comissão  Central  Organizadora  ou  através  do  si te 
www.jogosabertos.pr.gov.br  Após  este  prazo,  serão  real izados  os  levantamentos  e 
cadastramentos  de  todos  os  at letas  e  equipes  para  a  composição  das  chaves  e  grupos  
(Sessão  Técnica ) .  Caso  o  representante  do  munic íp io  não  compareça  na  Sessão 
Técnica ,  serão  homologadas  as  inscr ições  fe i tas  regularmente  dentro  dos  prazos 
estabelecidos.

4. A compet ição por  EQUIPES obedecerá ao seguinte:
4.1  Cada  equipe  será  composta  por  03  a  05  at letas  no  feminino  e  no  mascul ino.  A  
equipe  que  comparecer  com  02  ou  menos  at letas  ou  deixar  de  comparecer,  será  
declarada  perdedora  por  W.O.,  sendo  desclassi f icada  da  compet ição  por  equipes,  
tendo todos os seus resultados anulados;
4.2  Será  desenvolvida  dentro  do  Sistema  Franco-Brasi le iro,  em  que 
obrigatoriamente  03  at letas  deverão  começar  atuando,  excetuando-se  os  casos  de 
contusão  grave  ou  expulsão  de  um  dos  jogadores  durante  a  compet ição.  Os  03  
jogadores  de  uma  equipe  serão  denominados  A,  B  e  C  e  da  outra  X,  Y  e  Z,  e  cada  
jogo  terá  a  seguinte  sequência: 1ª partida: A x X  /  2ª partida: B x Y  /  3ª partida: C x Z  / 4ª  
partida: A x Y  / 5ª partida: B x X.
4.3  O  dire i to  de  ser  A/B/C  ou  X/Y/Z  será  decid ido  por  sorte io  entre  os  técnicos  das  
equipes  disputantes,  sendo  que  os  mesmos  deverão  entregar  a  escalação  de  seus 
jogadores  ao  Coordenador  da  Modal idade  e/ou  Árbi t ro  Geral  15  minutos  antes  do 
horár io  marcado  para  o  jogo  conforme  suas  letras  de  ordem  das  part idas,  sob  pena  
de desclassif icação;
4.4  As  formas  de  disputa  serão  divulgadas  conforme  o  número  de  equipes 
part ic ipantes,  obedecendo  as  descri tas  para  a  Fase  Regional  constantes  no 
Regulamento  Técnico ,  sendo  que  os  cabeças  de  grupo  serão  dispostos  conforme  a 
classif icação dos jofgos no ano anter ior na categoria EQUIPES; 
4.5  A  compet ição  de  EQUIPES será  real izada  na  1ª  fase  em  grupos,  conforme  o 
número  de  at letas  e  ut i l izando  a  classi f icação  do  ano  anter ior  para  a  def in ição  dos  
cabeças de  chave.  Na  2ª  fase  também em grupos,  sendo dir igidos à  colocação dos 1º 
colocados  e  sorte io  para  os  2º  colocados  e  após  o  cruzamento  ol ímpico  (dois 
c lassif icados por grupo).  
4.6 O sistema de pontuação para classi f icação das equipes nos grupos será:

• Vitór ia -  03 pontos;
• Derrota -  por 3x0 = zero ponto;  por 3x1 = 0,1 pontos;  por 3x2 = 0,2 pontos.

4.7 O sistema de desempate adotado nas fases que forem disputadas pelo s istema de 
rodízio  será o seguinte:

4.7.1 Confronto direto (ut i l izado somente no caso de empate entre 02 equipes);
4.7.2  Número de part idas ganhas nos jogos entre as equipes empatadas;
4.7.3 Número de sets ganhos nos jogos entre as equipes empatadas;
4.7.4  Número de pontos ganhos nos jogos entre as equipes empatadas;
4.7.5 Número de part idas ganhas em todos os jogos do grupo na fase;
4.7.6  Número de sets ganhos em todos os jogos do grupo na fase;
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4.7.7  Número de pontos ganhos em todos os jogos do grupo na fase;
4.7.8 Sorteio.
OBS:  Quando  o  empate  for  entre  03  ou  mais  equipes,  e  cont inuarem  02  equipes 
ainda  empatadas  e  houver  necessidade  de  classi f icar  mais  uma  equipe, 
prevalecerá o cr i tér io estabelecido no i tem 4.7.1.

4.8  O  cri tér io  técnico  para  classif icar  uma  ou  mais  equipes  de  grupos  com  número 
diferente de equipes para as fases seguintes da compet ição será o seguinte:

4.8.1  Média  ar i tmét ica  dos  pontos  obt idos  nos  jogos  dos  grupos  (d ivisão  dos 
pontos obt idos pelos jogos real izados)  c lassi f icando-se a equipe de maior média.

4.9 Serão adotadas as seguintes def in ições para a compet ição por EQUIPES:
4.9.1  PONTO  -  é  uma  seqüência  na  qual  o  resul tado  é  contado.  Toda  e  qualquer 
bola em jogo é considerada uma disputa de ponto;
4.9.2  SET -  é  o  conjunto  de 11 pontos,  a  não  ser  que  ambos os jogadores  tenham 
10  pontos,  sendo  considerado  vencedor  o  jogador  que  obt iver  uma  diferença  de 
02 pontos em relação ao seu oponente;
4.9.3 PARTIDA - é o conjunto de melhor  de 05 sets;
4.9.4 JOGO -  é o conjunto de melhor de 05 part idas no Sistema Franco-Brasi le i ro.

5. As compet ições de DUPLAS obedecerão ao seguinte:
5.1  Serão  incluídos  nas  chaves,  tecnicamente  elaboradas  pela  coordenação  do 
evento,  todos os at letas conf i rmados,  sendo,  01 dupla feminina,  01 dupla mascul ina e  
01 dupla mista;
5.2  A compet ição  de  duplas  será real izada  no sistema de el iminatór ia  s imples,  sendo 
que  os  cabeças  de  chave  serão  estabelecidos  pela  c lassi f icação  do  ano  anter ior.  O 
cabeça de chave será sempre do municíp io;
5.3  Para  compor  a  dupla  mista  o  municíp io  deverá  conf i rmar  at letas  que  não 
disputem as compet ições de duplas feminina e mascul ina.

6. A compet ição INDIVIDUAL obedecerá ao seguinte:
6.1 Cada municíp io poderá conf i rmar até 05 (c inco) at letas para as disputas;
6.2  O  cabeça  de  chave  será  sempre  o  at leta  do  municíp io  (Caso  o  at leta  t rocar  de 
municíp io leva consigo a cabeça de grupo).
6.3  A  forma  de  disputa  para  a  categoria  INDIVIDUAL  obedecerá  ao  disposto  no 
Regulamento  Técnico  -  Í tem 1  -  Formas de  Disputa.  Os at letas  serão  distr ibuidos  nos 
grupos através de sorte io d ir igido pela coordenação do evento.
6.4  Quando da  necessidade de  classi f icar  um ou mais  at letas  por  Critér io  Técnico,  se 
o  número  de  at letas  em  todos  os  grupos  for  igual,  o  at leta  que  obt iver  a  maior  
somatór ia  de  pontos  (v i tór ia/derrota)  em  todos  os  jogos  da  fase  será  o  c lassi f icado.  
Permanecendo o empate ou se o  número de at letas em pelo  menos um dos grupos for  
d iferente,  ut i l izar-se-á o seguinte cr i tér io.

6.4.1  Média  ar i tmét ica  dos  pontos  obt idos  nos  jogos  dos  grupos  (d ivisão  dos 
pontos obt idos pelos jogos real izados)  c lassi f icando-se o at leta de maior média.

7.  Os  uniformes,  de  todos  os  at letas  do  munic íp io,  deverão  ser  iguais  (modelo  e  cor)  e  
deverão  estar  em  conformidade  com  as  regras  of ic ias  da  CBTM em vigor  no  país.  Caso 
contrár io  será  encaminhado  relatór io  a  Just iça  Desport iva  para  providências  legais.  
Quando  duas  equipes  entrarem  com  cores  semelhantes  de  uniformes,  ou  uma  de  cor 
branca e outra  de cor laranja,  será real izado um sorte io pelo árbi t ro para def in ir  a cor  da 
bola.

8.  A  Classi f icação  Final  da  modal idade  de  Tênis  de  Mesa,  para  os  sexos  feminino  e 
mascul ino,  dar-se-á pela  soma dos pontos obt idos nas disputas das categor ias conforme 
segue:

Classificação Pontos Classificação Pontos

1º lugar 14 5º lugar 05

2º lugar 11 6º lugar 04

3º lugar 08 7º lugar 03

4º lugar 06 8º lugar 01

8.1  A categoria EQUIPES terá pontuação dobrada.
8.2  A  c lassif icação  das  duplas  mistas  será  divid ida  por  02,  cabendo  metade  dos 
pontos  para  a  c lassi f icação  f inal  no  sexo  feminino  e  a  outra  metade  para  a 
c lassif icação f inal  no sexo mascul ino;
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8.3  Em  caso  de  empate  na  Classi f icação  Final  da  modal idade  serão  obedecidos  os 
seguintes cr i tér ios:

a) Maior  número de pr imeiros lugares;
b)  Persist indo  o  empate,  pelo  maior  número  de  segundos  lugares  e  assim 
sucessivamente com as classi f icações subsequentes;
c) Persist indo o empate,  os municíp ios permanecerão empatados.

9.  Os  casos  omissos  e  este  Regulamento  serão  resolvidos  pela  Comissão  Técnica  da 
Paraná Esporte no evento.

GOVERNO DO PARANÁ  - PARANÁ ESPORTE  (REGULAMENTO - 54º JOGOS ABERTOS DO PARANÁ/ 2011)                                                                                                     64



CAMPEONATO DE VOLEIBOL

1.  O  Campeonato  de  Voleibol  será  regido  pelas  regras  interna cionais  da  FIVB  - 
Federação  Internacional  de  Voleibol ,  obedecendo  as  normas  cont idas  neste 
Regulamento.

2.  Na  Fase  Regional  os  jogos  serão  disputados  em  melhor  de  02  sets  vencedores.  Nas 
disputas  com  06  ou  mais  part ic ipantes,  a  part i r  da  Fase  Semif inal  os  jogos  serão 
disputados em melhor  de 03 sets vencedores.

3. Na Fase Final :
3.1  Div isão  “B”  -  Os  jogos  serão  disputados  em  melhor  de  02  sets  vencedores,  e 
melhor  de 03 sets vencedores a part i r  da Fase Semif inal .
3.2  Divisão “A” -  Todos os jogos serão disputados em melhor  de 03 sets vencedores.

4.  Estará  automat icamente  suspensa  da  part ida  subseque nte  à  pessoa  f ís ica  que  for 
desqual if icada.

4.1  Não  se  apl ica  o  di sposto  neste  í tem  se  antes  da  part ida  subsequente  a  pessoa 
f ís ica  for  absolvida  pelo  órgão  judicante  competen te,  desde  que  constante  o  não 
cumprimento  da  suspensão  automát ica  no  termo  de  decisão  do  respect ivo  processo 
discip l inar,  nos termos da legis lação desport iva  vigente.
4.2  Para f ins do disposto  neste  í tem,  entende-se por  part ida subsequente a  ocorrente 
na mesma compet ição/evento e no ano específ ico correspondente.

5.  O  sistema  de  desempate  adotado  nas  fases  que  forem  disputadas  pelo  s istema  de 
rodízio  será o seguinte:

5.1 Confronto direto (ut i l izado somente no caso de empate entre 02 equipes);
5.2  Sets  average  nos  jogos  entre  as  equipes  empatadas  (d iv id ir  os  sets  pró  pelos 
sets contra,  c lassi f icando a equipe que obt iver o maior coef ic iente);
5.3  Pontos  average  nos  jogos  entre  as  equipes  empatadas  (d ivid i r  os  pontos  pró 
pelos pontos contra,  c lassif icando a equipe que obt iver  o maior coef ic iente);
5.4  Sets  average  em  todos  os  jogos  do  grupo  na  fase  (d iv id ir  os  sets  pró  pelos  sets 
contra,  c lassif icando a equipe que obt iver o maior coef ic iente);
5.5  Pontos  average  em  todos  os  jogos  do  grupo  na  fase  (d iv id ir  os  pontos  pró  pelos 
pontos contra,  c lassif icando a equipe que obt iver  o maior coef ic iente);
5.6 Sorteio.
OBS: Quando o empate for entre 03 ou mais equipes,  e cont inuarem 02 equipes ainda  
empatadas  e  houver  necessidade  de  classif icar  mais  uma  equipe,  prevalecerá  o 
cr i tér io de desempate estabelecido no i tem 5.1.

6.  O  sistema  de  pontuação  para  classif icação  no  grupo  será:  02  pontos  por  v i tór ia,  01 
ponto por derrota.

7.  Quando da necessidade de classif icar  uma ou mais  equipes  por  Critér io  Técnico,  se  o 
número de equipes em todos os grupos for  igual,  a  equipe que obt iver  a maior  somatór ia  
de pontos (v i tór ia/derrota)  em todos  os jogos  da fase  será  a  c lassi f icada.  Permanecendo 
o  empate  ou  se  o  número  de  equipes  em  pelo  menos  um  dos  grupos  for  d iferente,  
ut i l izar-se-ão os seguintes cr i tér ios:

7.1  Média  de  sets  average  (número  de  sets  recebidos  div id ido  pelo  número  de  sets  
fei tos,  d ivid ido  pelo  número  de  jogos  efetuados  na  fase).  Classi f ica-se  o  menor 
coef ic iente ;
7.2 Média de sets pró (número de sets  fei tos d ivid ido pelo número de jogos efetuados 
na fase).  Classi f ica-se o maior  coef ic iente;
7.3  Média  de  pontos  pró  (número  de  pontos  fe i tos  d ivid ido  pelo  número  de  jogos 
efetuados na fase).  Classi f ica-se o maior coef ic iente;
7.4  Sorte io
OBSERVAÇÕES:
• Ut i l i zar -se -á  in i c ia lmen te  o  p r ime i ro  cr i té r io .  Em  caso  de  empa te  e  ha ja  a  necess idade  de  c lass i f i car 

ma is  uma ou mais  equ ipes ,  passa-se  ao segundo  cr i té r io  e  ass im por  d ian te .
• Quando  na  fó rmu la  cons ta r  como  ze ro ,  o  resu l tado  ob t ido  pe la  p rópr ia  equ ipe  (pon tos ,  par t idas , 

go ls ,  se ts ) ,  es ta  fó rmula  deve rá  se r  desca r tada ,  já  que  não  ex is te  d i v i são  por  ze ro  (ma temát i ca ) .

8.  Os  casos  omissos  a  este  Regulamento  serão  resolv idos  pela  Comissão  Técnica  da 
Paraná Esporte no  evento.
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CAMPEONATO DE VOLEI DE PRAIA
1.  O  Campeonato  de  Volei  de  Praia  será  regido  pelas  regras  em vigor  no  país  da  CBV - 
Confederação  Brasi le ira  de  Voleibol ,  obedecendo  as  normas  cont idas  neste 
Regulamento.
2.  A compet ição será real izada somente na Fase Final  dos  Jogos Abertos do Paraná.
3. Cada munic íp io poderá inscrever  até 04 at letas (02 duplas para a compet ição).
4.  Os jogos  serão  real izados  em melhor  de  02  sets  vencedores  de  21  pontos  (ponto  por 
ra l ly)  sem  ponto  l imite,  em  caso  de  necessidade  de  real ização  do  3º  set  o  mesmo  será 
disputado até 15 pontos,  conforme a regra da modal idade.
5.  Estará  automat icamente  suspensa  da  part ida  subsequente  a  pessoa  f ís ica  que  for  
desqual if icada.

5.1  Não  se  apl ica  o  disposto  neste  í tem  se  antes  da  part ida  subsequente  a  pessoa  
f ís ica  for  absolv ida  pelo  órgão  judicante  competente,  desde  que  constante  o  não  
cumprimento  da  suspensão  automát ica  no  termo  de  decisão  do  respect ivo  processo 
discip l inar,  nos termos da legis lação desport iva vigente.
5.2  Para  f ins do disposto  neste  í tem,  entende-se por  part ida subsequente a  ocorrente  
na mesma compet ição/evento e no ano específ ico correspondente.

6.  As  formas  de  disputas  dos  jogos  o bedecerão  ao  disposto  no  Regulamento  Técnico  - 
Í tem 1 -  Formas de Disputa .  
7.  No sorte io  para  composição  dos  grupos as  duplas  serão  distr ibuídas  tecnicamente  de 
acordo com a classi f icação do ano anter ior e o número de part ic ipantes.
8.  Nos sorte ios de composição dos grupos a Comissão Técnica tentará evi tar  que duplas  
de um mesmo municíp io sejam dispostas em um mesmo grupo. 
9.  O  sistema  de  desempate  adotado  nas  fases  que  forem  disputadas  pelo  s istema  de 
rodízio  será o seguinte:

9.1 Confronto direto (ut i l izado somente no caso de empate entre 02 equipes);
9.2  Sets  average  nos  jogos  entre  as  equipes  empatadas  (d ivid ir  os  sets  pró  pelos 
sets contra,  c lassi f icando a equipe que obt iver o maior coef ic iente);
9.3  Pontos  average  nos  jogos  entre  as  equipes  empatadas  (d iv id ir  os  pontos  pró 
pelos pontos contra,  c lassif icando a equipe que obt iver  o maior coef ic iente);
9.4  Sets  average  em todos  os  jogos  do  grupo  na  fase  (d ivid ir  os  sets  pró  pelos  sets  
contra,  c lassif icando a equipe que obt iver o maior coef ic iente);
9.5  Pontos  average  em todos  os  jogos  do  grupo  na  fase  (d ivid ir  os  pontos  pró  pelos  
pontos contra,  c lassif icando a equipe que obt iver  o maior coef ic iente);
9.6 Sorteio.
OBS:  Quando  o  empate  for  entre  03  ou  mais  equipes,  e  cont inuarem  02  equipes 
ainda empatadas e houver necessidade de classi f icar mais uma equipe,  prevalecerá o 
cr i tér io de desempate estabelecido no i tem 9.1.

10.  O  sistema  de  pontuação  para  classi f icação  no  grupo  será:  02  pontos  por  vi tór ia,  01  
ponto por derrota.
11.  Quando  da  necessidade  de  classi f icar  uma ou  mais  equipes  por  Critér io  Técnico,  se 
o  número  de  equipes  em  todos  os  grupos  for  igual,  a  equipe  que  obt iver  a  maior  
somatór ia  de  pontos  (vi tór ia/derrota)  em  todos  os  jogos  da  fase  será  a  c lassi f icada.  
Permanecendo  o  empate  ou  se  o  número  de  equipes  em  pelo  menos  um  dos  grupos  for  
d iferente,  ut i l izar-se-ão os seguintes cr i tér ios:

11.1  Média  de  sets  average  (número  de  sets  recebidos  divid ido  pelo  número  de  sets 
fei tos,  d iv id ido  pelo  número  de  jogos  efetuados  na  fase).  Classif ica-se  o  menor 
coef ic iente ;
11.2  Média  de  sets  pró  (número  de  sets  fe i tos  d ivid ido pelo  número  de  jogos 
efetuados na fase).  Classi f ica-se o maior coef ic iente;
11.3  Média  de  pontos  pró  (número  de  pontos  fei tos  d ivid ido  pelo  número  de  jogos 
efetuados na fase).  Classi f ica-se o maior coef ic iente;
11.4  Sorte io
OBSERVAÇÕES:
• Ut i l i zar -se -á  in i c ia lmen te  o  p r ime i ro  cr i té r io .  Em  caso  de  empa te  e  ha ja  a  necess idade  de  
c lass i f i ca r  mais  uma ou ma is  equ ipes ,  passa -se  ao  segundo  c r i té r io  e  ass im por  d ian te .
• Quando  na  fó rmula  cons ta r  como  ze ro ,  o  resu l tado  obt ido  pe la  próp r ia  equ ipe  (pon tos ,  par t idas ,  
go ls ,  se ts) ,  es ta  f ó rmu la  deverá  se r  desca r tada ,  já  que  não ex is te  d iv isão  po r  ze ro  (ma temát i ca) .

12.  Os  casos  omissos  a  este  Regulamento  serão  resolvidos  pela  Comissão  Técnica  da 
Paraná Esporte no evento.
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CAMPEONATO DE XADREZ

1.  O  Campeonato  de  Xadrez  será  disputado  com  a  observância  das  “Leis  do  Xadrez” 
estabelecidas  pela  Federação  Internacional  de  Xadrez  -  FIDE  apl icadas  no  que 
couberem,  para  cada  prova  e  sistema  de  dispu ta  as  or ientações  técnicas  da  Federação 
de  Xadrez  do  Paraná  -  FEXPAR  e  obedecendo  as  demais  norma s  cont idas  neste 
Regulamento.

2.  O  Campeonato  de  Xadrez  será  disputado  somente  na  Fase  Final  dos  54º  Jogos 
Abertos do Paraná.

3.  O  Campeonato  de  Xadrez  será  composto  das  seguintes  prov as  no  feminino  e  no 
mascul ino:

3.1  XADREZ  RELÂMPAGO,  com  o  tempo  de  jogo  tota l  de  05  minutos  para  cada 
jogador;
3.2 XADREZ RÁPIDO ,  com tempo de jogo tota l  de 20 minutos para cada jogador;
3.3  XADREZ CONVENCIONAL ,  com tempo de  jogo  tota l  de  02h00 nocaute  em relógio 
analógico  e  01h30min  nocaute  com  acréscimo  de  30s  por  lances  em  relógio  d igi ta l ,  
para cada jogador.

4.  As  provas  de  XADREZ  RÁPIDO,  XADREZ  RELÂMPAGO  E  XADREZ  CONVENCIONAL 
serão organizadas de acordo com os siste mas e seguintes cr i tér ios:

4.1 Match de 04 part idas,  no caso de 02 part ic ipantes;
4.2 Sistema Round-Robin (pela tabela Schuring) em turno e returno,  no caso de 03 ou 
04 part ic ipantes;
4.3  Sistema  Round-Robin  (pela  tabela  Schuring)  em turno  único,  no  caso  de  04  a  08 
part ic ipantes;
4.4  Suíço  em  07  rodadas  no  caso  de  09  ou  mais  part ic ipantes,  f icando  estabelecido 
para  f ins  de  emparcei ramento  que  na  últ ima  rodada  não  serão  levadas  em  conta  as  
cores das rodadas anter iores.

5.  Na  apl icação  do  sistema  suíço  será  observada  a  regulamentação  da  FIDE  com  as 
adaptações,  recomendações e sof twares indicados pela FEXPAR.

5.1  Na  prova  de  XADREZ  CONVENCIONAL ,  a  ordem  in ic ia l  das  equipes  no  torneio 
será  estabelecida  ut i l izando-se,  pela  ordem,  o  cr i tér io  de  rat ing  médio  e  em caso  de 
empate,  ordem al fabét ica crescente dos nomes dos municíp ios;
5.2  A apuração  do  rat ing  médio  das  equipes  na  prova  de  XADREZ  CONVENCIONAL 
será  fe ita  através  da  soma  dos  rat ings  de  todos  os  integrantes  da  equipe  que  o  
possuam, seguido da divisão por 06;
5.3  Para  apuração  dos  rat ing  médio  serão  ut i l izados,  pela  ordem,  os  rat ings  FIDE, 
CBX e FEXPAR;
5.4  Nas  provas  de  XADREZ  RÁPIDO  E  XADREZ  RELÂMPAGO  a  ordem  in ic ia l  dos 
jogadores  em  cada  um  dos  torneios  será  estabelecida  ut i l izando-se,  os  cr i tér ios  de 
rat ing  FIDE,  t i tu lação  FIDE,  rat ing  rápido  CBX,  rat ing  rápido  e  re lâmpago  FEXPAR  e 
ordem al fabét ica crescente do úl t imo sobrenome.

6.  O  campeonato  de  Xadrez  poderá  ser  real izado  em  até  07  dias,  de  acordo  com  a 
programação  of ic ia l ,  organizado  na  seguinte  ordem  de  provas  para  o  feminino  e  para  o 
mascul ino:

6.1 A primeira  prova será a de XADREZ RELÂMPAGO  (1º  d ia);
6.2 A segunda prova será a de XADREZ RÁPIDO  (2º  d ia);
6.3 A úl t ima prova será a de XADREZ CONVENCIONAL  (3º  ao 7º d ia).

7.  Os  at letas  serão  inscr i tos  conforme  o  estabelecido  no  Capítu lo  V  do  Regulamento 
Geral .  Não  será  permitida  a  inclusão  de  atletas  em  provas  que  não  forem 
cadastradas  até  a  data  est ipulada  no  Art igo  33 .  As  subst i tu ições  de  at letas  nas  provas 
regularmente  cadastradas  poderão  ser  fe i tas  até  as  12h00  do  dia  08  de  novembro  de 
2011,  mediante  a  entrega  e  protocolo  da  Ficha  de  Subst i tu ição  através  de  um  dir igente 
regularmente  inscr i to,  d iretamente  na  Comissão  Central  Organizadora  ou  através  do  si te 
www.jogosabertos.pr.gov.br  O  municíp io  que  não  comparecer  na  Sessão  Técnica  da 
respect iva  prova  da  modal idade  estará  automat icamente  fazendo  sua  conf i rmação 
conforme  as  inscr ições  regularmente  real izadas  e  das  decisões  nela  tomadas,  não 
podendo al terar suas inscr ições.

8.  Será  real izada,  ordinariamente,  uma  Sessão  Técnica  para  o  Campeonato  de  Xadrez. 
Tal  sessão  será  programada  no  dia  anter ior  ao  iníc io  das  disputas,  conforme 
programação  of ic ia l ,  tendo  as  atr ibuições  especif icadas  pelo  Regulament o  Geral  e, 
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part icularmente:
8.1 Apresentação da programação e metodologia de t rabalho da equipe técnica;
8.2 Def in ição de procedimentos técnicos;
8.3  Indicação  dos  jogadores  t i tu lares  e  a  respect iva  ordem  dos  tabuleiros  para  a  
prova de XADREZ CONVENCIONAL ;
8.4 Determinar o horár io e local  de entrega da escalação da equipe para cada rodada 
do XADREZ CONVENCIONAL ,  no caso da entrada de reserva(s);
8.5  Indicação  da  ordem  dos  tabuleiros  para  as  provas  de  XADREZ  RÁPIDO  e 
XADREZ RELÂMPAGO;
8.6  Sorteio  para  a  def in ição  da  o rdem  de  emparceiramento,  no  caso  das  provas 
real izadas pelos sistemas Round-Robin ou Match.

9.  O at leta  que  est iver  inscr i to  por  mais  de  um municíp io  d everá  fazer  a  opção  por  qual 
municíp io  part ic ipará  na  compet ição,  já  na  Sessão  Técnica  da  modal idade.  Caso  não  o 
faça pessoalmente estará impedido de part ic ipar da compet ição.

10.  A prova  de  XADREZ  CONVENCIONAL  será  disputada  por  equipes  em 04  tabuleiros, 
sendo que:

10.1  As  equipes  femininas  e  mascul inas  serão  compostas  por  06  enxadristas,  sendo 
04 t i tu lares e 02 reservas;
10.2  Para  subst i tu ição  de  enxadrista  ( t i tu lar  por  reserva)  será  ut i l izado  o 
procedimento  adotado  nas  Ol impíadas  da  FIDE,  ou  seja,  o(s)  t i tu lar  (es)  logo  abaixo  
do(s)  tabuleiro(s)  ausente(s),  se  houver  (em),  sobe  (m)  na  respect iva  ordem  e  o(s) 
reserva(s)  entra(m)  pelo  ú l t imo  tabuleiro,  podendo  subir  (em)  pelo  mesmo  modo  até 
suprir  as vacâncias existentes;
10.3  Para  poder  in ic iar  as  part idas  em  cada  rodada  cada  equipe  deverá  comparecer  
com um mínimo de 02 enxadristas;
10.4  A não  observância  do  disposto  no  i tem  10.3  impl icará  na  atr ibuição  de  derrota 
por  ausência  (W.O.)  da  equipe  inf ratora,  apl icando-se  à  mesma  o  estabelecido  no  
Regulamento Geral ;
10.5 Os reservas terão ordem pré-def in ida,  para efe i to do que t rata o i tem 10.2.

11.  As  provas  de  XADREZ  RÁPIDO  e  XADREZ  RELÂMPAGO  serão  disputadas 
obedecendo-se as seguintes normas:

11.1  Cada  munic íp io  poderá  inscrever  até  04  enxadristas  em cada prova,  no  feminino 
e no mascul ino;
11.2  As  provas,  no  feminino  e  no  mascul ino,  serão  subdivid idas  em  04  torneios, 
denominados torneios indiv iduais por tabulei ro (T1,  T2, T3 e T4).
11.3  Ao  f inal  haverá  a  apuração  de  uma  classi f icação  indiv idual  correspondente  a 
cada  um  dos  torneios  (1º ,  2º ,  3º  e  4º  tabuleiros),  a lém  da  classif icação  por  equipes  
apurada  para  cada  prova  e  sexo  para  efei to  de  classif icação  f inal  da  modal idade  e 
sexo,  não sendo passível  de premiação;
11.4  Os  enxadr istas  que  perderem  por  ausência  (W.O.),  serão  automat icamente 
desclassif icados  das  disputas  na  respect iva  prova  (não  serão  mais  emparceirados 
para as disputas seguintes).

12.  Em  todas  as  provas,  em  cada  part ida  será  atr ibuído  01  (um)  ponto  por  v i tór ia,  0,5  
(meio) ponto por empate e 00 (zero)  ponto por derrota.

13.  Na  prova  de  XADREZ  CONVENCIONAL  disputada  ut i l izando-se  o  Sistema  Suíço,  a 
c lassif icação  de  cada  equipe  será  estabelecida  ut i l izando-se,  pela  ordem,  os  seguintes  
cr i tér ios:

13.1 Somatória  da pontuação de todas as part idas ( jogadas por todos os tabuleiros);
13.2  Match point  (02 pontos por v i tór ia,  01 ponto por empate e 00 ponto por derrota);
13.3 Buchholz medianos;
13.4 Buchholz;
13.5 Pontuação progressiva;
13.6 Número de vi tór ias.

14.  Na  prova  de  XADREZ  CONVENCIONAL  d isputada  pelo  Sistema  Round-Robin  a 
c lassif icação  de  cada  equipe  será  estabelecida  ut i l izando-se,  pela  ordem,  os  seguintes  
cr i tér ios:

14.1 Somatória da pontuação de todas as part idas ( jogadas por todos os tabuleiros);
14.2 Match point  (02 pontos por v i tór ia,  01 ponto por empate e 00 ponto por derrota);
14.3  Berger;  
14.4 Sistema Koya;
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14.5 Resultado do confronto direto;
14.6 Somatória de pontos por tabuleiro computados da seguinte forma:

a) 1º  tabuleiro:  4,0 pontos por v i tór ia e 2,0 pontos por empate;
b) 2º  tabuleiro:  3,0 pontos por v i tór ia e 1,5 pontos por empate;
c) 3º  tabuleiro:  2,0 pontos por v i tór ia e 1,0 ponto por empate;
d) 4º  tabuleiro:  1,0 ponto por v i tór ia e 0,5 ponto por empate.

14.7 O mesmo procedimento do i tem 14.6 desconsiderando-se o 4º  tabuleiro;
14.8 O mesmo procedimento do i tem 14.6 desconsiderando-se os 3º e 4º tabuleiros;
14.9  O  mesmo  procedimento  do  i tem  14.6  desconsiderando-se  os  2º,  3º  e  4º 
tabuleiros.
14.10 Sorteio.

15.  Nas  provas  de  XADREZ  RÁPIDO  e  XADREZ  RELÂMPAGO  real izadas  pelo  Sistema 
Suíço,  a  c lassif icação  dos  enxadristas  será  estabelecida  ut i l izando-se,  pela  ordem,  os  
seguintes cr i tér ios:

15.1 Pontuação individual tota l ;
15.2 Buchholz mediano;
15.3 Buchholz;
15.4 Sonneborn-Berger;
15.5 Pontuação progressiva;
15.6 Número de vi tór ias;
15.7  Part idas  extras  de  xadrez  re lâmpago  no  sistema  Armagedon  (6  minutos  x5 
minutos) onde as brancas tem obrigação de vencer.

16.  Nas  provas  de  XADREZ  RÁPIDO  e  XADREZ  RELÂMPAGO  real izadas  pelo  Sistema 
Round-Robin,  a  c lassif icação  dos  enxadr istas  será  estabelecida  ut i l izando-se,  pela  
ordem, os seguintes cr i tér ios:

16.1 Pontuação individual tota l ;
16.2 Sonneborn-Berger;
16.3 Sistema Koya;
16.4 Confronto direto;
16.5 Número de vi tór ias;
16.6  Part idas  extras  de  xadrez  re lâmpago  no  sistema  Armagedon  (6  minutos  x  5 
minutos) onde as b rancas tem obrigação de vencer.

17.  Nas  provas  de  XADREZ  RÁPIDO  e  XADREZ  RELÂMPAGO ,  a  c lassi f icação  dos 
municíp ios  será  estabelecida  em  cada  prova,  no  feminino  e  no  mascul ino,  mediante  a  
somatór ia  da  pontuação  de  todos  os  seus  tabuleiros  part ic ipantes  na  respect iva  prova,  
ut i l izando-se  para  o  desempate  os  cr i tér ios  estabelecidos  no  i tem  15  ou  no  i tem  16,  
conforme o caso,  apl icados para o 1º  tabuleiro de cada equipe empatada.

18.  Para  a  apuração  da  Classi f icação  Final  da  modal idade  de  Xadrez  feminino  e 
mascul ino,  a  c lassif icação  do  municíp io  part ic ipante  (CMP)  em  cada  prova  será 
estabelecida  mediante  a  pontuação  corr ig ida  (PC)  obt ida  nas  part idas  real izadas,  mais  
uma  bonif icação  (B)  re lacionada  à  classif icação,  cujo  tota l  é  mult ip l icado  por  um 
coef ic iente de va lor ização (CV),  de acordo com a fórmula:  CMP = (PC+B) x CV .

19.  A pontuação corr ig ida  (PC)  para  a  prova  de  XADREZ CONVENCIONAL  é  a  somatór ia 
da  pontuação  de  todos  os  04  tabuleiros  no  feminino  e  dos  04  tabuleiros  no  mascul ino  
(POT)  div id ida  pelo  tota l  de  pontos  possíve is  de  serem  obt idos  (PP),  que  depende  do 
número de rodadas,  mult ip l icado por 100, ou seja:  PC = (POT/PP) x 100 .

20.  Para  as  provas  de  XADREZ RÁPIDO  e  XADREZ RELÂMPAGO  a  pontuação  corr igida 
(PC)  é  a  somatór ia  de todos os pontos obt idos nas part idas  real izadas pelos  enxadristas  
do  municíp io  (POE)  divid ido  pelo  tota l  de  pontos  possíveis  de  serem  obt idos  (PP),  que 
depende do número de rodadas,  mult ip l icado por 100, ou seja:  PC = (POE/PP) x 100 .

21.  A  bonif icação  (B)  para  cada  municíp io  é  estabelecida  pela  seguinte  fórmula:  B  = 
[(MPP+1) – CSC] x 2 ,  onde MPP é número de munic íp ios part ic ipantes da prova e CSC é 
a  classi f icação  do  municíp io  na  respect iva  prova  em  valor  absoluto  (antes  de  proceder 
qualquer  correção),  sendo  que  a  mult ip l icação  pelo  fator  de  2  é  fe i ta  para  colocar  o 
resul tado  numa  faixa  mais  próxima  dos  valores  de  POE.  Como  exemplo  da  apl icação 
desta  fórmula,  numa  prova  com  30  municíp ios  part ic ipantes  (MPP=30)  o  munic íp io  
pr imeiro  colocado  (CSC=1)  ganharia  60  pontos  de  bônus,  o  segundo  colocado  ganharia 
58 pontos e assim, sucessivamente,  até o ú l t imo colocado que ganharia 02 pontos.

22.  Para  efei to  da bonif icação,  caso persista  o  empate  na  apuração da classi f icação  dos 
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municíp ios,  em  quaisquer  das  provas,  após  a  apl icação  de  todos  os  cr i tér ios  de  
classif icação  estabelecidos,  deverão  ser  atr ibuídos  aos  empatados  a  média  dos  pontos 
correspondentes às classi f icações empatadas.  

23. O coef ic iente de va lor ização (CV),  feminino e mascul ino,  para cada prova será:
23.1 CONVENCIONAL -  CV = 6;
23.2 RÁPIDO -  CV = 4;
23.3  RELÂMPAGO -  CV = 3.

24.  A  fórmula  estabelecida  no  i tem  18  para  a  c lassif icação  do  municíp io  part ic ipante 
(CMP) pretende contemplar:

24.1 O aspecto compet i t ivo,  mediante a ut i l ização da pontuação corr igida (PC);
24.2  A part ic ipação  da  comunidade  enxadríst ica  na  prova,  mediante  a  bonif icação 
(B);
24.3  O  esforço  re lat ivo  despendido  em  cada  prova  (que  se  ref lete  nos  dias  de 
duração de cada uma),  mediante o coef ic iente de valor ização (CV).

25.  A  Classi f icação  Final  no  Xadrez  feminino  (CFMF)  e  no  Xadrez  mascul ino  (CFMM) 
será  apurada  mediante  a  somatór ia  da  classif icação  do  municíp io  part ic ipante  (CMP) em 
cada  uma  das  provas.  Em  caso  de  empate  na  classi f icação  f inal  serão  ut i l izados  os 
seguintes cr i tér ios de desempate:

25.1 Melhor colocação na prova de XADREZ CONVENCIONAL ;
25.2 Melhor colocação na prova de XADREZ RÁPIDO.

26.  Para  a  part ic ipação  em  qualquer  prova  da  modal idade  de  Xadrez  será  obrigatór io 
que os municíp ios inscr i tos levem o mater ia l  necessário para a real ização das part idas:

26.1  A obrigação  de  apresentar  jogo  completo  e  re lógio  de  xadrez,  ambos  em  boas  
condições de uso,  caberá sempre ao enxadrista condutor  das peças brancas;
26.2  O  padrão  de  re lógio  a  ser  ut i l izado  em  todas  as  provas  poderá  ser  do  t ipo 
mecânico ou dig i ta l ;
26.3  O  equipamento  de  xadrez  deve  procurar  seguir  as  recomendações  da  FIDE 
(Regulamento C02 - Padronização de Equipamentos de Xadrez para Torneios FIDE);
26.4  Entre  outros  aspectos  do  equipamento  de  que  t rata  o  i tem  26.3,  o  re i  deve  ter 
entre  8,5  e  10,5cm  de  al tura,  sendo  o  diâmetro  de  sua  base  de  40  a  50%  a  sua  
altura,  sendo  as  demais  peças  proporcionais  ao  re i  e  o  tabu leiro  deve  ter  os 
quadrados medindo de 5 a 6,5 cm de largura;
26.5  Caberá  ao  Supervisor  e/ou  Coordenador  de  Xadrez  aprovar  os  equipamentos  a 
serem ut i l izados nas part idas;
26.6  A  coloração  das  peças  deve  seguir  os  padrões  de  contraste  c laro/escuro, 
ut i l izando  cores  que  não  causem  desagrado,  impacto  visual,  ou  seja, 
demasiadamente chamat ivas;

27.  Os  enxadr istas,  os  técnicos  e  demais  part ic ipantes  deverão  ze lar  pela  observância  
das normas de conduta estabelecidas nas Leis do Xadrez da FIDE e,  em part icular:

27.1  Não  serão  permit idos  contatos  dos  técnicos  ou  de  outras  pessoas,  com  os 
jogadores  durante  o  andamento  das  part idas  com  a  f inal idade  de  passar  instruções 
técnicas,  ta is  como as referentes à posição,  resul tados ou perspect ivas de resultado 
das part idas;
27.2  Para  outras  questões  que  não  aquelas  mencionadas  no  i tem  27.1,  o  árbi t ro 
geral  deverá  autor izar  o  contato  do  jogador  com  o  seu  técnico,  ou  qualquer  outra  
pessoa,  devendo  o  mesmo  ocorrer  com  a  presença  de  um  membro  da  equipe  de 
arbi t ragem;
27.3  Não  é  permit ido  aos  enxadr istas,  técnicos  e  outras  pess oas  a  ut i l ização  de 
aparelhos  eletrônicos  (celu lar,  computador,  rádio,  reprodutor  de  CD e  DVD,  etc.)  no  
ambiente de jogo.

28. A premiação da compet ição será const i tuída de:
28.1  Troféus  para  os  t rês  pr imeiros  municíp ios  melhores  colocados,  conforme  i tem 
25, para o feminino e o mascul ino.
28.2 Medalhas para todos os enxadristas componentes dos t rês pr imeiros municíp ios 
melhores colocados na prova de XADREZ CONVENCIONAL ;
28.3  Medalhas  para  os  t rês  pr imeiros  enxadristas  m elhores  colocados  de  cada  um 
dos  torneios  correspondentes  ao  1º,  2º,  3º  e  4º  tabuleiros  das  provas  de  XADREZ 
RÁPIDO e XADREZ RELÂMPAGO ,  no feminino e no mascul ino;
28.4  Medalhas  para  os  t rês  enxadristas  que  tota l izarem  as  melhores  pontuações 
percentuais  em  cada  tabuleiro  (1º ,  2º  3º  e  4º)  na  prova  de  XADREZ 
CONVENCIONAL ,  bem como ao melhor  reserva,  no feminino e mascul ino;
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28.5  Para  a  premiação  por  tabuleiro  a  que  se  refere  o  i tem  28.4,  somente  são  
elegíve is os enxadr istas que tomaram parte em pelo menos 65% das rodadas;
28.6  Para  o  desempate  na  apuração  dos  melhores  tabuleiros  serão  ut i l izados,  pela 
ordem os segu intes cr i tér ios de desempate:

28.6.1 Critér io Rat ing Performance;
28.6.2 Rating médio dos adversários;
28.6.3 Porcentagem dos pontos obt idos;
28.6.4 Confronto direto;
28.6.5  Número de part idas jogadas;
28.6.6 Média dos rat ings dos adversários.

29.  Os  casos  omissos  a  este  Regulamento  serão  resolvidos  pela  Comissão  Técnica  da 
Paraná Esporte no evento.
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ANEXO I  -  EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES MÍNIMAS DAS MODALIDADES ESPORTIVAS PARA 
SOLICITAÇÃO DE SEDIAÇÃO

FASE REGIONAL

1.  BASQUETEBOL,  FUTSAL,  HANDEBOL E  VOLEIBOL:  Conforme  necessidade  regional, 
03 ou mais quadras of ic ia is cobertas e i luminadas e 03 quadras of ic ia is i luminadas;

2.  BOCHA:  Conforme  necessidade  regional,  01  ou  mais  canchas  com  respect ivos 
implementos ( jogos de bochas);

3.  BOLÃO:  Conforme  necessidade  regional,  04  ou  mais  p istas  com  respect ivos 
equipamentos;

4.  FUTEBOL:  Conforme  necessidade  regional,  01  ou  mais  campos  com  dimensões 
regulamentares devidamente cercados com alambrados e demais insta lações pert inentes 
à modal idade.

FASE FINAL

1.  ATLETISMO:  Uma  pista  de  400m  (de  06  ou  08  ra ias),  dotada  de  todos  os  
equipamentos,  de acordo com o programa específ ico da modal idade;

2.  BASQUETEBOL  /  FUTSAL  /  HANDEBOL  /  VOLEIBOL:  São  as  seguintes  quadras 
of ic ia is cobertas,  i luminadas com todos seus implementos:
02 para a modal idade de BASQUETEBOL (15x28m);
02 para a modal idade de FUTSAL (20x40m),  com respect ivas redes de segurança;
02 para a modal idade de HANDEBOL (20x40m);
02 para a modal idade de VOLEIBOL (9x18m);
04  quadras  of ic ia is  cobertas  e  i luminadas,  sendo  uma  para  cada  uma  das  04 
modal idades,  como locais opcionais reservas.

3. BOCHA: 02 ou mais canchas of ic ia is e respect ivos implementos ( jogos de bochas);

4. BOLÃO: 04 ou mais p istas of ic ia is,  com respect ivos equipamentos;

5.  CICLISMO:Locais  e  equipamentos  adequados  para  as  provas  previstas  no  programa 
para  o  ano  em  questão.  Deverá  ter  a inda  todos  os  implementos  necessários  para  a  
real ização da compet ição;

6.  FUTEBOL:  04  ou  mais  campos  com  dimensões  regulamentares,  preferencia lmente 
com  arquibancadas,  devidamente  cercados  com  alambrados  e  vest iár ios,  bancos  de 
reservas cobertos e demais insta lações pert inentes à modal idade. xxx

7.  GINÁSTICA RÍTMICA:  Um local  com área  l ivre  mínima  de  36x18m e  altura  mínima  de 
14m  entre  o  chão  e  o  pr imeiro  obstáculo,  com  02  áreas  de  compet ição  com  tapetes 
13x13m separados por b iombos e/ou divisór ias;

8.  JUDÔ:  Local  específ ico  com  área  mínima  de  18x36m,  para  a  montagem  de  02  áreas 
de  tatame  (12x12m  cada),  tendo  ao  seu  redor  uma  área  de  prote ção  f ixa  (grade) 
necessária  às  real izações  das  disputas  e  com  no  mínimo  02  salas  para  pesage m 
(feminino e mascul ino);

9.  NATAÇÃO:  Uma  piscina  ol ímpica  (50m)  ou  semi-ol ímpica  (25m)  of ic ia l ,  
obr igator iamente  aquecida  (aproximadamente  2 8ºC)  e  devidamente  equipada.  Deverá 
possuir  arquibancada,  preferencia lmente  coberta,  e  local  para  insta lação  da  secretar ia 
da compet ição;

10.  TÊNIS:  04 quadras of ic ia is,  sendo ao  menos 02 i luminadas,  todas com o mesmo t ipo 
de piso,  d ispostas  no  máximo em 02  locais  d iferentes,  com arquibancada para  o  públ ico 
e os implementos necessários para real ização da modal idade;
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11.  TÊNIS DE MESA: Um local  fechado (c lube,  gi násio ou outro) que comporte 08 mesas 
of ic ia is  no  mínimo  (cada  mesa  com  espaço  mínimo  de  6x12m  de  zona  l ivre),  com 
anteparos  em  número  suf ic iente,  de  cor  uniforme  (escura  e  l isa)  e  com  i luminação 
adequada  para  a  modal idade  ( luminosidade  mínima  de  600  Lux,  sem  a  incidência  de 
ra ios  solares  sobre  as  mesas  e  espaços  de  jogo)  e  que  permita  a  real ização  da 
compet ição  conforme  as  exigências  da  Confederação  Brasi le ira  de  Tênis  de  Mesa 
(CBTM);

12.  VOLEI  DE  PRAIA:  No  mínimo  02  quadras  de  areia,  cada  uma  com  a  demarcação  
of ic ia l  (8x16m),  com 6m de  área  de  escape  para  os  fundos,  5m de  área  de  escape  para  
os  lados  e  com  todos  os  implementos  necessários.  Caso  as  quadras  estejam  próximas,  
deverá  haver  um  isolamento  entre  elas  através  de  redes,  p lacas  ou  simi lares.  Deverá  
dispor  de arquibancadas,  preferencia lmente nas laterais;

13.  XADREZ:  Um salão  (c lube  ou  local  previamente  vistor iado),  bem i luminado,  arejado,  
com  pouco  ruído,  espaço  para  a  colocação  de  no  mínimo  120  mesas  e  240  cadeiras, 
com  uma  sala  ou  área  exclusiva  para  arbi t ragem  e  uma  sala  ou  área  exclusiva  para 
consulta ou anál ise dos part ic ipantes.
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ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DATAS E PRAZOS

54º JOGOS ABERTOS DO PARANÁ - 2011

31/05/2011

• Prazo final de inscrição dos municípios - Fase Regional e Fase Final.

31/03/2011
• Prazo final para estebelecimento do vínculo de domicílio pessoal para identificação dos atletas com 

os municípios.

30/06/2011
• Prazo final para estabelecimento dos vínculos de identificação dos atletas com os municípios.

12/07/2011

• Realização das Sessões Preliminares da Fase Regional.
10h00 às 11h30 - confirmação das modalidades e entrega dos seguintes documentos:

• Credencial do dirigente representante do município;
• Ficha de Utilização do Refeitório;

• Ofício de solicitação de sediação para a respectiva Fase Regional em 2012.
14h00 - Parte Solene
14h30 - Apresentação dos municípios candidatos e votação para escolha do município sede em 

  2012
15h00 - Parte Técnica

19/07/2010 - até as 12h00

• Prazo Final para cadastramento de atletas e dirigentes da Fase Regional

22 a 28/07/2011

• Realização da Fase Regional nas 08 Regiões Esportivas

31/08/2011 - até as 18h00

• Prazo final para desistência de participação na Fase Final (modalidades coletivas classificadas)

26/10/2011 - até as 12h00
• Prazo final para cadastramento de atletas e dirigentes da Fase Final (confirmação das modalidades)

27/10/2011

• Realização da Sessão Preliminar da Fase Final
Das 08h30 às 11h30 - entrega dos seguintes documentos:

• Credencial do dirigente representante do município;
• Ficha de Utilização do Refeitório;
• Ofício de solicitação de sediação para a Fase Final em 2013;
• Mapa de Escalação da Natação .

14h00 - Parte Solene
14h30 - Apresentação dos municípios candidatos à sede em 2013
15h00 - Parte Técnica

08/11/2011 - até as 12h00

• Prazo final para substituições e alterações de atletas das modalidades coletivas

• Prazo final  para susbtituição de atletas nas provas regularmente cadastradas das  modalidades 
individuais

11 a 20/11/2011

• Realização da Fase Final
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ANEXO III - ENDEREÇOS - PRES / ENTIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO DESPORTO DO PR / CREF

PARANÁ ESPORTE

Rua Pastor Manoel  Virgín io de Souza, 1020 - Capão da Imbuia.
Curi t iba/PR - Cep 82.810-400
Fone/Fax:  (41) 3361-6500
Site:  www.paranaesporte.pr.gov.br
E-mai l :  d ires@pres.pr.gov.br   

CENTROS REGIONAIS DE ESPORTE E LAZER -  PARANÁ ESPORTE

CREL CAMPO MOURÃO
Endereço:  Rua Brasi l ,  1959 - Centro .

CEP: 87.302-230
Fone: (44)  3529-1122
E-mai l :  cre lcampomourao@pres.pr.gov.br  

CREL CIANORTE
Endereço:  Rua Guararapes,  830 C - Cianorte.
CEP: 87.200-000
Fone: (44)  3631-1095
E-mai l :  cre lc ianorte@pres.pr.gov.br  

CREL NORTE (LONDRINA)
Endereço:  Rua Cambará,  85 -  Centro -  Londrina.
CEP: 86.010-530
Fone: (43)  3324-2359
E-mai l :  cre lnorte@pres.pr.gov.br

CREL MARINGÁ
Endereço:  Avenida Herval ,  151 - Centro -  Maringá.
CEP: 87.013-110
Fone: (44)  3227-1207
E-mai l :  cre lmaringa@pres.pr.gov.br
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ENTIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO DESPORTO DO PARANÁ

FEDERAÇÃO DE ATLETISMO DO PARANÁ
Rua Del.  Leopoldo Belzack,  2881 -  sobrelo ja 01 -  Capão de Imbuia.
Curi t iba/PR - CEP 82.810-060
Fone/Fax:  (41) 3019-3222 
Site:  www.at let ismofap.org.br
E-mai l :  fap@atlet ismofap.org.br   

FEDERAÇÃO PARANAENSE DE BASKETBALL
Rua Engenheiros Rebouças,  875 -  Praça Plín io Tourinho,  s/nº  -  Jd.  Botânico.  
Curi t iba/PR - CEP: 80.215-120
Fone: (41) 3264-3286
Site:  www.fprb.com.br  
E-mai l :  fprb@fprb.com.br   

FEDERAÇÃO DE BOCHA DO PARANÁ
Rua Claudino dos Santos,  167.
Coronel Vivida/PR - CEP: 85.550-000
Fone/Fax:  (46) 3232-1194 /  3232-1982
Site:  www.bochadoparana.com.br   
E-mai l :  federacaodebochadoparana@yahoo.com.br   

FEDERAÇÃO PARANAENSE DE BOLÃO 
Rua Desembargador Motta,  3231 -  Mercês
Curi t iba/PR - CEP: 80.430-200
Fone/Fax:  (41) 3209-5777
Site:  www.fpbo.com.br
E-mai l :  contato@fpbo.com.br

FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CICLISMO
Rua Cel.  Francisco H. dos Santos,  765 - Jardim das Américas.
Curi t iba/PR - CEP: 81.530-000
Fone: (41) 3021-9801
Site:  www.fpcic l ismo.com.br
E-mai l :  contato@fpcic l ismo.com.br   

FEDERAÇÃO DE DESPORTOS AQUÁTICOS DO PARANÁ
Rua Desembargador Motta,  3231
Curi t iba/PR - CEP: 80.430-200
Fone: (41) 9233-1025 /  Fax:  (41)  3366-1413
Site:  www.fdap.org.br
E-mai l :  fdap@fdap.org.br  

FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL
Avenida Victor  Ferreira do Amaral ,  1.930 - Tarumã.
Curi t iba/PR - CEP: 82.800-000
Fone: (41) 3071-3277
Site:  www.federacaopr.com.br
E-mai l :  contato@federacaopr.com.br   

FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL DE SALÃO
Rua Mal.  Deodoro,  869 - 15º andar -  conj.  1505/1506 -  Centro.  
Curi t iba/PR - CEP: 80.060-010
Fone: (41) 3233-4571 /  Fax:  (41)  3233-6257
Site:  www.futsalparana.com.br
E-mai l :  fpfs@futsalparana.com.br    

FEDERAÇÃO PARANAENSE DE GINÁSTICA
Rua Profª .  Antônia Reginato Viana, 921.
Curi t iba/PR - CEP: 82.810-300
Fone: (41) 3029-2210 
Site:  www.fprginast ica.com.br   
E-mai l :  fprg@fprg.com.br    
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LIGA DE HANDEBOL DO PARANÁ
Rua Pirat in inga,  590 -  sobrelo ja -  salas 04/05
Cianorte/PR - CEP: 87.200-000
Fone: (44) 9988-6768
Site:  www.paranahandebol.com.br
E-mai l :  parana@paranahandebol.com.br   

FEDERAÇÃO PARANAENSE DE JUDÔ
Rua Caetano Marchesin i ,  850 - Portão.  
Curi t iba/PR - CEP: 81.070-110
Fone/Fax:  (41) 3229-8588 / 3229-8589
Site:  www.paranajudo.org.br
E-mai l :  paranajudo@paranajudo.org.br   

FEDERAÇÃO PARANAENSE DE TÊNIS
Rua Pastor Manoel  Virgí l io  de Souza, 1020 - Capão da Imbuia.
Curi t iba/PR - CEP: 82.810-400
Fone: (41) 3365-2404 /  Fax:  (41)  3267-0935
Site:  www.fpt .com.br
E-mai l :  fpt@fpt.com.br  

FEDERAÇÃO DE TÊNIS DE MESA DO PARANÁ
Rua 14 de Novembro,  824 - Vi la Tolent ino
Cascavel/PR -  CEP: 85.802-280
Fone: (45) 3378-5753
Site:  www.f tmp.com.br   
E-mai l :  presidente@ftmp.com.br   ,  coord.tecnica@ftmp.com.br

FEDERAÇÃO PARANAENSE DE VOLEIBOL
Rua Engenheiros Rebouças,  s/nº  -  Praça Plín io Tourinho -  Jardim Botânico.
Curi t iba/PR - CEP: 80.215-120
Fone /  Fax:  (41)  3363-4653
Site:  www.vo le iparana.com.br  
E-mai l :  vole iparana@terra.com.br   

FEDERAÇÃO DE XADREZ DO PARANÁ
Rua Almirante Barroso,  142 - São Francisco.
Curi t iba/PR - CEP: 80.510-240
Fone /  Fax:  (41)  8415-0336
Site:  www.fexpar.com.br
E-mai l :  fexpar@fexpar.com.br  

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA (CREF-9)

Rua Amintas de Barros,  581 - Centro.  
Curi t iba/PR - CEP: 80.060-205
Fones: (41) 3363-8388 -  0800 6432667 /  Fax (41) 3362-4566
Site:  www.crefpr.org.br
E-mai l :  crefpr@crefpr.org.br   
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