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NOTA OFICIAL Nº004/2017 – CE/SER/JAPS – DIVISÃO “A” 

 

    O Governo do Paraná, Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo, Coordenação 

de Esporte, Supervisão de Esporte Rendimento, no uso de suas atribuições legais:  

 
Legenda: Redações tachadas serão suprimidas e redações em vermelho são alterações ou inclusões. As alterações publicadas 
nesta nota irão constar do regulamento consolidado que será publicado no link a seguir: 
http://www.jogosabertos.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=9 

 

C O M U N I C A 

 

    Esclarecimento da redação abaixo do Regulamento Geral do 60º Jogos Abertos do 

Paraná / Divisão “A” 2017: 

 
Art. 33.  O 60º Jogos Abertos do Paraná - Divisão “A” será disputado por seleções municipais nos 
sexos feminino e masculino, com atletas conforme as condições descritas nos parágrafos abaixo: 
 
Parágrafo Segundo – Nos JAPS DIV “AB”, os atletas podem participar pelo município utilizando um dos 
vínculos estabelecidos nos Regulamentos Especifico da competição que o atleta irá participar (JAPS DIV 
“A/B”), e podem mudar de município e ou modalidade para fase seguinte (Fase Regional/Div.“B” / Fase 
Final/Div.”B” e Divisão ”A” do corrente ano) utilizando um dos vínculos estabelecidos nos Regulamentos 
Especifico da competição que o atleta irá participar (JAPS DIV “A/B”). Para os atletas de equipes/municípios 
classificados para fase seguinte não será permitida a mudança de município, apenas de modalidade. 
 

    A SEET/CE/SER, respeitando os princípios estabelecidos no ART. 04 - Reg. Geral 
JAPS “A” 2017, esclarece que em virtude de ser facultada a participação de equipe/município no JAPS “A” 
(Reg. Geral JAPS “A” - Art. 41), é considerada classificada a equipe/município inscrita oficialmente na 
competição, conforme prevê Reg. Geral JAPS “A” - Art. 30 e seus parágrafos. 
 

   Alteração na redação abaixo do Regulamento Geral do 60º Jogos Abertos do 

Paraná / Divisão “A” 2017: 

 
Art. 41.  É facultado aos municípios, modalidade e sexo classificados e relacionados no (Quadro – 
Art. 40), sua participação na 60º Jogos Abertos do Paraná – Divisão “A” do corrente ano, a não inscrição 
conforme previsto no Regulamento Geral 2017, impede os mesmos de participar nos Jogos Abertos do 
Paraná Divisão “A” no presente ano. 
 
Parágrafo Primeiro - Caso não ocorra a inscrição conforme o “caput” deste Artigo, não será realizado convite 
para outro para preencher as vagas do município/equipe relacionados no (Quadro – Art. 40), sendo 
realizados convite apenas para preencher vagas das equipes classificadas do JAPS “B” 2017, que não 
efetivarem a inscrição conforme prevê Reg. Geral JAPS “A” - Art. 30 e seus parágrafos. 
 

Campeonato de Xadrez: 

 

7. O campeonato de Xadrez poderá ser realizado em até 07  06 dias, de acordo com a programação oficial, 
organizado na seguinte ordem de provas para o feminino e para o masculino: 
a) A primeira prova será a de XADREZ RELÂMPAGO (1º dia); 
b) A segunda prova será a de XADREZ RÁPIDO (2º dia); 
c) A última prova será a de XADREZ CONVENCIONAL (3º ao 7º  6º dia). 
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DÊ SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE 

Curitiba, 12 de Outubro de 2017. 

 

 

Cristiano Barros Homem Del Rei               Emerson Luis Venturini de Oliveira 

SEET / Coordenação de Esporte           SEET / CE / Supervisão Esporte Rendimento 

  


