
GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E DO TURISMO 

COORDENAÇÃO DE ESPORTE / SUPERVISÃO DE ESPORTE RENDIMENTO 

Rua Pastor Manoel Virgílio de Souza, nº 1020 – CEP 82810-400 
Capão da Imbuia – Curitiba/PR  

Publicado em 29/06/2017 16:42 

 

 

NOTA OFICIAL Nº005/2017 – CE/SER/JAPS – DIVISÃO “AB” 

 

 

    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 

 

 

    Inclusão da redação abaixo no Regulamento Geral do 60º Jogos Abertos do 

Paraná / Divisão “B” 2017: 

 

60º Jogos Abertos do Paraná / Divisão “B” 2017 

Art. 59.  Qualquer Competição/Jogo que venha a ser suspensa, e/ou transferida e/ou encerrada por 
motivo de força maior, será dado encaminhamento necessário realizada conforme determinação da 
Comissão Técnica da Competição, obedecendo às regras oficiais de cada modalidade esportiva. 
 
Parágrafo Primeiro – No caso de insuficiência de atletas durante a realização do jogo por motivo de 
infração a regra da modalidade, e/ou regulamento geral, e/ou disciplinar e/ou médica, e o jogo tenha 
que ser encerrado conforme determina a regra oficial da modalidade, será declarada perdedora do 
jogo a equipe com insuficiência de atletas. 
 

a. Na modalidade em que a regra oficial não determina o placar do jogo encerrado por 
insuficiência de atletas, será aferido ao placar do jogo pontuação (pontos, gols, set, etc.) 
necessária para determinar a equipe vencedora. 

 

Parágrafo Único Segundo - A critério da Comissão Técnica e em condição excepcional, uma ou mais 
equipes poderão realizar até dois jogos num mesmo dia. 
 

 

DÊ SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE 

Curitiba, 29 de Junho de 2017. 
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SEET / Coordenação de Esporte           SEET / CE / Supervisão Esporte Rendimento 

 

http://www.jogosabertos.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=9

