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NOTA OFICIAL Nº003/2018 – SEET/CE/SER/JAPS – DIVISÃO “B” 

 

    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 

 

    Inclusões e alterações abaixo na redação no Regulamento Geral do 61º Jogos Abertos do 

Paraná / Divisão “B” 2018: 

REGULAMENTO GERAL 

Art. 35 - Parágrafo Quarto - VINCULO CONVIDADO PARANÁ – Para atleta NÃO FEDERADO/CONFEDERADO, ou 
ATLETA INATIVO FEDERADO/CONFEDERADO, ou ATLETA DO VÔLEI PRAIA, ou ATLETA 
FEDERADO/CONFEDERADO NO PARANÁ REGULAMENTE REGISTRADO CONFORME ESTABELECIDO NO ART 
34:  
 

I. Para utilização do VINCULO CONVIDADO PARANÁ o atleta deve cumprir uma das condições estabelecidas 
nos itens a seguir: 
a. Estar matriculado até a data de 30 de maio de 2018, em estabelecimento de ensino regular, fundamental, 

médio, pós-médio regular ou ensino superior regular localizado no PARANÁ. Por ocasião da Competição 
deverá ter frequência mínima de 75% a partir da data de matrícula até o início da Competição. Expirado o 
prazo estabelecido neste item o atleta que efetuar transferência escolar para outro estabelecimento de 
ensino de outro ESTADO/PAIS, não poderá utilizar deste elo de identificação com o Município. 

b. Possuir domicílio pessoal (residência ou emprego) no PARANA até a data de 30 de maio de 2018. 
Expirado o prazo estabelecido neste item o atleta que mudar o domicílio pessoal para outro ESTADO/PAIS 
não poderá utilizar deste elo de identificação com o município. Caso seja solicitado pela Secretaria de 
Estado do Esporte e do Turismo ou pela Justiça Desportiva, está comprovação poderá ser realizada por 
intermédio dos documentos a seguir relacionados apresentados num prazo máximo de até 04 horas após 
o pedido: 
1. Comprovantes de residência até o dia 30/05/2018 e do mês imediatamente anterior a data de 

realização dos referidos jogos; 
2. Carteira de trabalho assinada até o dia 30/05/2018 e com contrato vigente até a data dos referidos 

jogos; 
c. Estar FEDERADO/CONFEDERADO até a data de 30 de maio de 2018 EM ENTIDADE DE 

ADMINISTRAÇÃO DO DESPORTO SEDIADA NO PARANÁ, na respectiva modalidade a qual o atleta 
participará dos 61º Jogos Abertos do Paraná - Divisão “B”; tendo OBRIGATORIAMENTE que participar 
no presente ano pela instituição esportiva (clube/associação/prefeitura) pela qual encontra-se 
federado, em uma Competição de Clubes (Estadual ou Nacional), promovida pela respectiva Entidade 
de Administração do Desporto (FEDERAÇÃO/CONFEDERAÇÃO), antes de sua participação nos 61º 
Jogos Abertos do Paraná - Divisão “B”. 

d. Ter nascido no PARANÁ, respeitando o descrito no Art. 34 – Parágrafo Quinto. 
 

II. Segue abaixo o número de atletas que podem utilizar o VINCULO CONVIDADO PARANÁ para todas as 
modalidades dos JAPS “B” / 2018: 

a. Fase Regional até 02 atletas; 

b. Fase Final até 02 atletas; 

• Exceto o atleta de equipes classificadas e inscritas da Fase Regional para Fase Final; 

c. O atleta que utiliza o VINCULO CONVIDADO PARANÁ pode ser substituído da fase regional para 
fase final, respeitando o limite de 02 atletas por fase da Competição. 

 

DÊ SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE 

Curitiba, 22 de Maio de 2018. 

 

Cristiano Barros Homem Del Rei               Emerson Luis Venturini de Oliveira 

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