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I .   RESPONSABILIDADES DA ESPORTE PARANÁ 

 
 
1.   RECURSOS HUMANOS -  COMISSÃO EXECUTIVA ESTADUAL -  CEE 
 
1.1 COMPOSIÇÃO 
 

A ESPORTE PARANÁ através do seu Diretor  Pres idente  ou representante 
legalmente habi l i tado const i tu irá,  através  de documento of ic ia l,  a Comissão 
Execut iva Estadual  para os 62º Jogos Abertos do Paraná 2019–  Divisão “B” ,  
f icando ass im const i tu ída:  

 
Comissão Execut iva Estadual a qual  se v incula:  

 
1.  Direção Geral ,  a  qual se v incula:  

a.  Coordenação Técnica /Administrat iva  a qual se v incula:  
i .  Supervisores e Coordenador  de Modal idade (Ent idades de 

Administração do Despor to ou ESPORTE PARANÁ);  
i i .  Equipes de Arbi tragem (Ent idades de Administração do 

Desporto);  
i i i .  Secretar ia  Administrat iva,  a qual se v incula;  

•  Assessor ia Administrat iva;  

•  Assessor ia Inf ra Estrutura.  
b.  Coordenação F inanceira;  

i .  Assessor ia de Al imentação;  
c.  Coordenação de Comunicação:  

i .  Assessor ia de Imprensa;  
i i .  Assessor ia de Market ing;  

i i i .  Assessor ia de Premiação.  
d.  Assessor ia Jur íd ica;  

 
1.2  RESPONSABILIDADES E COMPETÊNCIAS  
 

A Comissão Execu tiva Estadual assumirá suas responsabi l idades e 
competênc ias a par t ir  da def in ição das equipes de trabalho, compet indo a cada 
um de seus integrantes o que consta neste documento.  

 
 
2.   RECURSOS M ATERIAIS  
 

a.  Fornecer  o mater ia l  esport ivo de consumo a ser ut i l izado durante as 
compet ições.  

 
b.  Fornecer  o software de informát ica para adminis tração técnica dos eventos,  

como a confecção de súmulas e outros documentos necessár ios  à 
real ização da parte técnica  e adminis trat iva;  

 
c .  Fornecer a premiação da compet ição, dos 62º Jogos Abertos do Paraná 

2019–  Divisão “B”  sendo:  
 

•  Troféus e medalhas para 1º,  2º  e 3º colocados em cada modal idade e 
sexo,  conforme o Regulamento do 62º Jogos Aber tos do Paraná 2019–  
Divisão “B”  

 
 d .   Fornecer al imentação aos par t ic ipantes dos 62º Jogos Aber tos do Paraná           
2019 -  Divisão “B”  
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2.  RECURSOS FINANCEIROS 
 

a.  Custear as despesas de transporte (passagem rodoviár ia -  c idade 
or igem/munic íp io sede/c idade or igem) e ressarc imento (diár ias)  dos Recursos 
Humanos (Comissão Execut iva Estadual,  Arb i tragem, Membros do TEJDD, 
Apoio Técnico) ,  quando convocados pela ESPORTE PARANÁ; 

 
b.     Providenc iar  hospedagem em hoté is  para toda a equipe de arb i tragem, 

imprensa, apoio técnico e membros do TEJDD.  
 

c .  Providenciar  transporte in terno para a equipe de arb itragem , imprensa,  apoio 
técnico e membros do TEJDD na compet ição.  

 
 

I I .   RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO SEDE  

 
1.  COMISSÃO EXECUTIVA MUNICIPAL (CEM)  

O Munic ípio sede, logo que escolh ido, const i tu irá uma Comissão Execut iva 
Munic ipal  (CEM),  através de um decreto d o senhor  Prefe i to Munic ipal .  Essa 
comissão copar t ic ipe da organização e execução dos 62º Jogos Aber tos do 
Paraná 2019  Divisão “B” ,  juntamente com a ESPORTE PARANÁ, deverá ter  
pessoas empossadas para atuarem nas d iversas funções ex ig idas,  para o 
sucesso das compet ições  conforme anexo I I  deste documento .  

 
A estrutura organizac ional  e func ional  da Comissão Execut iva Munic ipal  (CEM) 
será determinada pelo Prefei to Munic ipal (modelo no anexo I I) ,  de forma a 
cumprir  com ef ic iênc ia as atr ibuições previstas neste C aderno de Encargos,  no 
Caderno de Vistor ia,  no Caderno de descr ição de trabalho, no Regulamento dos 

62º Jogos Abertos do Paraná 2019  –  Divisão “B” ,  e nos atos subsequentes 
expedidos pela ESPORTE PARANÁ. 

 
A Comissão Execut iva Munic ipal  deverá entregar  a ESPORTE PARANÁ, os 
nomes dos responsáveis/representantes e as ações a serem desenvolvidas,  
para pronto atendimento das responsabi l idades e atr ibuições do munic íp io sede 
(Caderno de Vistor ia) .  

 
1.1.  Os atos,  as obr igações e os encargos contraídos ou prat icados pel a Comissão 

Execut iva Munic ipal ,  no exerc íc io de suas atr ibuições,  serão de 
responsabi l idade exc lusiva do municíp io,  não havendo responsabil idade 
subs id iár ia da ESPORTE PARANÁ. 

 
1.2.  Normat ização complementar  e subsequente do 62º Jogos Abertos do Paraná 

2019  –  Divisão “B”  far-se-ão por intermédio de resolução da Autor idade 
Administrat iva, e os atos de comunicação aos part ic ipantes,  formalizar -se-ão 
através de documentos of ic ia is,  expedidos pelas comissões competentes.  

 
 
2.   DOCUMENTAÇÕES, CONCESSÕES, GARANTIAS E  CONDIÇÕES GERAIS DAS 

ARENAS DE E ÁREAS DO EVENTO.  
 

Apresentar documentos comprobatór ios da regular idade de funcionamento e 
autor izações (Cópia do a lvará de local ização e autor ização do func ionamento 
da ins ta lação)  de cada uma das insta lações para o f im pr oposto no evento ou 
Laudo atual izado do Corpo e Bombeiros, Pol íc ia Mil i tar  e Defesa Civ i l ,  
conforme estabelece a legis lação vigente e dentro do prazo de val idade no 
per íodo de real ização do evento.  Esta sol ic i tação será para todas as 
instalações espor t ivas  e não espor t ivas ut i l izadas no evento;  
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4.    ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PARA A CCO (COMISSÃO CENTRAL 
ORGANIZADORA)  

 
Providenciar  um local  adequado para o func ionamento da Comissão Centra l  
Organizadora (CCO),  de fác i l  acesso para todos par t ic ipantes bem como d o 
públ ico.  

 
a.  Pessoal  capac i tado des ignado pela Comissão Execut iva Munic ipal  para 

atuação permanente no espaço f ís ico da CCO, para atender  a todas as 
demandas da Comissão Execut iva Estadual e Munic íp ios part ic ipantes;  

 
b.  O local  deverá prever  a capac idade e as  insta lações e lét r icas necessár ias  

para os equipamentos descr i tos ;  
 

c .  Supor te técnico para os serviços de tecnologia descr i tos  ( internet,  
informát ica, te lefonia e reprograf ia)  durante todo o período de 
func ionamento da CCO;  

 
d.  O espaço f ís ico da Comissão Centr a l Organizadora deve ter  serviço com 

internet banda larga contratada exc lus ivamente para real ização do evento, 
com roteador wire less e com capac idade mínima de 20MB(dedicado)  para 
atendimento da CCO;  

 
e.  Impressoras devem ser mult i func ionais (scanner/copiador a/ impressora)  e 

com cartuchos ou tonner  correspondentes,  possuindo quant idade suf ic iente 
para reposição imediata;  

 
f .  Deverá ser real izada a l impeza d iár ia de todos os locais da Comissão 

Centra l Organizadora;  
 

g.  Todos os te lefones ( l inhas DDD e locais)  deverão estar  desbloqueados para 
l igações celu lares,  ou em caso de ut i l ização de outro s istema (PABX) 
deverá contar com atendimento durante todo o período de func ionamento da 
CCO, inc lus ive f inais de semana e fer iados ;  

 
h.  Deverá ter  uma equipe de apoio (05 pessoas) para o descarregamento e 

carregamento de mater iais ,  quando sol ic i tado;  
 
 
i .  As salas e demais locais deverão ter  os  seguintes mater ia is à d ispos ição;  

 
 

 
 

SALA 01 -  DIREÇÃO GERAL E COORDENAÇÃO TÉCNICA:  
(Coordenação /  Supervisão)  
 

•  Ponto de acesso a in ternet  wire less;  

•  01 impressora mult i func ional  (scanner/copiadora / impressora) ,  com 
mater ia l necessár io para relatór ios (papel A4, car tuchos de t inta,  tonner 
e outros) ;  

•  01 l inha te lefônica DDD, com aparelho;  

•  02 mesas de escr i tór io ;  

•  06 cadeiras;  

•  01 l ixe ira;  
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SALA 02 e Sala 03 -  SECRETARIA ADMINISTRATIVA /  INFRA ESTRUTURA:  

(Assessoria Administrativa e Infra Estrutura)  
 

•  Ponto de acesso a in ternet  wire less;  

•  02 impressoras mult i func ionais , (scanner/copiadora/ impressora),  
preferenc ialmente laser com mater ial necessár i o para re latór ios  (papel  
a4, car tuchos de t inta ,  tonner e outros) ;  

•  01 l inha te lefônica DDD, com aparelho;  

•  10 mesas de escr i tór io ;  

•  10 cadeiras;  

•  04 l ixe iras;  

•  01 mesa grande ou bancada para montagem de bolet ins;  

•  Armário com prate le i ras ou s imi lar  para acomoda r os mater ia is da 
secretar ia ;  

•  01 mural (espaço)  para d ivulgação de bolet ins,  notas of ic ia is e outros;  

•  Mater ia l  de escr i tór io conforme anexo I I I  

•  Obs. :  Espaço f ís ico com capacidade para armazenar  mater ia l espor t ivo 
para o evento.  

 
SALA 04 -  COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO(Imprensa/Marketing)  
 

•  Ponto de acesso a in ternet  wire less;  

•  01 impressora mult i func ional  (scanner /copiadora/ impressora),  
preferenc ialmente laser  com mater ia l  necessár io para re latór ios  (papel  
A4,  car tuchos de t in ta,  tonner e outros;  

•  01 l inha te lefônica DDD, com aparelho;  

•  12 mesas de escr i tór io ;  

•  12 cadeiras;  

•  2 l ixeiras .  
 

SALA 05 -  COORDENAÇÃO FINANCEIRA 
 

•  Ponto de acesso a in ternet  wire less;  

•  01 impressora mult i func ional  (scanner /copiadora/ impressora),  
preferenc ialmente laser  com mater ia l  necessár io pa ra re latór ios  (papel  
A4,  car tuchos de t in ta,  tonner e outros;  

•  01 l inha te lefônica DDD, com aparelho;  

•  02 mesas de escr i tór io ;  

•  02 cadeiras;  

•  01 l ixe ira.  
 
SALA 06 -  TEJDD (01 sala ampla)  

•  Ponto de acesso a in ternet  wire less;  

•  01 impressora mult i func ional  (scanner /copiadora/ impressora),  
preferenc ialmente laser com mater ial necessár io para re latór ios  (papel  
A4,  car tuchos de t in ta,  tonner e outros;  

•  01 Linha te lefônica DDD, com aparelho;  

•  01 computador  de mesa ou notebook ; 

•  02 mesas grandes para reunião com 14 cadeiras  (mesa d ispostas em T);  

•  01 l ixe ira;  
 

5.  ATENDIMENTO MÉDICO 
 

a.  Providenciar atendimento médico -hospi ta lar  gratu i to a todos os 
par t ic ipantes e integrantes do evento;  
 

b.  Manter  em todos os locais de compet ição,  obrigatoriamente ,  um serviço de 
pr imeiros socorros e  junto a CCO um pronto atendimento de ambulânc ia;  
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c .  Para as modalidades  de k ickbox ing e Futebol  serão necessár ios  a 

permanênc ia de uma ambulânc ia com um médico em tempo integral.  
 
 

6.  SEGURANÇA 
 

a.  Obr igator iamente,  em tempo hábi l ,  of ic iar  os comandos das Polí c ias Mi l i tar  
e Civ i l  e demais órgãos competentes, a f im de que os mesmos possam 
planejar  a segurança do evento;  

 
b.  Assegurar segurança efet iva adequada em todos os locais  de competição,  

Comissão Central  Organizadora, restaurante e outros locais ut i l izados pa ra 
a compet ição;  

 
c .  Promover  serviço de “ ronda”  pol ic ia l  nos a lojamentos,  de forma a oferecer 

garant ias  de segurança aos membros da Comissão Execut iva Estadual,  
equipes de arb itragem, membros do TEJDD, técnicos,  at letas,  d ir igentes e 
outros;  

 
d.  Providenciar  ou  Contratar  serviço de segurança para os locais  de 

compet ição e C.C.O.  
 
 
 

    7.  ESPAÇO PARA O RESTAURANTE 
 

Indicar  um local adequado para o func ionamento do restaurante centra l  da 
Comissão Centra l  Organizadora (CCO), de fáci l  acesso para todos 
par t ic ipantes, preferenc ia lmente com espaço para estac ionamento de ônibus e 
carros das delegações e da CCO.  

 
A Comissão Executiva Munic ipal deverá basear -se no número tota l de 
par t ic ipantes inscr i tos, árb i tros,  coordenadores,  membros do TEJDD e 
estagiár ios,  que será fornec ida pela ESPORTE PARANÁ para montagem do 
restaurante (espaço, cadeiras,  mesas,  etc. ) .  

 
 
   8 .LOCAIS DE HOSPEDAGEM  (ALOJAMENTO) PARA AS DELEGAÇÕES 
 

a.  Providenciar  locais  de hospedagem para todas as delegações par t ic ipantes 
do evento (at letas,  técnicos, d i r igentes e demais of ic ia is)  of ic ia l izando e se 
responsabi l izando junto aos órgãos competentes (NRE/Secretar ia de 
Educação e/ou outros) ,  para l iberação dos locais a serem ut i l izados durante 
o evento;  
 

b.  Preparar os locais  de a lojamentos com chuveiros e sani t ár ios 
separadamente por sexo e em número suf ic iente para atendimento das 
delegações bem como toda a estrutura de chaves para as portas dos 
acessos v isando à segurança e guarda adequada dos pertences dos 
par t ic ipantes;  

 
c .  Dispor de zeladores,  para manter os  locais de uso comum l impo e em 

condições h ig iênicas adequadas, fornecendo todo o mater ia l de l impeza 
para a real ização do trabalho;  

 
d.  Manter  uma equipe de serviços gerais  de reparos (h idrául ico,  e lét r ico,  etc.)  

à d ispos ição dos part ic ipantes,  quando sol ic i ta do.  

 
e.  Providenciar  ou Contratar  serviço de seguran ça para os locais  de 

a lojamentos durante 24hs no período em que haja delegações a lo jadas nos 
mesmos. 
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     9 .  CERIMONIAL 
 
     9  .1 SESSÃO PRELIMINAR  
 

Providenciar  os  seguintes i tens para a real ização da S essão Prel im inar :  
 

a.  Local:  
 

1.  Audi tór io com capac idade para acomodar o número de municíp ios 
inscr i tos;  

 
2.  01 Mesa forrada com toalha com cadeiras para as autor idades (Prefe ito,  

representante da câmara, secretár io de esportes,  chefe da Regional  do 
Espor te,  etc) ;  

 
3.  02 Projetores mult imídia (data show) com tela de projeção;  

 
4.  Espaço no hal l  de entrada do audi tór io,  para atendimento aos dir igentes 

das delegações, imprensa e públ ico em geral,  contendo 04 mesas e 08 
cadeiras no hal l  de entrada;  

 
5.  02 impressoras mult i func ionais  (scanner/copiadora/ impressora),  

preferenc ialmente laser com mater ial  necessár io para re latór ios  (papel 
A4,  car tuchos de t in ta ,  tonner e outros) ;  

 
6.  Serviço de Internet banda larga ou wire less;  

 
7.  Mastros com os pavi lhões (Bras i l ,  Paraná, Munic ípio sede) , para a 

execução dos h inos do Bras i l  e do Paraná na par te solene;  
 

8.  Sistema de som no inter ior  do auditór io, com operador, compat ível com 
as insta lações do local;  

 
 

b.  Mestre de Cer imônias para o evento;  
 

c .  Espaço adequado para o trabalho da imprensa (sala de e ntrevis tas);  
 

d.  Antec ipadamente, apresentar  ao Coordenador  Técnico da sessão pre l im inar 
des ignado pela ESPORTE PARANÁ e à Assessor ia de Cer imonia is, o rote iro 
da locução a ser desenvolv ido, para ver i f icação e aprovação;  

 
e.  O local  da Sessão Prel im inar  e os mat er ia is  sol ic i tados deverão estar 

prontos com 24 horas de antecedênc ia para ver i f icação e ú l t imos a justes;  
 

f .  Expor  as marcas do Governo do Estado do Paraná,  ESPORTE PARANÁ, 
Prefe itura Munic ipal  sede e dos patroc inadores do evento,  em igual 
proporção, obedecendo a cr i tér ios f ixados em conjunto com a Assessor ia de 
Comunicação da ESPORTE PARANÁ. 

 
g.  À cons ideração e com recursos do própr io munic íp io organizar:  

 

•  Vídeo informat ivo das instalações e func ionamento da CCO;  

•  Fornecer  aos interessados fo lder  impresso ou de forma dig i ta l  com as 
pr inc ipais  informações do munic íp io,  ( res taurantes,  hoté is , farmácias ,  
CCO, locais  de competição,  a lojamentos  e outros) ;  
 

•  Um coquetel,  “coffee -break” ou s imi lar  para os par t ic ipantes;  
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9.2  DEM AIS SESSÕES (Sessões técnicas)  
 

Providenciar  os  seguintes i tens para a real ização das demais  Sessões do 
Congresso (em caso de necess idade):  

 
a.  Salas ou audi tór io com acomodação mínima para aproximadamente 50 

pessoas cada, contendo em cada uma;  
 

b.  01 quadro negro (com giz e apagador)  ou 01 whi teboard  (com canetas 
apropr iadas e apagador) ;  

 
c .  01 mesa diretora e 04 cadeiras;  

 
d.  01 Projetor  mul t imídia (data show) com te la de projeção;  

 
e.  Sistema de som(se sol ic i tado pela CT)  no inter ior  do local,  com operador, 

compat ível  com as ins ta lações do local ;  
 

OBS.:  A ut i l ização das salas será def in ida de acordo com a demanda.  
 
9.3  CERIMONIAL DE ABERTURA 
 

Organizar  e real izar  o Cer imonia l  de Abertura,  com supervisão e or ientação da 
ESPORTE PARANÁ, onde se fazem necessár ias as seguintes providênc ias 
mínimas:  

 
a.  Of ic ia l izar a todas as autor idades a real ização do evento em tempo hábi l ;  

Corpo de bombeiros ,  Pol íc ia  Mi l i tar,  Pol íc ia Civi l ,  Vig i lânc ia Sani tár ia, 
Secretar ia de Saúde,  Copel ,  Sanepar, Etc .  

 
b.  Providenciar convites  a todas as autor idades Munic ipais , Estaduais e 

Federais : Governador, Secretár ios de Estado, Deputados, Prefe itos dos 
municíp ios par t ic ipantes,  Vereadores e demais autor idades;  

 
c .  Enviar  uma cópia do convi te para a aprovação da Coordenador ia de 

Comunicação da ESPORTE PARANÁ; 
 

d.  Providenciar  um local adequado (estád io,  g inásio, ou outro) com as 
condições necessár ias para acomodar  os par t ic ipantes do cer imonia l e o 
públ ico assis tente;  

 
e.  Reservar o local  de abertura com antecedência;  

 
f .  Providenciar mastros e as bandeiras do Bras i l ,  do Paraná, e do Munic íp io 

sede;  
 

g.  Reservar um local  para as autor idades;  
 

h.  Providenciar a l iberação do trâns ito próximo ao local para concentração das 
delegações e fac i l i tar  o acesso do públ ico;  

 
i .  Confecc ionar p lacas,  ou s imilares, com os nomes dos munic íp ios 

par t ic ipantes;  
 

j .  Insta lar aparelhagem completa de som de boa qual idade,  com operador, que 
poss ib i l i te entendimento por  par te do públ ico e or ientação dos 
par t ic ipantes;  

 
k . Providenciar  a pira o l ímpica e a tocha para o fogo s imból ico;  
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l .  Indicar  o (a) at leta para profer ir  o juramento do at leta;  
 

m. Indicar  o (as) at le ta(s)  para conduzir  (em) o fogo s imból ico;  

 
n.  À cons ideração e com recursos do própr io munic íp io sede organizar os 

eventos apoteót icos como:  
 

1.  Aber tura fest iva (ra io laser,  shows,  e outros) ;  
2.  Demonstração de ar t is tas e outros;  
3.  Shows pirotécnicos .  

 
o.  Expor  as marcas do Governo do Estado do Paraná,  ESPORTE PARANÁ e 

Prefe itura Munic ipal  sede e dos patroc inadores do evento,  em igual 
proporção, obedecendo a cr i tér ios f ixados em conjunto com a 
Coordenador ia de Comunicação da ESPORTE PARANÁ; 

 
p.  Des ignar um locutor of ic ial ,  o qual deverá c itar  no iníc io, nos intervalos e 

no término da solenidade o nome das ins t i tu ições promotoras e real izadoras 
do evento;  

 
q.  Apresentar à Comissão Executiva Estadual da ESPORTE PARANÁ no 

evento, rote iro da locução a ser desenvolv ida no Cer imonial  de Aber tura,  
para ver i f icação e aprovação;  

 
r .  Mapa f ís ico impresso  da c idade ou de forma dig ita l ,  ind icando os locais  a 

serem ut i l izados para d istr ibuição entre os part ic ipantes.  
 
 
10.2  RECURSOS M ATERIAIS PARA AS EQUIPES DE ARBITRAGEM  
 

No ANEXO I  -  CADERNO TÉCNICO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS é 
apresentado indiv idualmente os recursos necessár ios para a real ização das 
compet ições de cada uma das modal idades constantes no programa do 62º 
JOGOS ABERTOS DO PARANÁ -  2019.  

 
Cada modal idade esport iva apresenta suas part icu lar idades, mas a lguns i tens 
são de fundamental importânc ia para o sucesso na real ização de todas elas, 
sendo e les:  

 
a.  Todo o mater ia l deverá estar d isponível preferenc ia lmente até 72 horas 

antes do Cer imonia l de Abertura do evento;  
 
 

b.  Quando uma modal idade est iver sendo real izada em mais de um local  
s imultaneamente, deverá ser  escalado um responsável para cada local que 
irá aux i l iar  os trabalhos da equipe de arb i tragem;  

 
c.  Todos os recursos humanos deverão estar  indicados até 72  horas antes do 

iníc io das compet ições da respect iva modal idade no evento;  
 

d.  Os computadores sol ic i tados para as modal idades esport ivas poderão ser 
realocados de uma para outra caso as mesmas não ocorram na mesma 
data;  

 
 
 
    11.  LOCAIS DE COMPETIÇÃO  
 

a.  Of ic ia l izar as  ent idades competentes,  a sol ic i tação de ut i l ização para os 
refer idos locais;  
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b.  Providenciar e manter em condições de ut i l ização todas as insta lações 
espor t ivas, conforme as espec if icações dos cadernos técnicos das 
modal idades (anexo I) ;  

 
c .  Providenciar  zeladores permanentes para l impeza e manutenção dos locais, 

durante todos os per íodos de compet ição;  
 

d.  Providenciar  que os locais  estejam à d ispos ição única e exclusivamente 
para a compet ição, 24 horas antes do iníc io do evento e até o seu término;  

 
e.  Providenciar  a aber tura e preparação dos locais ,  d iar iamente,  com a 

antecedênc ia mínima de 01 hora do horár io previs to na programação of ic ia l .  
 

f .  Providenciar  segurança para os locais ,  durante a real ização das 
compet ições.  

 
g.  Manter  um serviço geral de reparos h idrául ico,  e létr ico,  etc .  

 
h.  Apresentar of íc io, emit ido por  parte das Ent idades propr ietár ias  de cada um 

dos locais  de competição do evento,  cedendo o local  e suas dependênc ias,  
nas datas do evento.  

 
 
12. INFORM AÇÃO, MARKETING E DIVULGAÇÃO.  
 

a.  Providenciar p lacas indicat ivas para a CCO, locais de compet ição,  
a lojamentos, hospita is,  e outros serviços de ut i l idade,  que deverão estar 
af ixadas em locais de fáci l  v isual ização;  

 
b.  Providenciar  divulgação do evento no municíp io,  na região,  no estado e no 

país,  através da imprensa escr i ta  e eletrônica,  além da confecção de 
mater ia is  gráf icos promocionais  ou de forma dig ital ;  

 
c .  Quando o munic ípio-sede for e laborar mater ia is  promocionais  sobre o 

evento que i rá sediar,  deverá,  antes de suas confecções, enviar uma cópia 
destes mater ia is para a aprovação da Coordenador ia de Comunicação da 
ESPORTE PARANÁ. Deverão constar  em todos estes mater ia is  as 
logomarcas do Governo do Estado e ESPORTE PARANÁ, em igual 
proporção à Prefe i tura Munic ipal e patroc inadores. Exemplos:  cartazes, 
outdoors,  fo lders , bonés,  camisetas,  e outros , inclus ive na forma digi ta l ;  

 
d.  Quando o municíp io sede for  enviar “releases” para a imprensa escr i ta e/ou 

eletrônica,  deverá inclu ir  o nome/marca do Governo do Estado do Paraná e 
ESPORTE PARANÁ. Exemplos: J ingles promocionais , propagandas em 
jornais e revistas, inserções de chamadas na te levisão e outros;  

 
e.  Garant ir  espaços em todos os locais  de compet ições para colocação de 

mater ia l  de d ivulgação da ESPORTE PARANÁ e patroc inadores.  
 
 
 

Cur i t iba,  22 de fevereiro de 2019.  
 

 

 

HÉLIO WIRBISKI  

 

 

CRISTIANO BARROS HOMEM DEL REI  

DIRETOR PRESIDENTE COORDENADOR DE ESPORTES 
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ANEXO I  -  CADERNO TÉCNICO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS  

(Recursos mater ia is ,  recursos humanos e transpor te) .  
 

 
01. BASQUETEBOL      18 
 
02.  BOCHA       22 
 
03.  BOLÃO       25 
 
04.  FUTEBOL      26 
 
05. FUTEBOL SETE     29 

 
06. FUTSAL       30 
 
07. HANDEBOL      36 
 
08. HANDEBOL DE AREIA      43 
 
09. KICKBOXING      45 
 
10.  VOLEIBOL      46 
 
11.  VOLEIBOL DE PRAIA     51 
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1.        BASQUETEBOL 

 
1.1 LOCAIS DE COMPETIÇÃO 

 

•  01 (uma) ou mais quadras of ic iais  (15x28m) (conforme a necess idade 
regional) ,  cober tas, i luminadas e com todos seus implementos.  

 

•  Cada local  de compet ição deverá ter  as seguintes ins ta lações:  
a) Vest iár ios feminino e mascul ino;  
b)  Acomodação para o públ ico,  com banheiros feminino e mascul ino;  
c)  Local  para imprensa.  

 
1.2 RECURSOS M ATERIAIS (por quadra)  

 

•  01 par  de tabelas  com aro retrát i l ;  

•  01 marcador de 24 segundos conforme a regra;  

•  01 par  de redes de f io  de seda;  

•  01 mesa para 7 pessoas e 07 cadeiras;  

•  01 banco para o pol ic iamento;  

•  02 bancos de reservas com cadeiras para 12 pessoas;  

•  01 placar;  

•  01 bomba para bola com bicos reservas;  

•  01 caixa ou s imi lar  para transporte do mater ial ;  

•  02 cronômetros;  

•  01 conjunto de placas numeradas de 01 a 05;  

•  02 conjuntos de  placas de 01 a 04 (para fa ltas colet ivas);  

•  02 bandeiras de mesa vermelhas;  

•  02 rodos com pano para l impeza;  

•  04 canetas esferográf icas (02 cor vermelha,  02 cor azul) ;  

•  01 régua (30 cm);  

•  01 rolo de f i ta crepe.  
 
1.3 RECURSOS HUMANOS (por quadra)  

 

•  01 pessoa para manuseio do p lacar;  

•  02 enxugadores de quadra;  

•  Pessoas habil i tadas a prestar  atendimento de pr imeiros socorros, durante 
toda a compet ição,  pelo menos uma por per íodo.  

 
1.4 TRANSPORTE 

 

•  Veículo(s) para 10 a 15 pessoas  
 

OBS.:  Caso haja mais de um local de competição s imultaneamente,  
deverá ser  d isponib i l izado um veículo para cada local.  

 
 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOBRE ÁREA DE COMPETIÇÃO  

 
REGRA DOIS –  QUADRA E EQUIPAMENTO 

 
Art .  2 Quadra 
 
2.1  Quadra de jogo  

A quadra de jogo terá uma superf íc ie r íg ida, plana, l i vre de obstruções (Dia-
grama 1)  com dimensões de v inte e o i to (28)  m de compr imento por quinze (15) 
m de largura,  medidos desde a margem interna da l inha l imítrofe.  



 

14 
ESPORTE PARANÁ / Coordenadoria de Esporte – Supervisão de Esporte Rendimento. 

CADERNO DE ENCARGOS – 62º JOGOS ABERTOS DO PARANÁ – DIVISÃO “B” – FASE FINAL / 2019 

As Federações Nac ionais tem autor idade para, aprovar quadras com medidas 
de v inte e seis (26) m.  por quatorze (14)  m.  

 
2.2  Quadra de defesa  

A quadra de defesa de uma equipe cons iste na cesta da própr ia equipe, a par te 
interna da tabela e aquela par te da quadra de jogo l im itada pela l inha f inal 
atrás da sua própr ia cesta,  as  l inhas l aterais  e a  l inha centra l.   

 
2.3 Quadra de ataque  

A quadra de ataque de uma equipe cons iste da cesta dos adversár ios ,  a par te 
interna da tabela e aquela par te da quadra de jogo l im itada pela l inha f inal 
atrás da cesta dos adversár ios , as l inhas latera is e a margem in terna da l inha 
central  mais  próx ima da cesta dos adversár ios.  
 

2.4 Linhas  
Todas as l inhas serão traçadas na cor branca, com cinco (5) cm de largura e 
c laramente v isíveis.   

 
2.4.1 Linha limítrofe  

A quadra de jogo será l im itada pela l inha l imítrofe,  consis t indo de l inhas f inais  
e l inhas latera is.  Estas l inhas não são par te da quadra de jogo.  
Qualquer obstrução,  inc lu indo o pessoal  sentado no banco da equipe,  deverá 
estar a no mínimo dois (2)  m da quadra de jogo.  

 
2.4.2 Linha central ,  círculo central  e semi círculo de lance l ivre  

A l inha centra l  será marcada parale la às l inhas f inais  desde os pontos médios 
as l inhas latera is . Ela se estenderá 0,15 m além de cada l inha latera l.  A l inha 
central  é par te da quadra de defesa.  

 
O c írculo centra l  será marcado no ce ntro da quadra de jogo e terá um ra io de 
1,80 m medido até a margem externa da c i rcunferênc ia. Se o in ter ior  do círculo 
central  for  p intado, e le tem de ser da mesma cor  das áreas restr i t ivas.   

 
Os semicírculos de lance l ivre serão marcados na quadra de jog o com um raio 
de 1,80 m medidos até a margem externa da c ircunferênc ia e com seus centros 
nos pontos médios das l inhas de lances l ivres (Diagrama 2) .   
 

2.4.3 Linhas de lance l ivre,  áreas restrit ivas e lugares de rebote dos lances l i-
vres 

A l inha de lance l i vre será traçada parale la a cada l inha f inal.  Ela terá sua 
margem mais d istante a 5,80 m da margem interna da l inha f inal  e terá 3,60 m 
de extensão.  Seu ponto médio estará na l inha imaginár ia que une os pontos 
médios as duas (2) l inhas f inais .  

 
As áreas restr i t ivas serão as áreas retangulares marcadas na quadra de jogo 
l im itadas pelas l inhas f inais, pelas l inhas de lance l ivre estendida e pelas l i -
nhas que se or ig inam das l inhas f inais,  tendo suas margens externas a 2,45 m 
dos pontos médios das l inhas f inais e terminando nas margens externas das l i -
nhas de lance l ivre estendidas.  Estas l inhas,  exc lu indo as l inhas f inais, são 
par te da área restr i t iva.  O inter ior  das áreas restr i t ivas tem de ser  p intado.   

 
Espaços de rebote de lances l ivres ao longo das áreas r estr i t ivas, reservadas 
para jogadores durante lances l ivres, serão marcados com o no Diagrama 2.   

 
 
 
2.4.4 Área da cesta de campo de três pontos  

A área da cesta de campo de três  pontos da equipe (Diagrama 1 e Diagrama 3) 
será a área inte ira do p iso da quad ra de jogo,  exceto a área próxima ao cesto 
os oponentes, l im itada por e inc l u indo:   
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•   Duas (2) l inhas parale las estendidas desde e perpendiculares à l inha f inal,  
com sua margem externa a 0,90 m da margem interna das l inhas laterais .  

 
•  Um arco com ra io de 6,75 m medido desde o ponto no solo abaixo exata-

mente do centro da cesta dos oponentes até a margem externa do arco.  A 
d istânc ia do ponto no solo para a margem interna dos pontos médios da l i -
nha f inal  é 1,575 m. O arco se une as l inhas paral e las.  

 
A l inha de t rês pontos não é parte da área da cesta de campo de três  po n-

tos.  
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2.      BOCHA 

 
2.1 LOCAIS DE COMPETIÇÃO 
 

•  02 (duas)  ou mais  canchas of ic ia is  com piso em forração,  com respect ivos 
implementos ( jogos de bochas),  ou número de canchas confo rme a 
necess idade regional .  
 

•  Cada local  de compet ição deverá ter  as seguintes ins ta lações:  
a)  Acomodação para o públ ico,  com banheiros feminino e mascul ino.  
b)  Local para imprensa.  
c)  Vest iár ios feminino e mascul ino;  

 
2.2 RECURSOS M ATERIAIS (por cancha)  

•  01 bolsa térmica com gelo.  

•  01 mesa;  

•  01 rolo de f i ta crepe;  

•  01 trena (5m).  

•  02 cadeiras;  

•  02 jogos de Bochas;  

•  03 canetas esferográf icas (cor  azul  ou preta) ;  
 
2.3 RECURSOS HUMANOS (por local)  

•  Pessoas habi l i tadas a prestar atendimento de pr imeiros socorros, durante 
toda a compet ição,  pelo menos uma por per íodo.  

 
2.4 TRANSPORTE 

•  Veículo(s) para 10 a 15 pessoas  
 

OBS . :  Caso haja mais de um local de compet ição s imultaneamente, deverá 
ser d isponib i l izado um veículo para cada local.  

 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOBRE ÁREA DE COMPETIÇÃO  

 
REGULAMENTO TÉCNICO DO JOGO  

 

Art . 1º AS CANCHAS  

a)  A Bocha deve ser prat icada sobre terreno plano , n ivelado e l im itado por  ta-

b lados per imétr icos de madeira ou outro mater ia l  não metál ico.  

b)  As canchas devem ter  d imensões de 26,50m de comprimento, 4m d e largura 

e a ltura uniforme de 30cm. Com prévia autor ização da Comissão Execut iva 

Estadual  Arbi tra l Internac ional -  CTAI,  da Confederação Sul -amer icana de 

Bocha -  CSB e da Confederação Bras i le ira de Bocha e Bolão –  CBBB pode-

rão ser ut i l izadas canchas com d imensões de 24 a 27m de compr imento.  

c)  As cabeceiras das canchas, até a a ltura dos 30cm, devem ser construídas 

com tábuas osc i lantes. Recomenda-se que essas tábuas sejam cobertas 

com uma ou duas camadas de borracha s intét ica,  de modo a minimizar  o 

impacto das bochas nas cabeceiras,  bem como o seu retorno.  

d)   Na par te super ior  das cabeceiras, ac ima dos 30cm, pode -se também ut i l izar 

tábuas,  podendo-se apl icar  ainda uma for ração com mater ial  de composição 

s intét ica, a exemplo de euc atex, de modo a d iferenc iar o toque das bochas 

nas cabeceiras ac ima dos 30 cm .  Os mater ia is  ut i l izados na construção das 

canchas não devem ser noc ivos à saúde dos jogadores,  dos árb itros e do 
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públ ico em geral.   

e)  Para os f ins  da regular idade do jogo,  as pessoas, animais , orname ntos e 

objetos em geral ( lâmpadas, molduras metál icas, ar tesanatos e te las de pr o-

teção,  entre outras)  apoiadas ou local izadas sobre as tábuas per i fér icas são 

cons ideradas corpos estranhos.  

f )  O p iso das canchas deve ser de carpete ou s imilar,  de modo a pe rmit ir  mai-

or agi l ização das part idas.   
 
Art . 2º OS LIMITES DO JOGO E A M ARCAÇÃO DAS CANCHAS  

a)  A marcação das canchas deve ser  efetuada por meio de l inhas transversais, 

com a ut i l ização de mater ia l co lor ido (carpete, t in ta, vern iz, entre outros) , 

de modo a permit ir  o fác i l  des l izamento das bochas.   

b)  A marcação de ra ias ver t ica is  de referênc ia nas tábuas latera is é opcional .   

c)  A marcação de uma cancha com dimensões de 26,50m de comprimento e 4m 

de largura deve ser  efetuada de acordo com a F igura 1.  

 
Figura 1: Conf igurações de uma cancha de bocha com dimensões de 26,50m de 

comprimento e 4m de largura.  

d)   A marcação da cancha corresponde a:  

i)  As l inhas A e A’ co incidem com as cabeceiras e indicam o l im ite mais  

atrasado permit ido aos jogadores para o lançamento das bochas;  

i i )  As l inhas B e B’ (4m) indicam o l im ite máximo permit ido aos jogadores 

para o lançamento do bol im e das bochas a ponto e para a jogada de r a-

fa;  

i i i )  As l inhas C e C’ (7m) indicam o l im ite máximo que se per mite aos joga-

dores para a jogada de t iro,  podendo nela p isar com o pé de apoio e u l-

trapassar  com o pé que est iver  no ar  (contrapasso)  no momento do la n-

çamento;   

iv)  As l inhas D e D’ (9m) indicam a d is tânc ia mínima para as bochas toc a-

rem o terreno, representando também o l im ite máximo que o jogador d e-

ve at ingir  após o lançamento do bol im e de uma bocha a ponto;  

v)  A l inha E (meio da cancha) indica a d istânc ia mínima para a colocação 

do bol im em jogo, representando também o l im ite máximo que pode ser 

at ingido por  um jogador  após o lançamento de uma bocha de rafa ou de 

t iro.  
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e)  Para fac i l i tar  a adaptação da nova regra às canchas de bocha t radic iona l-

mente ut i l izadas no país , são apresentadas abaixo as conf igurações para 

uma cancha com dimensões de 24m de compr imento e 4m de largura (F igura 

2),  onde:  

i )  As l inhas A e A’ (1m) representam o l im ite máximo regulamentar  para a 

colocação do bol im em jogo;  

i i )  As l inhas B e B”  (4m) correspondem ao l im i te máximo permit ido para o 

lançamento do bol im, para a jogada a pont o e para a jogada de rafa, po-

dendo nela p isar com o pé de apoio e u lt rapassar  com o pé que est iver 

no ar no momento do lançamento (rafa);  

i i i )  As l inhas C e C’ (6m) representam o l im ite máximo para o lançamento da 

bocha de t iro (bochada),  podendo nela p isa r com o pé de apoio e u l tra-

passar com o pé que est iver  no ar  no momento do lançamento;   

iv)  As l inhas D e D’ (7m) indicam a d is tânc ia mínima do p ique da bocha na 

jogada de rafa (não podendo at ingi - la) ,  o l im ite da zona de t iro e a d is-

tânc ia máxima para cada jogador acompanhar  o bol im e a bocha na j o-

gada a ponto (somente a pr imeira,  já  que a segunda é l ivre).  Na indiv i-

dual,  o jogador  somente poderá u ltrapassar  essa l inha após o lançame n-

to  da quarta bocha,  salvo nas jogadas de rafa e de t iro.  A l inha D ou D’ 

poderá ainda ser u ltrapassada para observação do jogo (uma vez na j o-

gada-mão) , desde que dev idamente autor izada pelo árb itro;  

v)  A l inha E (meio da cancha) corresponde ao l im ite mínimo de d istânc ia 

para colocar  o bol im em jogo,  sendo também o l im ite máximo  para cada 

jogador  acompanhar  a jogada de rafa e a de t iro (na pr imeira bola,  já 

que a segunda é l ivre –  dupla e tr io) .  Na individual ,  o jogador  somente 

poderá u l trapassar essa l inha após o lançamento da quarta bocha.  A l i -

nha “E”  poderá a inda ser u ltrapass ada para observação do jogo (uma 

vez na jogada-mão),  desde que devidamente autor izada pelo árb i tro;  

v i)  No iníc io de cada par t ida o bol im deve ser colocado na pos ição “P” .   

 

 
 

Figura 2:  Conf igurações de uma cancha de bocha com dimensões de 24m de 

comprimento e 4m de largura.   
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3.      BOLÃO 

 
3.1 LOCAIS DE COMPETIÇÃO 
 

•  04 ou mais p istas (conforme a necessidade regional) ,  preferenc ia lmente em 
um mesmo pavi lhão, com respect ivos equipamentos, sendo que as mesmas 
deverão obr igator iamente ser  l ixadas nos padrões r ecomendados das regras 
da modalidade, 30 dias antes do iníc io da competição.  
 

•  Cada local  de compet ição deverá ter  as seguintes ins ta lações:  
a)  Acomodação para o públ ico,  com banheiros feminino e mascul ino.  
b)  Local para imprensa.  
c)  Vest iár ios feminino e mascul ino;  

 
3.2 RECURSOS M ATERIAIS (por local)  

•  01 balança afer ida (pesar bolas) ;  

•  01 bolsa térmica com gelo.  

•  01 escr ivaninha com 02 cadeiras;  

•  01 mesa e 01 cadeira para cada duas p istas;  

•  01 rolo de f i ta crepe.  

•  02 réguas (30 cm);  

•  04 canetas esferográf icas (azul  ou preta) ;  

•  Todos os p inos com esferas;  
 
3.3 RECURSOS HUMANOS (por local)  

•  01 catador  de p inos/bolas por  p ista,  independente de s is tema manual  ou 
automático;  

•  01 mecânico/e letr ic ista, caso o s istema de levantamento de p inos seja 
automático;  

•  Pessoas habi l i tadas a prestar atendimento de pr imeiros socorros, durante 
toda a compet ição,  pelo menos uma por per íodo.  

 
3.4 TRANSPORTE 

•  Veículo(s) para 10 a 15 pessoas  
 
OBS . :  Caso haja mais  de um local de compet ição s imultaneamente, deverá 

ser d isponib i l izado um veículo para cada local.  
 
 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOBRE ÁREA DE COMPETIÇÃO  
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4.        FUTEBOL 

 
4.1 LOCAIS DE COMPETIÇÃO 
 

•  02 (dois)  ou mais  campos (conforme a necessidade regional)  com 
dimensões regulamentares, preferenc ia lmente com arquibancadas, 
devidamente cercados com  alambrados,  bancos de reservas cober tos e 
demais insta lações pert inentes à modal idade.  
 

•  Cada local  de compet ição deverá ter  as seguintes ins ta lações:  
a) Vest iár ios feminino e mascul ino;  
b)  Acomodação para o públ ico,  com banheiros feminino e mascul ino.  
c)  Local  para imprensa.  

 
4.2 RECURSOS M ATERIAIS (por campo)  

•  01 par  de redes de nylon;  

•  01 mesa e 3 cadeiras;  

•  01 banco para pol ic iamento;  

•  02 bancos de reservas para 16 pessoas;  

•  01 caixa ou s imi lar  para transporte do mater ial ;  

•  01 bomba para bola com bicos reservas;  

•  01 placar;  

•  01 cronômetro;  

•  01 par  de bandeiras;  

•  01 maca;  

•  01 jogo de p laquetas de subst i tu ição de at le tas,  (nº.  01 ao 22);  

•  04 bandeiras de canto com 1,5m de a ltura;  

•  04 canetas esferográf icas (cor  azul  ou preta) ;  

•  01 rolo de f i ta crepe;  

•  01 régua (30 cm).  
 

4.3 RECURSOS HUMANOS (por campo)  

•  04 gandulas;  

•  01 pessoa para manuseio do p lacar;  

•  02 carregadores para maca;  

•  Pessoas habil i tadas a prestar  atendimento de pr imeiros socorros, durante 
toda a compet ição,  pelo menos uma por per íodo.  

 
4.4 TRANSPORTE 

•  Veículo(s) para 10 a 15 pessoas  
 
OBS.:  Caso haja mais de um local de competição s imultaneamente,  

deverá ser  d isponib i l izado um veículo para cada local.  
 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOBRE ÁREA DE COMPETIÇÃO  

 
Regra 1:  O Campo de Jogo  

 
Superfície de jogo 
As par t idas poderão ser jogadas em superf íc ies natura is ou art i f ic iais ,  de acordo com 
o regulamento da compet ição.  
 
A cor das superf íc ies art i f ic ia is deverá ser  verde.  
 
Quando forem ut i l izadas superf íc ies art i f ic ia is em par t idas de compet ição entre equ i-
pes representat ivas e assoc iações af i l iadas à FIFA ou em part idas internacionais  de 
compet ição de c lubes,  a superf íc ie deverá cumprir  os requis itos do conceito de qual i-
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dade da FIFA,  para grama art i f ic ia l,  ou do Internat ional Ar t i f ic ia l  Turf  Standard,  exceto 
se a FIFA conceder  autor ização espec ia l .  
 
Marcação do campo 
O campo de jogo deve ser retangular e marcado com l inhas.  Essas l inhas fazem par te 
das áreas que demarcam.  
 
As duas l inhas extremas de marcação mais compridas são chamadas de l inhas lat e-
ra is,  as  duas mais  cur tas são chamadas de l inhas de meta.  O campo de jogo será d i-
v idido em duas metades por uma l inha de meio -campo, que unirá os pontos médios 
das duas l inhas latera is.  
 
O centro do campo será marcado com um ponto na metade da l inha de meio -campo,  a 
par t ir  do qual será traçado um círculo com um raio de 9,15 m.  
 
Poderão ser fe itas marcações fora do campo de jogo, a 9,15 m do quar to de c írculo, 
sendo uma perpendicular à l inha latera l e outra à l inha de meta,  para indicar a d is tâ n-
cia da bola que deverá ser observada pelos adv ersár ios na execução de t iros de can-
to.  
 
Dimensões 
O compr imento da l inha lateral  será super ior  ao comprimento da l inha de meta.  
Compr imento ( l inha latera l) :    mínimo 90 m  máximo 120 m 
Compr imento ( l inha de meta):    mínimo 45 m  máximo 90 m 
 
Todas as l inhas devem ter a mesma largura,  que não pode ser  super ior  a 12 cm.  
 
Part idas internac ionais  
Compr imento ( l inha latera l) :    mínimo 100 m  máximo 110 m 
Compr imento ( l inha de meta):    mínimo 64 m  máximo 75 m 
 
Área de meta 
Serão traçadas duas l inhas perpendiculares à l inha de meta,  a 5,5 m da parte inter ior  
de cada poste de meta.  Elas adentrarão 5,5 m no campo de jogo e serão unidas por 
uma l inha parale la à l inha de meta.  A área del im itada por estas l inhas e a l inha de 
meta será a área de meta.  
 
Área penal  
Serão traçadas duas l inhas perpendiculares à l inha de meta,  a 16,5 m da par te inter i-
or  de cada poste de meta.  Elas adentrarão 16,5 m no campo de jogo e serão unidas 
por  uma l inha paralela à l inha de meta. A área del im itada por  estas l inhas e a l inha de 
meta será a área penal.  
 
Em cada área penal  será marcado um ponto penal,  a 11 m de d istânc ia do ponto m é-
dio da l inha entre os postes de meta e eqüidis tante dos mesmos. Fora de cada área 
penal será traçado um arco de c írculo com um raio de 9,15 m desde o ponto pena l.  
 
Bandeirinhas 
Em cada canto do campo, um poste não pont iagudo será colocado com uma bandeir i-
nha. A a ltura mín ima desse poste será de 1,5 m.  
Postes com bandeir inhas também poderão ser colocados em cada extremo da l inha do 
meio de campo, a no mínimo 1 m da l inha latera l.  
Quarto de círculo  
Um quarto de c írculo será traçado dentro do campo de jogo, com 1 metro de ra io, a 
par t ir  de cada poste de canto.  

 
Metas 
As metas serão colocadas no centro de cada l inha de meta.  
 
Cons ist irão em dois postes vert ica is,  eq uid istantes dos mastros de canto e unidos na 
par te super ior  por uma barra hor izonta l ( travessão) . Os postes de meta e o travessão 
deverão ser de madeira,  metal ou outro mater ial  aprovado.  
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Deverão ter  forma quadrada,  retangular,  redonda ou el ípt ica e não d everão const i tu ir  
nenhum per igo para os jogadores.  
 
A d istânc ia entre os postes de meta será de 7,32 m e a d istância da parte infer ior  do 
travessão ao solo será de 2,44 m.  
 
A colocação dos postes de meta em relação à l inha de meta deve ajustar -se aos se-
guintes gráf icos.  
 
Se os postes de meta forem de forma quadrada (v istos de c ima), os lados devem ser 
parale los ou perpendiculares à l inha de meta.  As latera is do travessão devem ser p a-
ra le las ao p lano do ter reno do campo.  
 
Se os postes de meta forem de forma elípt ica (v is tos  de c ima),  as partes mais largas 
devem ser perpendiculares à l inha de meta.  A parte mais  larga do travessão deve ser  
parale la ao p lano do terreno do campo.  
 
Se os postes de meta forem de forma retangular  (v istos  de c ima), os  lados mais  la r-
gos deve ser perpendiculares à l inha de meta. O lado mais largo do travessão deve 
ser parale lo ao p lano do terreno do campo.  
 
Os postes de meta e o travessão terão a mesma largura e espessura,  de no máximo 
12 cm. As l inhas de meta terão a mesma largura dos postes de meta e do travessão.  
Poderão ser  f ixadas redes nas metas e no solo atrás dos gols, desde que estejam 
devidamente presas e não atrapalhem o gole iro.  
Os postes de meta e os travessões serão de cor branca.  
 
Segurança 
As metas deverão estar f ixadas f irmemente no solo.  Poderão ser ut i l izadas metas po r-
táte is , desde que se cumpra essa ex igênc ia.  

 
 

Fonte:  http:/ / imagens.cbf .com.br /201211/361738111.pdf  

http://imagens.cbf.com.br/201211/361738111.pdf
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5.        FUTEBOL SETE 

 
5.1 LOCAIS DE COMPETIÇÃO 
 

•  04 (quatro) ou mais  campos (conforme a necess idade)  com dimensões 
regulamentares,  preferenc ia lmente com arquibancadas,  devidamente 
cercados com alambrados, bancos de reservas cober tos e demais  
instalações per t inentes à modal idade.  
 

•  Cada local  de compet ição deverá ter  as seguintes ins ta lações:  
a) Vest iár ios feminino e mascul ino;  
b)  Acomodação para o públ ico,  com banheiros feminino e mascul ino.  
c)  Local  para imprensa.  

 
5.2 RECURSOS M ATERIAIS (por campo)  

•  01 par  de redes de nylon;  

•  01 mesa e 3 cadeiras;  

•  01 banco para pol ic iamento;  

•  02 bancos de reservas para 16 pessoas;  

•  01 caixa ou s imi lar  para transporte do mater ial ;  

•  01 bomba para bola com bicos reservas;  

•  01 placar;  

•  01 cronômetro;  

•  01 par  de bandeiras;  

•  01 maca;  

•  01 jogo de p laquetas de subst i tu ição de a t le tas,  (nº.  01 ao 22);  

•  04 bandeiras de canto com 1,5m de a ltura;  

•  04 canetas esferográf icas (cor  azul  ou preta) ;  

•  01 rolo de f i ta crepe;  

•  01 régua (30 cm).  
 

5.3 RECURSOS HUMANOS (por campo)  

•  04 gandulas;  

•  01 pessoa para manuseio do p lacar;  

•  02 carregadores para  maca;  

•  Pessoas habil i tadas a prestar  atendimento de pr imeiros socorros, durante 
toda a compet ição,  pelo menos uma por per íodo.  

 
5.4 TRANSPORTE 

•  Veículo(s) para 10 a 15 pessoas  
 
OBS.:  Caso haja mais de um local de competição s imultaneamente,  

deverá ser  d isponib i l izado um veículo para cada local.  
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOBRE ÁREA DE COMPETIÇÃO  
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O CAMPO DE JOGO 
 

01 - Dimensões: 
 

O campo de jogo deve ser de grama sintética ou natural, tendo sua forma retangular, não podendo 
seu comprimento exceder a 60 m nem ser inferior a 45 m e a sua largura máxima de 40 m e a 
mínima 25 m. Devendo o comprimento ser sempre superior à largura. 

Recomendação: Para a realização de partidas na categoria principal, nacionais, internacionais e 
televisadas, recomenda-se utilizar campos com dimensões mínimas de 30 metros de largura e 50 
metros de comprimento. 

 

02 - Marcação do Campo: 
 

O campo de jogo deve ser marcado por linhas de cor branca e bem visíveis, com 10 cm de largura, 
as quais devem acompanhar o nível do campo. 

As linhas que o limitam de maior comprimento são chamadas linhas laterais e as de menor 
comprimento linhas de fundo. 

Na metade do campo será traçada uma linha transversal, de lado a lado, chamada linha central. 

O centro do campo será marcado por um ponto bem visível, exatamente na metade da linha central, 
com 10 cm de raio. 

Paralelas e eqüidistantes em 5 m da linha central devem ser traçadas duas linhas de 5 m, uma em 
cada metade do campo, de forma que, se for traçada uma linha perpendicular na metade desta linha, 
coincidirá com o centro do campo e serão chamadas linhas de saída e shoot out. 

 

03 – Rede Superior: 
 

É opcional no campo de jogo a colocação de rede de proteção superior feita de material apropriado, 
com pequenas aberturas de modo a não permitir a passagem da bola, com altura mínima de 10 
metros. 

 

04 - Área de Meta e Marca de Pênalti: 
 

De cada extremidade do campo devem ser traçadas duas linhas perpendiculares à linha de fundo, a 
uma distância de 05 metros de cada poste de meta. Essas linhas avançarão 08 metros pelo campo 
adentro e serão unidas, em suas extremidades, por uma linha transversal paralela à linha de fundo e 
com 15 metros de comprimento. 

 

A marca de pênalti será definida por um ponto bem visível, com 10 cm de raio, na metade da linha 
frontal da área de meta, e a distância de 08 metros da linha de fundo. 

 

05 - Metas: 
 

As metas devem ser colocadas no centro de cada linha de fundo, sendo formadas por dois postes 
verticais distantes 05 metros entre si medidos por dentro e ligados por uma barra horizontal cuja face 
interior ficará a altura de 2,20 cm do solo. O diâmetro dos postes e da barra transversal deve ser de 
10 cm. 

As redes devem ser confeccionadas com material adequado e que não ofereçam perigo aos 
praticantes, tendo pequenas aberturas que não permitam a passagem da bola. 

05 - Zona de Substituição: 
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Localizada em frente à mesa do representante, junto à linha lateral, no meio do campo e demarcada 
por duas linhas paralelas de 0,50cm, tendo de 05 metros a 10 metros de distância entre elas. 

 

06 - Banco de Reservas e Mesa do Representante/Delegado: 
 

O campo de jogo deve ter bancos de reservas para as duas equipes, destinados aos atletas reservas 
e componentes da comissão técnica. Além de uma mesa com duas cadeiras para as funções de 
representante e delegado de jogo. Os bancos de reservas devem estar a uma distância superior a 
5m da mesa do representante. 

• Na impossibilidade de cumprir esta determinação, os bancos de reservas deverão ser colo-
cados a 01 metro da linha de fundo, e a 05 metros da trave, onde inicia a linha lateral da 
área. 

• Atletas em fase de aquecimento deverão postar-se atrás do banco de reservas e com cole-
tes de cores diferentes 

07 - Área de Atuação do Técnico: 

 

Localizada em frente aos bancos de reservas, deve estar a uma distância mínima de 01 metro da 
linha lateral, prolongando-se de um lado até a linha de saída, e a 05 metros da mesa do 
representante e do outro lado até o limite possível do campo, sempre paralela à linha lateral, 
demarcada por linhas seccionadas. 

 

• Caso não haja marcação da área de atuação, o técnico só poderá transmitir suas orien-
tações em frente ao banco de reservas. 

• Se o banco de reservas estiver postado na linha de fundo, o técnico só poderá atuar no es-
paço compreendido entre a linha de fundo, 05 metros distante da trave, e a linha lateral até o 
limite da marca da área  conforme desenho abaixo. . 

 

. 
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6.        FUTSAL 

 
6.1 LOCAIS DE COMPETIÇÃO 
 

•  02 (duas) ou mais quadras of ic ia is ,  co nforme a necess idade 
preferenc ialmente (20x40m) cobertas,  i luminadas e com todos os 
implementos) .  
 

•  Cada local  de compet ição deverá ter  as seguintes ins ta lações:  
a) Vest iár ios feminino e mascul ino  
b)  Acomodação para o públ ico,  com banheiros feminino e mascul ino.  
c)  Local  para imprensa  

 
6.2 RECURSOS M ATERIAIS (por quadra)  

•  01 par  de redes de nylon;  

•  01 carte ira;  

•  01 escr ivaninha com 02 cadeiras p/ apontadores;  

•  03 cadeiras;  

•  01 caixa ou s imi lar  para transporte do mater ial ;  

•  01 banco para o pol ic iamento;  

•  02 bancos de reservas;  

•  01 banco para pol ic iamento;  

•  01 placar;  

•  02 rodos com panos para l impeza;  

•  01 rede protetora em volta de toda a quadra;  

•  04 canetas esferográf icas (cor  azul  ou preta) ;  

•  01 rolo de f i ta crepe;  

•  01 régua (30 cm).  

•  01 bolsa térmica com gelo.  
 

6.3 RECURSOS HUMANOS (por quadra)  

•  01 pessoa para manuseio do p lacar;  

•  01 enxugador de quadra;  

•  Pessoas habi l i tadas a prestar  atendimento de pr imeiros socorros, durante 
toda a compet ição,  pelo menos uma por per íodo.  

 
6.4 TRANSPORTE 

•  Veículo(s) para 10 a 15 pessoas  
 

OBS . :  Caso haja mais de um local de competição s imultaneamente,  
deverá ser  d isponib i l izado um veícu lo para cada local.  

 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOBRE ÁREA DE COMPETIÇÃO  

 
REGRA 01 -  QUADRA DE JOGO 

 
1.  DIMENSÕES 

A quadra de jogo será um retângulo tendo um comprimento mínimo de 25 m e-
tros e máximo de 42 metros e a largura mínima de 16 metros e máxima de 25 
metros.  

 
a)  Para os Certames Nacionais  nas categor ias  Adul ta e Sub 20,  masculinas,  a 

quadra de jogo terá medidas de no mínimo 38 metros de comprimento por 
18 metros de largura, com área de escape de no mínimo 1,5 metros. Para as 
L igas Futsal mascul ina e feminina, as medidas da quadra de jogo, excepc io-
nalmente, poderão ser  def in idas em reunião entre c lubes part ic ipantes e o r-
ganização,  constando, obr igator iamente,  nos regulamentos das compet i-
ções;  
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b)  Para os Certames Nacionais  nas categor ias Adul ta,  Sub 20,  Sub 17 e Su b 

15 femininas, bem como nas categor ias Sub 17 e Sub 15 mascul inas, a qu a-
dra de jogo terá medidas de no mínimo 36 metros de compr imento por  18 
metros de largura,  com área de escape de no mín imo 1,5 metros;   

 
c)  Para as compet ições estaduais, as  d imensões das quadras, poderão ser re-

gulamentadas pelas Federações locais;  
 

d)  As quadras devem possuir,  obr igator iamente,  em perfe itas condições de uso 
e v is ibi l idade para o públ ico,  jogadores,  membros da comissão técnica e p a-
ra a equipe de arbi tragem, placar ou mostrador,  onde serão f ixados ou ind i-
cados os tentos da part ida e o cronômetro e l etrônico para controle do tempo 
de jogo.   

 
2.  PARTIDAS INTERNACIONAIS  

Para as part idas internac ionais a quadra de jogo deverá ter  um comprimento 
mínimo de 38 metros e máximo de 42 metros e ter  a largura mínima de 20 m e-
tros e a máxima de 25 metros.  

 
3.  MARCAÇÃO DA QUADRA 

Todas as l inhas demarcatór ias da quadra deverão ser  bem visíveis,  com 8 (o i -
to)  centímetros de largura e per tencem as zonas que demarcam.  
 
a)  As l inhas l imítrofes de maior comprimento denominam-se l inha s  la tera is  e 

as de menor comprimento l inhas de meta;   
 
b)   Na metade da quadra será traçada uma l inha d ivisór ia,  de uma extremidade 

a outra das l inhas latera is,  eqüid istantes às l inhas de meta;   
 
c)   As l inhas demarcatór ias da quadra,  na latera l e no fundo, de verão estar 

afastadas no mínimo 1(um) metro de qualquer  obstáculo (redes de prot e-
ção, telas , p lacas de propagandas, grades ou paredes);   

 
d)  O centro da quadra será demarcado por um pequeno círculo com 10 (dez)  

centímetros de ra io,  s i tuado no meio da l inha d iv isór ia;   
 
e)   Ao redor  do pequeno círculo será f ixado o c írculo centra l da quadra com um 

ra io de 3 ( três)  metros.  
 

4.  ÁREA PENAL 
A área penal ,  s i tuada em ambas as extremidades da superf íc ie de jogo, será 
demarcada da seguinte forma:   
 
A 6 (seis)  metros de d istânc ia de cada poste de meta,  parte externa,  haverá um 
semicírculo perpendicular  à l inha de meta que se estenderá ao inter ior  da qu a-
dra com um ra io de 6 (seis)  metros.  A parte super ior  deste semicírculo será 
uma l inha reta de 3,16 metros, parale la a l inha de meta, entre os postes.  A s u-
perf íc ie dentro deste semicírculo denomina -se área penal.  A l inha curva que 
marca o l im ite ex ter ior  da área penal  denomina ‐se como l inha da área penal  e 
faz parte da área.   

 
5.  PENALIDADE MÁXIMA 

A distância de 6 (seis)  metros do ponto centra l  da meta,  medida por  uma l inha 
imaginár ia em ângulo reto com a l inha de meta e ass inalada por um pequeno 
círcu lo de 10 (dez) cent ímetros de ra io, será marcado o respect ivo local para a 
cobrança da penal idade máxima.   

 
À d istância de 5 (c inco) metros da marca do t iro l ivre para a d ire ita e para a 
esquerda, serão fei tas  marcas, para s inal izar a d istânc ia mínim a que  os joga-
dores podem f icar na cobrança dos t iros l ivres dos 10 (dez)  metros.  A largura 
dessas marcas é de8 (o ito)  cent ímetros.  
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6.  T IRO LIVRE SEM BARREIRA 

A dis tânc ia de 10 (dez) metros do ponto centra l  da meta, medida por  uma l inha 
imaginár ia em ângulo reto com a l inha de meta, serão marcados retângulos de 
10 (dez)  por  8 (o i to)  centímetros, de onde serão cobrados os t iros  l ivres sem 
barre ira.   

 
7.  TIRO DE CANTO 

Nos quatro cantos da quadra, no encontro das l inhas latera is com as l inhas de 
meta serão demarcados 1/4 (um quar to) de círculo com 25 centímetros de ra io,  
de onde serão cobrados os t iros  de canto. O ra io de 25 centímetros part irá do 
vért ice externo do ângulo formado pelas l inhas latera l  e de meta até o extremo 
externo da nova l inha.   

 
8.  ZONA DE SUBSTITUIÇÕES E ÁREA TÉCNICA 

 
1.  É o espaço determinado na l inha latera l,  do lado onde se encontra a mesa 

de anotações e cronometragem, in ic iando -se a uma dis tânc ia de 5 (c inco) 
metros para cada lado,  par t indo da l inha div isór ia do meio da quadra, onde 
inic ia a zona de subst i tu ição. Para cada zona haverá um espaço de 5 (c inco) 
metros,  local izado em f rente ao banco de reservas das equipes,  ident i f ic a-
dos com l inhas de 80 (o itenta) centímetros por  8 (o ito)  cent ímetros de larg u-
ra,  f icando 40 (quarenta)  centímetros no inter ior  da quadra e 40 (quarenta) 
centímetros para fora da quadra. Este espaço de 5 (c inco)  metros s ituado 
entre estas l inhas de 80 (o itenta) centímetros os j ogadores deverão entrar e 
sair  da quadra por  ocas ião das subst i tu ições. O espaço a f rente da mesa do 
anotador  e cronometr ista com 5 (c inco)  metros de cada lado da l inha d ivis ó-
r ia do meio da quadra deverão permanecer  l ivres.  

 
2.  A área técnica deverá ser marcada junto à zona de subst i tu ições, a uma di s-

tânc ia de 0,75 (setenta e c inco) centímetros da l inha latera l,  no mesmo al i-
nhamento do iníc io da zona de subst i tu ições e terminando 1 (um) metro após 
o término da zona de subst i tu ições, fechando até o a l inhamento dos bancos 
de reservas, onde o técnico ou tre inador  poderá permanecer em pé e passar  
as instruções para sua equipe.  

 
9.  METAS 

As metas serão colocadas no centro de cada l inha de meta. Serão formadas 
por  dois  postes vert ica is separados em 3 ( t rês) metros entre eles  (medida int e-
r ior)  e l igados por  um travessão hor izontal  cuja medida l ivre in ter ior  estará a 2 
(dois)  metros do solo.  

 
a)   A largura e espessura dos postes e do travessão serão de 8 (o i to)  centím e-

tros e quando ro l iços terão o d iâmetro de 8 (o ito)  cent ímetros;  
 
b)  Os postes e travessão, poderão ser confeccionados em madeira,  p lás t ico, 

ferro ou mater ia l  s imi lar  e pintados em cores contrastantes coma quadra de 
jogo;   

 
c)  Serão colocadas redes por trás das metas e obr igator iamente presas aos 

postes, travessão e aos supor tes de sustentação junto ao solo. Deverão e s-
tar convenientemente sustentadas e colocadas d e modo a não per turbar ou 
d if icul tar  a ação do goleiro. As redes serão de co rda ou nái lon,  em mater ia l 
res istente e malhas de pequena abertura para não permit ir  a passagem da 
bola;   

 
d)  A profundidade da meta f icará na parte externa da superf íc ie de jogo, sendo 

no mínimo 80 centímetros na parte super ior  e de 100 cent ímetros ao nível 
do solo.  

10.  SEGURANÇA 
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As metas podem ser por táte is, mas devem ser, preferenc ia lmente, f ixadas f i r -
memente ao solo durante as part idas,  de maneira que não caiam sobre os j o-
gadores.  

  
11.  SUPERFÍCIES DE JOGO 

A superf íc ie de jogo deverá ser  l isa,  estar  l ivre de asperezas e não ser  abras i-
va.  O seu p iso será construído de madeira,  mater ial  s intét ico ou c imento, r ig o-
rosamente n ivelado,  sem decl ives,  nem depressões, prevenindo escorregões e 
ac identes.   
 

12.  DECISÕES 
 
1.  Perpendiculares as l inhas de meta e para fora da superf íc ie de jogo,  deverá 

ser fe ita uma marca com largura de 8 (o i to)  centímetros e comprimento de 
10 (dez)  cent ímetros, a uma distânc ia de 5 (c inco)  metros da união da parte 
externa das l inhas latera is  com as l inhas de meta,  para regular a d istância 
que os jogadores devem permanecer por ocas ião da cobrança dos t iros de 
canto e la tera is . Os jogadores não necess i tam f icar a 5 (c inco) metros da 
l inha latera l,  mas devem f icar  a uma distânc i a de 5 (c inco)  metros da bola.  

 
2.  Os bancos de reservas das equipes s i tuam -se atrás da l inha latera l,  imedia-

tamente na cont inuação da área l ivre,  s i tuada ao lado da mesa de anot a-
ções, f icando cada equipe no banco s ituado em sua quadra de defesa, onde 
serão real izadas assuas subst i tu ições.  

 
RECOMENDAÇÕES:  
 
a)  Os árb it ros  ao entrarem na quadra, devem confer ir  se todas as marc a-

ções estão corretas e se não est iverem, sol ic i tar  a imediata correção e 
regis trar em re latór io as incorreções;  

 
b)  Ver if icar as condições das redes das metas e redes de proteção em vol ta 

da quadra de jogo;  
 

c)  Não será permit ido que o Massagista ou Atendente,  Médico ou F is ioter a-
peuta e Preparador  Fís ico permaneçam em pé durante a part ida,  quando 
não est iverem executando suas respect ivas funções.  Ta mbém não será 
permit ido qualquer  t ipo de manifestação durante a par t ida;  

 
d)  Os jogadores reservas devem permanecer  sentados em seus respect ivos 

bancos de reservas ou em aquec imento nos locais apropr iados e dete r-
minados pelos árb itros ;  

 
e)  Cada equipe deve permanecer no banco de reservas correspondente a 

sua meia quadra de defesa,  onde serão fei tas as suas subst i tu ições;  
 

f )  Não serão permit idas marcações na quadra de jogo que não estão pr e-
vistas.  
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7.       HANDEBOL 

 
7.1 LOCAIS DE COMPETIÇÃO 
 

•  01 (uma) ou mais quadras of ic ia is  (20x40m) (conforme a necess idade) , 
cobertas, i luminadas e com todos os implementos.  
 

•  Cada local  de compet ição deverá ter  as seguintes ins ta lações:  
 a)  Vest iár ios feminino e mascul ino;  
 b)  Acomodação para o públ ico,  com banheir os feminino e mascul ino.  
 c)  Local  para imprensa.  

 
7.2 RECURSOS M ATERIAIS (por quadra)  

•  Placar  e let rônico;  

•  01 par  de redes de nylon;  

•  01 mesa com espaço para 5 pessoas;  

•  01 banco para o pol ic iamento;  

•  02 bancos de reservas (espaço para 16 pessoas por  equipes) ;  

•  01 caixa ou s imi lar  para transporte do mater ial ;  

•  01 bomba para bolas com bicos reservas;  

•  01 placar;  

•  02 cronômetros;  

•  02 api tos  de mesa;  

•  02 jogos de p laquetas para o tempo técnico (T1, T2 e T3) ;  

•  01 supor te de mesa para indicar tempo de jogo, numerado de 01 a 30 -  de 
05 em 05 até o minuto 25 e de 01 em 01 até o minuto 30;  

•  02 rodos com panos para l impeza;  

•  04 canetas esferográf icas (cor  azul  ou preta) ;  

•  01 régua (30 cm);  

•  01 rolo de f i ta crepe.  
 
7.3 RECURSOS HUMANOS (por quadra)  

•  01 pessoa para manuseio do p lacar;  

•  02 pessoas para l impeza de quadra durante o jogo;  

•  Pessoas habil i tadas a prestar  atendimento de pr imeiros socorros, durante 
toda a compet ição,  pelo menos uma por per íodo.  

 
7.4 TRANSPORTE 

•  Veículo(s) para 04 a 10 pessoas  
 
Obs.:  Caso haja mais de um local de competição s imultaneamente,  

deverá ser  d isponib i l izado um veículo para cada local.  
 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOBRE ÁREA DE COMPETIÇÃO  

 
Regra 1 –  A QUADRA DE JOGO 

 
1:1  A quadra de jogo (ver  f ig.1) ,  é um retângulo com de 40 metros de compr imento 

e 20 metros de largura. Cons is te em duas áreas de gol (ver Regra 1:4 e  Regra 
6) e uma área de jogo. Os lados maiores são chamados de l inhas latera is e os 
lados menores são chamados de l inhas de gol  (entre os postes da bal iza) ou 
l inhas de fundo (em ambos os lados da bal i za).  

 
Dever ia haver uma zona de segurança ao redor  da quadra de jogo, com largura 
mínima de 1 metro ao longo das l inhas latera is  e 2 metros at rás das l inhas de 
fundo.  

 
As caracterís t icas da quadra de jogo não devem ser a lteradas durante o jogo 
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de forma ta l  que somente uma equipe ganhe alguma vantagem.  
 
1:2  A bal iza (ver f ig .  2a e 2b) é colocada no centro de cada l inha de fundo. As 

bal izas devem estar f i rmemente f ixadas ao solo ou às paredes atrás delas. 
Suas medidas inter iores são de 2 metros de a l tura e d e 3 metros de largura.   

  
Os postes das bal izas são unidos por  um travessão.  As faces poster iores dos 
postes devem estar  al inhadas com o lado poster ior  da l inha de gol .  Os postes e 
o travessão devem ter  uma secção quadrada de 8 cm. As t rês  faces v is íveis  d a 
quadra devem ser  p intadas com fa ixas al ternadas em duas cores contrastantes 
que, por  sua vez, contrastem claramente com o fundo da quadra.  

  
As bal izas devem ter  uma rede, que deve ser f ixada de modo que a bola 
arremessada para dentro da bal iza f ique den tro dela natura lmente.  

 
1:3 Todas as l inhas da quadra fazem par te da superf íc ie que e las del im itam. As 

l inhas de gol  devem ter  8 cm de largura entre os postes (ver  f ig .  2ª) ,  enquanto 
todas as outras l inhas medirão 5 cm de largura.  

 
As l inhas entre duas áreas adjacentes podem ser  trocadas por  uma pintura 
completa da área que e las del im itam, usando para is to,  cores d iferentes.  

 
1:4 Em frente de cada bal iza,  há uma área de gol  (ver f ig .  5) .  A área de gol  é 

def in ida por uma l inha de área de gol  ( l inha de 6 metr os),  marcada como segue:   
 

a)  uma l inha de 3 metros d iretamente em f rente à bal iza;  es ta l inha é parale la 
à l inha de gol e está a 6 metros de d is tânc ia (medidos desde a face post e-
r ior  da l inha de gol  até  a face anter ior  da l inha da área de gol) ;  

  
b)  dois  quar tos de cí rculo,  cada qual  com um ra io de 6 metros (medidos desde 

o ângulo interno poster ior  de cada poste da bal iza) ,  conectando aquela l i -
nha de três metros de comprimento com a l inha de fundo (ver  f ig.  1 e 2a) .  

 
1:5 A l inha de t iro l ivre ( l inha de 9 metros) é uma l inha t racejada a 3 metros de 

d istânc ia da l inha da área de gol.  Ambos os seguimentos da l inha e os espaços 
entre e les  medem 15 cm. (ver f ig .1) .   

 
1:6 A l inha de 7 metros  é uma l inha com 1 metro de comprimento,  marcada 

d iretamente em f rente a bal iza.  Ela é parale la a l inha de gol,  a  uma dis tânc ia de 
7 metros (medidos desde a face poster ior  da l inha de gol até a face anter ior  da  
l inha de 7 metros) ;  (ver f ig.  1) .  

 
1:7 A l inha de l im itação do gole iro  ( l inha de 4 metros) é uma l inha de anter ior  da 

l inha de 15 cm de comprimento, marcada d iretamente a f rente de cada bal iza.  
Ela é paralela à l inha de gol,  a  uma distância de 4 metros (medidos desde a 
face poster ior  da l inha de gol  até a face anter ior  da l inha de 4 metros) ;  (ver  f ig.  
1) .  

 
1:8 A l inha centra l  une os pontos centra is  das duas l inhas latera is (ver  f ig .  1e 3).  

 
1:9 A zona de subst i tu ição  (um segmento da l inha latera l) ,  se estende a uma 

distânc ia de 4,5 metros da l inha centra l para cada equipe. Este ponto f inal da 
zona de subst i tu ição é prolongado por uma l inha parale la a l inha centra l ,  e 
estende-se 15 cm dentro da quadra e 15 cm para fora (ver f ig  1 e 3).  
 
Nota:   
Maiores requis i tos  de deta lhes técnicos para a quadra de jogo e bal izas podem 
ser encontrados no capítu lo Guia para Construção de Quadras de Jogo e 
Bal izas,  na página 87.   
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Figura 1:  A quadra de jogo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A quadra de jogo:  Ver também f ig.5 (pág. 62) .  (Dimensões indicadas em cm).  
  
Figura 2a: A Baliza  
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Figura 2b:  A Bal iza  (v ista latera l)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Linhas e áreas de subst i tu ição  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Guia para a construção da Quadra de Jogo e das Balizas.  

 
a)   A quadra de jogo ( I lustração 1),  cons iste em um retângulo que mede 40 x 20 m. 

Dever ia ser ver i f icada medindo-se o comprimento de suas duas d iagonais  que, pa r-
t indo do lado externo de um vér t ice até o lado externo do vér t ice oposto dever iam 
medir  44,72 m. O compr imento das d iagonais para cada m etade da quadra de jogo 
dever iam medir  28,28  m. (medidas a part ir  do lado externo de cada um dos vér t ices 
até o ponto médio exter ior  da l inha central  do lado oposto ao vért ice da quadra.  

 
A quadra de jogo está marcada com traços que recebem o nome de “ l inhas”. A 
largura da l inha de gol (entre os pos tes da bal iza) tem 8 cm, igual aos postes. 
Todas as outras l inhas tem uma largura de 5 cm. As l inhas que separam duas áreas 
adjacentes da quadra de jogo podem ser subst i tuídas por mudanças nas cores de 
d itas áreas.  

 
b)   A área de gol  em f rente a cada bal iza, c onsiste de um retângulo de 3 x 6 m. conec-

tado com dois quartos de círculo que se marcam com um raio de 6 m. Se constrói 
marcando uma l inha reta de 3 m de comprimento parale la a l inha de gol e a uma 
distânc ia de 6 m, medida desde o lado exter ior  da l inha de  gol  até o lado anter ior  
da l inha da área de gol.  Esta l inha cont inuará em ambos extremos com dois  qua r-
tos de cí rculo que tem como centro o vér t ice poster ior  in terno dos respect ivos po s-
tes da bal iza e tem um raio de 6 m. As l inhas e os quartos de c írculo q ue demar-
cam a área de gol se chamam l inha de área de gol .  A d istância exter ior  entre os 
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pontos onde os dois quar tos de círculo encontram a l inha de fundo medirá 15 m. 
( I lus tração 5).    

 
c)   A l inha descont inua de t iro l ivre ( l inha de 9 m) se marca de forma par ale la e con-

cêntr ica a l inha de área de gol,  a  uma distânc ia que esteja 3 metros mais  d istante 
da l inha de gol .  Os segmentos de l inha,  ass im como os espaços entre e les,  medem 
15 cm.  
Os segmentos dever iam ser marcados de forma ta l  que acabem em ângulo reto e 
em forma radial .  As medições dos traços curvos são tomadas sobre a quina externa 
( I lus tração 5).  

 
d)   A l inha de 7 metros,  de 1 m de compr imento, marca -se diretamente em f rente ao 

gol ,  em forma parale la a l inha de gol e a uma dis tânc ia de 7 m desde o lado ex ter i-
or  da l inha de gol  até o lado anter ior  da l inha de 7 metros ( I lustração 5).  

 
e)   A l inha de restr ição do gole iro ( l inha de 4 metros) marca -se diretamente em f rente 

a bal iza com um comprimento de 15 cm. Ela é parale la a l inha de gol  e está a uma 
distânc ia de 4 m, medidos desde o lado exter ior  da l inha de gol até o lado anter ior  
da l inha de 4 metros, o que s ignif ica que a largura de ambas as l inhas está inc lu í -
do na medição ( I lustração 5).  

 
f)   A superf íc ie de jogo dever ia estar rodeada por  una zona de segurança d e pelo me-

nos 1m de largura nas l inhas latera is e de 2 m de largura atrás das l inhas de fu n-
do.  

 
g)   A bal iza (F igura 2)  es tá colocada no centro de cada l inha de fundo. As bal izas d e-

vem estar  f i rmemente f ixadas ao p iso ou a parede que está atrás delas. As medida s 
inter iores são de 3 metros de largura e de 2 metros de a l tura. A bal iza é um retâ n-
gulo,  o que s ignif ica que as d iagonais internas têm um comprimento de 360,5 cm. 
(com um máximo permit ido de 361 cm e um mínimo de 360 cm, quer d izer  que a d i-
ferença máxima deve ser de 0,5 cm em cada uma das bal izas).   
O lado poster ior  dos postes deve estar  a l inhado com o lado exter ior  da l inha de gol  
(e da l inha de fundo) , o que signif ica que o lado anter ior  dos postes da bal iza está 
colocado 3 cm a f rente da l inha de fundo.  

 
Os postes da bal iza e o travessão hor izonta l que os une, dever iam ser 
fei tos  de um mater ia l  uniforme (por exemplo: madeira,  metal  leve ou 
mater ia l  s intét ico) e têm uma seção quadrada de 8 cm, com as bordas 
arredondados com um raio de 4 +/ -  1 mm. Nos três  lados que são 
visíveis  da quadra de jogo,  os  postes da bal iza e os travessões devem 
estar p intados com l is tras  de duas cores que contrastem claramente 
entre e las e com o fundo da quadra. As duas bal izas colocadas na 
mesma quadra de jogo devem possuir  as m esmas cores.    

 
Nos ângulos entre os postes e o travessão,  as l is tras estão p intadas da 
mesma cor  e medem 28 cm para cada lado. Todas as outras l is t ras  de 
cores medem 20 cm de comprimento.  As bal izas devem prover  uma rede,  
chamada “rede do gol” ,  que deve ser  f ixada de forma ta l  que a bola 
lançada dentro da bal iza não possa vol tar  imediatamente ou passar  
através dela.  Se for necessár io, pode-se ut i l izar  uma rede adic ional que 
se colocará dentro da bal iza e por detrás da l inha de gol .  A d istânc ia 
entre a l inha de gol e a rede adic ional  dever ia ser  de aprox imadamente 
70 cm (60 cm no mínimo).  

 
h)   A profundidade da rede da bal iza por  detrás da l inha de gol dever ia ser  de 0,9 m na 

par te super ior  e 1,1 m. na par te infer ior ;  ambas medidas com uma to lerânc ia de +/ -  
0,1 m. O tamanho das malhas da rede  não dever ia ser maior que 10 x  10 cm. A r e-
de dever ia estar f ixada aos postes e ao travessão pelo menos a cada 20 cm. Se 
permite que a rede da bal iza e a rede adic ional sejam atadas juntas de forma ta l  
que nenhuma bola possa passar  entre as duas redes.  
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i )   Atrás da bal iza,  no centro da l inha de fundo e a uma distânc ia de 1,5 m dela,  dev e-
r ia haver  uma rede vert ica l,  como uma barre ira,  com um comprimento de 9 -  14 me-
tros e a uma al tura de 5 m medidos desde o p iso.  

 
j )   No centro das áreas de subst i tu ições, sobre uma das l inhas latera is,  se coloca a 

mesa do cronometr is ta.  A mesa,  cujo comprimento máximo é de 4 m, dever ia ser 
colocada de 30 à 40 cm acima do nível do p iso da quadra de jogo para permit ir  a 
correta v isão do mesmo.  

 
k)   Todas as medidas sem especif icações de to lerânc ia, devem corresponder  as no r-

mas ISO ( Internat ional  Standard Organizat ion - ISO 2768 -  1:  1989) .  
 
l )   As bal izas de handebol são padronizadas pelo Comitê Europeu de Padronização 

(CEN Comité Européen de Normalisat ion)  como  EN 749 em conexão com EN 
202.10-1.  

 
I lustração 5:  A área de gol  e imediações.  
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8.      HANDEBOL DE AREIA 

 
8.1 LOCAIS DE COMPETIÇÃO 
 

•  01 (uma) ou mais quadras of ic ia is  (15x33m) (conforme a necess idade) , 
i luminada e com todos os implementos.  
 

•  Cada local  de compet ição deverá ter  as seguintes ins ta lações:  
 a)  Vest iár ios feminino e mascul ino;  
 b)  Acomodação para o públ ico,  com banheiros feminino e mascul ino.  
 c)  Local  para imprensa.  

 
8.2 RECURSOS M ATERIAIS (por quadra)  

•  Placar  e let rônico;  

•  01 par  de redes de f io  de seda /  malha 9 /  modelo Europa;  

•  01 mesa com espaço para 5 pessoas;  

•  01 banco para o pol ic iamento;  

•  02 bancos de reservas (espaço para 16 pessoas por  equipes) ;  

•  01 caixa ou s imi lar  para transporte do mater ial ;  

•  01 bomba para bolas com bicos reservas;  

•  01 placar;  

•  02 cronômetros;  

•  01 barraca para coordenação  

•  02 jogos de p laquetas(árbi tros) para o tempo técnico (T1,  T2 e T3);  

•  01 supor te de mesa para indicar tempo de jogo, numerado de 01 a 30 -  de 
05 em 05 até o minuto 25 e de 01 em 01 até o  minuto 30;  

•  02 rodos com panos para l impeza;  

•  04 canetas esferográf icas (cor  azul  ou preta) ;  

•  01 régua (30 cm);  

•  01 rolo de f i ta crepe.  

•  03 guarda-sóis;  

•  Mangueira duas duchas para at letas  

•  Insta lação banheiros químicos caso necessár ios  
 
8.3 RECURSOS HUMANOS (por quadra)  

•  01 pessoa para manuseio do p lacar;  

•  02 pessoas para l impeza de quadra durante o jogo;  

•  Pessoas habil i tadas a prestar  atendimento de pr imeiros socorros, durante 
toda a compet ição,  pelo menos uma por per íodo.  
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOBRE ÁREA DE COMPETIÇÃO  
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9.      KICKBOXING 

 
9.1 LOCAIS DE COMPETIÇÃO 

•  01 (uma) quadra, coberta, i luminada  e com todos os implementos.  
 

•  Cada local  de compet ição deverá ter  as seguintes ins ta lações:  
 a)  Vest iár ios feminino e mascul ino;  
 b)  Acomodação para o públ ico,  com banheiros feminino e mascul ino.  
 c)  Local  para imprensa.  

 
9.2 RECURSOS M ATERIAIS  
 

• Um ringue de Boxe de padrão e tamanho internacional incluíndo lona usual (não usar 
tatames no chão), 

• 4 cordas (3 cordas em caso de “força maior”) 

• Protetores em todos os corners (1 vermelho, 1 azul, 2 brancos)  

• Cintas entre as cordas  

• No mínimo 2 escadas de acesso  

• 2 cadeiras  

• 2 banquinhos dobráveis para os lutadores sentarem nos intervalos  

• 2 baldes  

• No corner neutro deve haver uma sacola ou compartimento preso ao corner para todo lixo.  

• Mesas e cadeiras para os árbitros  

• Um gongo sonoro ou sino  

• Cronômetros  

• Um microfone ligado a sistema de som.  
 
9.3 RECURSOS HUMANOS (por quadra)  
 

•  Pessoas habil i tadas a prestar  atendimento de pr imeiros socorros, duran te 
toda a compet ição,  pelo menos uma por per íodo.  

•  Uma Ambulânc ia com medico e socorr ista durante todo o evento;  
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOBRE ÁREA DE COMPETIÇÃO  

 
 

Área de Competição (Equipamento de ringue) 

 
Os seguintes equipamentos de ringue devem estar disponíveis: 

•Um ringue de Boxe de padrão e tamanho internacional  
incluíndo lona usual (não usar tatames no chão), 

•4 cordas (3 cordas em caso de “força maior”) 
•Protetores em todos os corners (1 vermelho, 1 azul, 2 brancos) 
•cintas entre as cordas 
•No mínimo 2 escadas de acesso 
•2cadeiras 
•2banquinhos dobráveis para os lutadores sentarem nos 

intervalos•2copos e garrafas de água 
•2baldes 
•No corner neutro deve haver uma sacola ou compartimento 

preso ao corner para todo lixo. 
 
Lateral do ringue 
•Uma mesa e cadeiras para os árbitros 
•Um gongo sonoro ou sino 
•Cronômetros 
•Sistema Eletrônico de Pontuação regulamentado WAKO ou 

fichas de papel para pontuação em acordo com modelo WAKO 
•Um kit de primeiros socorros incluíndo luvas de borracha para 

serem utilizadas pelo Árbitro durante todas as lutas e também lenços 
de papel. 

•Luvas de borracha para serem utilizadas no caso de luvas de 
uso mútuo 

•Um microfone ligado a sistema de som. 
•Técnicos devidamente trajados terão a disposição uma toalha e 

esponja, para usar nos lutadores. 
 



 

45 
ESPORTE PARANÁ / Coordenadoria de Esporte – Supervisão de Esporte Rendimento. 

CADERNO DE ENCARGOS – 62º JOGOS ABERTOS DO PARANÁ – DIVISÃO “B” – FASE FINAL / 2019 

 

10.     VOLEIBOL 

 
5.1 LOCAIS DE COMPETIÇÃO 
 

•  01 (uma) ou mais  quadras of ic ia is  (9x18m) (conforme a necess idade 
regional)  cobertas, i luminadas com todos seus implementos, com área de 
busca de bola de aprox imadamente 5  metros latera is  e fundos e com um 
mínimo de 7 metros de a ltura do p iso ao pr imeiro obstáculo.  
 

•  Cada local  de compet ição deverá ter  as seguintes ins ta lações:  
a) Vest iár ios feminino e mascul ino;  
b)  Acomodação para o públ ico,  com banheiros feminino e mascul i no.  
c)  Local  para imprensa.  

 
5.2 RECURSOS M ATERIAIS (por quadra)  

•  01 rede de nylon com dez malhas -  of ic ia l;  

•  01 par  de antenas;  

•  01 mesa com cadeiras para 3 pessoas;  

•  01 banco para o pol ic iamento;  

•  01 escada-cadeira para o 1º árb itro;  

•  02 bancos de reservas para 11 pessoas cada;  

•  01 campainha para cada banco;  

•  01 caixa ou s imi lar  para transporte do mater ial ;  

•  01 bomba para bolas com bicos reservas;  

•  01 placar;  

•  02 rolos  de esparadrapo médio;  

•  02 rodos com panos para l impeza;  

•  02 jogos de p laquetas de subst i tu ição (nºs.  01 a 18);  

•  02 canetas esferográf icas (cor  azul  ou preta) ;  

•  01 régua (30 cm);  

•  01 rolo de f i ta crepe.  
 
5.3 RECURSOS HUMANOS (por quadra)  

•  01 pessoa para manuseio do p lacar;  

•  02 enxugadores de quadra;  

•  03 bole iros ;  

•  Pessoas habi l i tadas a prestar atendimento de pr imeiros socorros.  
 
5.4 TRANSPORTE 

•  Veículo(s) para 10 a 15 pessoas  
 

OBS . :  Caso haja mais  de um local de compet ição s imultaneamente,  deverá 
ser d isponib i l izado um veículo para cada local.  

 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOBRE ÁREA DE COMPETIÇÃO  

 
CAPÍTULO 1 

 
ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS 

 
1  ÁREA DE JOGO 

A área de jogo compreende a quadra de jogo e a zona l ivre. Deverá ser reta n-
gular e s imétr ica.  
 
1.1 DIMENSÕES 

A quadra de jogo é um retângulo medindo 18 metros x 9 metros,  c ircundada por 
uma zona l ivre de,  no mínimo,  3 metros  de largura em todos os lados. O espa-
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ço l ivre de jogo é o espaço sobre a área de jogo desprovido de qualquer obst á-
culo.  
 
O espaço l ivre de jogo deve medir,  no mínimo, 7 metros a part ir  da superf íc ie 
de jogo.  
 
Para as Compet ições Mundia is  e Of ic ia is  da FIVB, a zona l ivre deve medir,  no 
mínimo, 5 metros a part ir  das l inhas latera is e 8 metros a part ir  das l inhas de 
fundo. O espaço l ivre de jogo deve medir,  no mínimo, 12,5 metros de a ltura a 
par t ir  da superf íc ie de jogo.  

 
1.2 SUPERFÍCIE DE JOGO 
1.2.1 A superf íc ie deve ser  p lana, hor izonta l e uniforme. Não deve apresentar n e-

nhum per igo de lesão aos jogadores. É pro ib ido jogar sobre uma superf íc ie r u-
gosa ou escorregadia.  
 
Para as Compet ições Mundia is  e Of ic ia is FIVB, somente superf íc ies de madeira 
ou s intét icas são permit idas. Qualquer superf íc ie deverá ser previamente apr o-
vada pela FIVB.  

 
1.2.2 Em quadras cober tas, a superf íc ie da área de jogo deverá possuir  cores c laras.  
 
1.2.3 Nas quadras em rec intos abertos, é permit ida uma inc l inação na superf íc ie de 

jogo de 5 mil ímetros por  metro para f ins  de drenagem. L inhas de marcação da 
quadra fabr icadas em mater ia l  só l ido são pro ib idas.  

 
1.3 LINHAS DE MARCAÇÃO DA QUADRA 
1.3.1 Todas as l inhas possuem a largura de 5 centímetros.  Devem possuir  cor c lara, 

d iferente da cor  do p iso da quadra e de quaisquer  outras l inhas.  
 
1.3.2 L inhas de del im itação da quadra de jogo.  

 
Duas l inhas latera is e duas l inhas de fundo del imitam a quadra.  As l inhas de 
fundo e as laterais  estão inser idas na d imensão da quadra.  

 
1.3.3 L inha centra l  

O e ixo da l inha centra l d iv ide a quadra de jogo em duas quadras iguais medi n-
do 9 metros x 9 metros cada uma. Entretanto, a largura da l inha central  per te n-
ce a ambas as quadras. Esta l inha estende -se sob a rede,  de uma l inha latera l 
até a outra.  

 
1.3.4 L inha de ataque 

Em cada quadra há uma l inha de ataque,  cuja extremidade poster ior  é des e-
nhada a 3 metros de d istânc ia a part ir  do eixo da l inha centra l,  marcando a z o-
na de f rente.  

 
Para as Compet ições Mundia is  e Of ic ia is  FIVB, a l inha de ataque é estendida 
a lém das l inhas latera is pela adição de pequenas l inhas pont i lhadas de 15 ce n-
tímetros,  com 5 cent ímetros de largura,  traçadas com um espaçamento de 20 
centímetros entre e las , total izando um comprimento de 1,75 metro. A “ l inha de 
restr ição do técnico”  (uma l inha pont i lhada que se estende desde a l inha de 
ataque até a l inha de fundo da quadra,  parale la à l inha latera l  e a 1,75 metro 
da mesma) é composta de pequenas l inhas de 15 centímetros, espaçadas por 
20 centímetros,  a f im de marcar  o l im ite da área de operação do técnico.  

 
1.4 ZONAS E ÁREAS 
1.4.1 Zona de f rente  

Em cada quadra a zona de f rente é l im itada pelo eixo da l inha central  e a e x-
tremidade poster ior  da l inha de ataque.  

 
A zona de f rente é cons iderada como prolongada indef in idamente,  a lém das l i -
nhas latera is,  até o f im da zona l ivre.  
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1.4.2 Zona de saque 

A zona de saque é uma área de 9 metros de largura,  s i tuada após cada l inha 
de fundo.  

É l im itada latera lmente por duas pequenas l inhas,  cada uma medindo 15 cent í -
metros,  t raçadas a 20 centímetros após o termin o de cada l inha de fundo,  no 
e ixo de pro longamento imaginár io das l inhas latera is. Ambas as l inhas estão 
incluídas na largura da zona de saque.  
 
Na profundidade, a zona de saque estende-se até o f inal  da zona l ivre.  

 
1.4.3 Zona de subst i tuição  

A zona de subst i tu ição é del im itada pelo pro longamento imaginár io de ambas 
as l inhas de ataque até a mesa do apontador.  

 
1.4.4 Zona de troca do Líbero.  

A Zona de Troca do Líbero é a parte da zona l ivre no lado do banco das equ i-
pes, l im itada pela extensão da l inha de a taque até a l inha de fundo.  

 
1.4.5 Zona de aquec imento  

Para as Compet ições Mundia is e Of ic ia is FIVB as áreas de aquecimento, m e-
dindo aproximadamente 3 metros x  3 metros, s i tuam -se nos cantos da área de 
jogo,  ao lado do banco,  fora da zona l ivre.  

 
1.4.6 Área de penal idade 

As áreas de penal idade medem aprox imadamente 1 metro x  1 metro e são 
equipadas com duas cadeiras cada.  Local izam -se dentro da área de controle, 
após o pro longamento de cada l inha de fundo.  São del imitadas por  uma l inha 
vermelha de 5 centíme tros de largura.  

  
1.5 TEMPERATURA 

A temperatura mínima não será infer ior  a 10°C (50º F) .  
 

Para as Compet ições Mundia is  e Of ic ia is FIVB, a temperatura máxima não e x-
cederá 25°C (77°F) e a mínima não será infer ior  a 16°C (61°F).  
 

1.6 ILUMINAÇÃO 
Para as Compet ições Mundia is e Of ic iais  FIVB, a i luminação na área de jogo 
será de 1.000 a 1.500 luxes,  medida a 1 metro ac ima da superf íc ie da área de 
jogo.  

 
2  REDE E POSTES 
2.1 ALTURA DA REDE 
 
2.1.1 A rede é colocada vert ica lmente sobre a l inha centra l .  Sua parte su per ior  é 

ajus tada a 2,43 metros do solo para os homens e 2,24 metros para as mulh e-
res.  

 
2.1.2 Sua a ltura é medida a part ir  centro da quadra de jogo. A a ltura da rede sobre 

as l inhas latera is deve ser  exatamente a mesma, não excedendo a a ltura reg u-
lamentar em mais de 2 cent ímetros.  

 
2.2 ESTRUTURA DA REDE 

A rede possui  1m de a l tura por  9,5 a 10 metros de compr imento (com 25 a 
50cent ímetros adic ionais a lém das fa ixas) .  Será const i tu ída de malhas quadr a-
das pretas com 10 centímetros de lado.  
Na par te super ior  há  uma fa ixa hor izonta l  de 7 cent ímetros de largura,  que 
cons is te em uma lona branca dobrada ao meio, costurada ao longo de toda a 
extensão da rede. Em cada extremidade f inal da fa ixa há uma abertura através 
da qual  passará uma corda a f im de amarrá - la aos postes no intu ito de manter  
a par te super ior  tens ionada.  
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Dentro desta fa ixa um cabo f lexível  es t ica a rede nos postes e mantém sua pa r-
te super ior  tens ionada. 

 
Na parte infer ior  da rede há outra fa ixa hor izonta l com 5cm, s imi lar  à fa ixa s u-
per ior.  Por  dentro  desta faixa passará uma corda, que amarra a rede aos po s-
tes e mantém a parte infer ior  tens ionada.  

 
2.3 FAIXAS LATERAIS 

Duas fa ixas brancas são tens ionadas ver t ica lmente à rede e colocadas no pr o-
longamento ac ima de cada l inha latera l .  

 
Cada uma possui 5 cent ímetros de largura e 1 metro de a l tura e são cons ider a-
das par te in tegrante da rede.  

 
2.4 ANTENAS 

As antenas são varas f lex íveis com 1,8 metros de compr imento e 10 mil ímetros 
de diâmetro,  fabr icadas em f ibra de vidro ou mater ia l  s imi lar.  

 
Cada antena é amarrada de forma a tangenc iar a parte externa de cada fa ixa 
latera l .  As antenas são colocadas em lados opostos da rede.  
 
A parte super ior  de cada antena estende-se a lém do bordo super ior  da rede por 
80cm e é marcada com l is tras  de 10cm de largura,  em cores contrastantes,  com 
preferênc ia para vermelho e branco.  

 
As antenas são cons ideradas par te integrante da rede e del im itam os l im ites  l a-
tera is do espaço de cruzamento.  

 
2.5 POSTES 
2.5.1 Os postes que sustentam a rede são colocados a uma dis tânc ia de 0,5 metr o a 

1metro de cada l inha lateral .  Possuem 2,55 metros de al tura e devem ser,  pr e-
fer ive lmente,  ajus táveis.  

 
Para todas as Compet ições Mundia is e Of ic ia is FIVB, os postes que sustentam 
a rede são local izados a uma distânc ia de 1 metro das l inhas latera is.  

 
2.5.2 Os postes são redondos e pol idos, f ixados ao solo sem cabos. Não haverá 

qualquer  d ispos i t ivo que apresente per igo ou obstáculo.  
 
2.6 EQUIPAMENTOS ADICIONAIS  

Todo equipamento adic ional é determinado por regulamentos emit idos pela 
FIVB.  
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11.      VÔLEI DE PRAIA 

 
11.1 LOCAIS DE COMPETIÇÃO 
 

•  01 (uma) ou mais quadras of ic iais  (20x40m) (conforme a necess idade 
regional) ,  cober tas, i luminadas e com todos os implementos.  
 

•  Cada local  de compet ição deverá ter  as seguintes ins ta lações:  
 a)  Vest iár ios feminino e mascul ino;  
 b)  Acomodação para o públ ico,  com banheiros feminino e mascul ino.  
 c)  Local  para imprensa.  

 
11.2 RECURSOS M ATERIAIS (por quadra)  
 

•  01 rede de nylon com dez malhas -  of ic ia l;  

•  01 par  de antenas;  

•  03 mesas;  

•  01 escada-cadeira para o 1º árb itro  com proteção;  

•  01 caixa ou s imi lar  para transporte do mater ial ;  

•  01 bomba para bolas com bicos reservas;  

•  01 placar  de mesa;  

•  02 rolos  de esparadrapo médio;  

•  02 canetas esferográf icas (cor  azul  ou preta) ;  

•  01 régua (30 cm);  

•  01 rolo de f i ta crepe.  

•  02 protetores de  postes;  

•  02 tendas;  

•  01 guarda sol ;   

•  10 cadeiras;  

•  1 ro lo de f i ta  zebrada;    
 
11.3 RECURSOS HUMANOS (por quadra)  
 

•  Pessoas habil i tadas a prestar  atendimento de pr imeiros socorros, durante 
toda a compet ição,  pelo menos uma por per íodo.  

 
11.4 TRANSPORTE 

•  Veículo(s) para 10 a 15 pessoas  
 
Obs.:  Caso haja mais de um local de competição s imultaneamente,  

deverá ser  d isponib i l izado um veículo para cada local.  
 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOBRE ÁREA DE COMPETIÇÃO  

 
CAPÍTULO 1 

EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES 
 
1.   ÁREA DE JOGO 

A área de jogo inc lu i a Quadra de Jogo e a Zona L ivre.  Ela de vê ser retangular 
e s imétr ica.  

 
1.1 DIMENSÕES 
1.1.1 A Quadra de Jogo é um retângulo medindo 16 x  8 m, c ircundado por  uma Zona 

Livre com no mínimo 3 m de d is tânc ia em todos os lados.  
 

O espaço l ivre de jogo é o espaço ac ima da área de jogo, l ivre de qualquer 
obstáculo.  O espaço l ivre de jogo deve medir  no mínimo 7 m de a l tura a par t ir 
da superf íc ie de jogo.  
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1.1.2 Para as Compet ições Of ic ia is,  as Mundia is e as da FIVB, a zona l ivre deve m e-

dir  um mínimo de 5 m a part ir  das l inhas latera is  e 6 m a part ir  das l inhas de 
fundo. O espaço l ivre de jogo deve medir  um mínimo de 12,5 m de al tura a pa r-
t ir  da superf íc ie de jogo.  

 
1.2 SUPERFÍCIE DE JOGO 
1.2.1 A superf íc ie deve ser composta de are ia n ivelada, tão p la na e uni forme quanto 

possível ,  l ivre de pedras,  conchas e tudo o mais que possa apresentar  r isco de 
cortes ou de lesão aos jogadores.  

1.2.2 Para as Compet ições Of ic ia is,  as Mundiais  e as da FIVB, a are ia deve ter no 
mínimo 40 cm de profundidade e composta de grãos f inos e descompactados.  

1.2.3 A superf íc ie de jogo não deve apresentar  nenhum per igo de contusão aos jog a-
dores.  

1.2.4 Para as Compet ições Of ic ia is,  as  Mundia is e as da FIVB, a are ia deve também 
ser peneirada em um tamanho aceitável ,  não muito gros sa e l ivre de pedras e 
par tícu las per igosas.  Não deve ser também muito f ina, para causar poeira nem 
lesão na pele.  

1.2.5 Para Compet ições Of ic iais ,  as  Mundia is  e as da FIVB é recomendada uma lona 
de proteção na quadra centra l para que a cubra em caso de ch uva.  

 
1.3 LINHAS DA QUADRA 
1.3.1 Todas as l inhas têm uma largura de 5 cm. Devem ser de uma cor que contraste 

n it idamente com a cor  da are ia.  
1.3.2 LINHAS DEMARCATÓRIAS 

Duas l inhas latera is  e duas l inhas de fundo del imitam a quadra.  Não há l inha 
central .  L inhas de fundo e as latera is estão inser idas na dimensão da quadra.  
 
As l inhas da quadra devem ser f i tas fe itas de mater ia l res istente e qualquer f i -
xação exposta deve ser de mater ia l  macio e f lexível.  
 

1.4 ZONAS E ÁREAS 
Há apenas na quadra,  a zona de saque e a zona l ivre em torno da quadra.  

 
1.4.1 A zona de saque é uma área com 8 m de largura atrás da l inha de fundo que se 

estende até o f inal  da zona l ivre  
 
1.5 CLIM A 

O c l ima não deve apresentar  nenhum per igo de contusão aos jogadores.  
 
1.6 ILUMINAÇÃO 

Para as Compet ições Of ic ia is,  as Mundia is  e as da FIVB, jogadas à noite a i l u-
minação na área de jogo deve ter de 1.000 a 1.500 luxes, medida a 1m ac ima 
da superf íc ie da área de jogo.  

 
2 REDE E POSTES 
2.1 ALTURA DA REDE 
2.1.1 Colocada ver t ica lmente sobre o meio da  quadra há uma rede,  cuja par te supe-

r ior  é colocada na a ltura de 2,43 m para homens e 2,24 m para as mulheres.  
Comentár io: A a ltura de rede pode var iar  para específ icos grupos de fa ixa et á-
r ia.  Como segue:  

 

FAIXA ETÁRIA FEMININO MASCULINO 

SUB 17 2,24 M 2,43 M 

SUB 15 2,12 M 2,12 M 

SUB 13 2,00 M 2,00 M 

 
2.1.2 Sua a l tura é medida no centro da quadra de jogo com uma régua.  A a l tura da 

rede (sobre as duas l inhas latera is)  deve ser exatamente a mesma a e não d e-
ve exceder a a l tura of ic ial  em mais de 2 cm.  
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2.2 ESTRUTURA 
A rede é de 8,5 m de comprimento e 1 m (+ /  -3 cm) de largura quando é est i-
cada, colocada vert ica lmente sobre o e ixo no meio da quadra. É fei ta de m a-
lhas de 10 cm. Na sua par te super ior  e na par te infer ior,  há duas bandas hor i-
zonta is  de 7 -10 cm de largura fe itas em lona,  preferenc ia lmente azul  escuro ou 
cores br i lhantes, costuradas ao longo de seu comprimento tota l.  Cada extrem i-
dade da banda super ior  possui um or i f íc io através do qual passa um cabo de 
f ixação que mantém a banda super ior  presa aos  postes para manter a parte su-
per ior  da rede est icada.  Dentro das bandas, ex iste um cabo f lexível  na parte 
super ior  e um a corda na parte infer ior  para f ix ação da rede nos postes e que 
mantém sua parte super ior  e infer ior  est icada.   
É permit ido ter  publ ic idade nas bandas hor izonta is  da rede.  
Para as Compet ições Of ic ia is,  as Mundia is e as da FIVB, uma rede de 8m com 
malhas menores e logot ipos colocados entre as extremidades e os postes pode 
ser usada, desde que a v is ib i l idade dos at le tas e dos árb i tros seja preservada.  
Publ ic idade pode ser  impressa sobre estes i tens,  conforme regulamento da 
FIVB.  

 
2.3 FAIXAS LATERIAS 

Duas fa ixas color idas,  5 cm de largura ( largura iguais  às l inhas da quadra)  e 1 
m comprimento, são tens ionadas vert ica lmente à rede e colocadas acima de 
cada l inha latera l .  Elas são cons id eradas como par te da rede.  

 
É permit ido ter  propaganda nas fa ixas hor izonta is da rede.  

 
2.4 ANTENAS 

A antena é uma vara f lexível com 1,80 m de comprimento e 10 mm de d iâmetro, 
fei to de f ibra de v idro ou mater ia l semelhante.  
Uma antena está f ixada na extremidade exter ior  de cada fa ixa latera l.   
As antenas são colocadas em lados opostos da rede.  
Os pr imeiros 80 cm de cada antena estendem -se ac ima da rede e é marcada 
com l is tras  de 10 cm em cores contrastantes, de pr eferênc ia vermelho e bran-
co.  
As antenas são cons ideradas como par te da rede e del im itam latera lmente o 
espaço de cruzamento. 

 
2.5 POSTES 
2.5.1 Os postes que sustentam a rede são colocados a uma dis tânc ia de 0,70 1,00 m 

de cada l inha latera l.  Eles têm 2,55 m de a l tura e de preferênc ia a justáveis .  
Para as Competições Of ic ia is,  as  Mundia is e as da FIVB, os postes que suste n-
tam a rede são local izados a uma distânc ia externa de 1m das l inhas latera is .  

 
2.5.2 Os postes são redondos, l isos e f ixados ao p iso sem f i os de sustentação. Não 

deve haver nenhuma instalação que apresente per igo ou qualquer  obstáculo 
para os part ic ipantes. Os postes devem ter  proteção acolchoada.  
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56 
ESPORTE PARANÁ / Coordenadoria de Esporte – Supervisão de Esporte Rendimento. 

CADERNO DE ENCARGOS – 62º JOGOS ABERTOS DO PARANÁ – DIVISÃO “B” – FASE FINAL / 2019 

 
ANEXO I I  -  MODELO PARA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA MUNICIPAL  
 

COMISSÃO EXECUTIVA MUNICIPAL 

 

FUNÇÃO NOME 

PRESIDENTE DE HONRA  

PRESIDENTE EXECUTIVO  

DIRETOR GERAL  

DIRETOR TÉCNICO  

ASSESSORIAS:   

•  ADMINISTRATIVA  

•  ALIMENTAÇÃO  

•  ALOJAMENTOS  

•  ATENDIMENTO MÉDICO  

•  CERIMONIAIS  

•  HOSPEDAGEM  

•  IMPRENSA  

•  INFRAESTRUTURA  

•  SEGURANÇA  

•  SERVIÇOS GERAIS  

•  TÉCNICA  

•  TRANSPORTES  

MODALIDADES  

  BASQUETEBOL  

  BOCHA  

  BOLÃO  

  FUTEBOL  

  FUTEBOL SETE  

  FUTSAL  

  HANDEBOL  

  HANDEBOL DE AREIA  

  KICKBOXING  

  VOLEIBOL  

  VOLEI DE PRAIA  

OUTRAS ASSESSORIAS QUE JULGAR NECESSÁRIO  
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ANEXO III - MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DA CCO 
 
 

 
 

 

 

ITEM QUANTIDADE 
 caneta esferográfica cor azul 50 

 caneta esferográfica cor preta 50 

 caneta esferográfica cor vermelha 50 

 canetas marca-texto cores variadas; 10 

 pincéis atômicos (vermelho, preto e azul) 2 

 lápis preto 10 

 apontadores para lápis 2 

 borrachas 2 

 réguas (30 cm)  10 

 tesouras  2 

 extratores de grampos 2 

 estiletes 2 

 tubos de cola em bastão 3 

 tubos de cola branca 3 

 rolos de fita crepe 10 

 rolos de fita durex 2 

 rolos de fita adesiva transparente para 
embalagem 

2 

 caixas de clips tamanho 02 1 

 caixas de clips tamanho 00 1 

 grampeadores 26/6 (tamanho médio) 2 

 caixas de grampos para grampeador 26/ 6 2 

 perfuradores 2 

 folhas de carbono (frente única) 100 

 envelopes tipo saco 50 

 pastas plásticas com elástico e 4cm de altura 30 

 pastas com elástico com prendedor interno  30 

 caixas de etiquetas 2 

 pranchetas  40 

 resmas de papel A4 20 


