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REGULAMENTO TÉCNICO 
 
 
 
 

1. FORMAS DE DISPUTA 

 

1.1)  DE 04 A 05 EQUIPES 

 

a) Fase Única: Será formado um grupo único obedecendo ao número de colocação nos 

grupos – NCG e será disputado em sistema de rodízio em um turno. Classificação Final 

será efetuada pela pontuação das equipes ao final do turno. 

 

1.2) 06 EQUIPES 

 

a) Fase Classificatória: Os concorrentes serão divididos em 02 grupos (A, B), 

distribuídos conforme o quadro a seguir, obedecendo ao número de colocação nos grupos 

- NCG (Artigo 50) e disputados pelo sistema de rodízio em um turno, onde as equipes do 

grupo “A” enfrentarão as equipes do grupo “B”. 

 

GRUPOS A :  equipes 01, 02  e 03 

                 B:  equipes 04, 05 e 06 
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> Em caso de desistência as equipes serão remanejadas, ocupando o espaço 

imediatamente superior no NCG; 

> Classificam-se para a Fase Semifinal as quatro equipes com melhor pontuação, 

independente do grupo. 

 

b) Fase Semifinal: Será disputada conforme segue: 

> Jogo 01 - 1º lugar da Fase Classificatória x 4º lugar da Fase Classificatória 

> Jogo 02 - 2º lugar da Fase Classificatória x 3º lugar da Fase Classificatória 

 

c) Fase Final: Será disputada conforme segue: 

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

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

 

1.3) DE 07 A 08 EQUIPES 

 

a) Fase Classificatória: Os concorrentes serão divididos em 02 grupos (A, B) distribuídos 

pelo sistema de sanfona, obedecendo ao número de colocação nos grupos - NCG (Artigo 

50) e disputados pelo sistema de rodízio em um turno. A composição dos grupos será a 

seguinte: 

 

GRUPOS A: 01, 04, 05 e 08  

                 B: 02, 03, 06 e 07   

 

> Em caso de desistência as equipes serão remanejadas, ocupando o espaço 

imediatamente superior no NCG; 

> Caso o número de equipes seja ímpar (07), será realizado um sorteio para verificar qual 

grupo ficará com maior número de equipes; 

> Classificam-se o para a Fase Semifinal o 1º e o 2º lugar de cada grupo. 

 

b) Fase Semifinal: Será disputada conforme segue: 

> Jogo 01 - 1º grupo A x 2º grupo B 

> Jogo 02 - 1º grupo B x 2º grupo A 
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c) Fase Final: Será disputada conforme segue: 

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

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

d) A Classificação Final será feita da seguinte maneira: 

> 1º a 4º lugares - disputa de jogo; 

> 5º e 6º lugares - 3ºs lugares de cada grupo na Fase Classificatória , obedecendo ao 

critério das equipes classificadas de 1º a 4º lugares; 

> 7º e 8º lugares - 4ºs lugares de cada grupo na Fase Classificatória, obedecendo ao 

critério das equipes classificadas de 1º a 4º lugares; 

 

OBSERVAÇÕES: 

1. Quando da realização das Sessões Especiais, houver necessidade de sorteio para a 

composição dos grupos da Fase Semifinal, a Comissão Técnica evitará, dentro do 

possível, que as equipes que disputaram a Fase Classificatória no mesmo grupo sejam 

incluídas para a disputa de um novo jogo. 

2. Os Critérios Técnicos a que se referem as formas de disputas estão especificados nos 

regulamentos técnicos das modalidades esportivas (Regulamento Técnico). 

 
31. Os casos omissos a este Regulamento serão resolvidos pela Comissão Técnica da 
Secretaria de Estado do Esporte no evento. 
 

  



  
 

Rua Pastor Manoel Virgínio de Souza, 1020 - Capão da Imbuia - Curitiba/PR.CEP: 82.810-400. 
Fone/Fax: (41) 3361-7700 Site: www.esporte.pr.gov.br 

6 

 

2. REGULAMENTOS ESPECÍFICOS POR MODALIDADES: 

 

N I/C MODALIDADES FEMININO MASCULINO 

2.1 IND ATLETISMO (DA, DF, DI, DV, SD) 20 20 

2.2 COL. BOCHA (DF) Uma equipe só com 11 atletas 

2.3 COL. BASQUETEBOL (DF) 12 12 

2.4 IND ESGRIMA EM CADEIRA DE RODAS( DF ) 6 6 

2.5 COL. FUTSAL (DA, DI) *** 10 

2.6 COL. GOALBALL (DV) 6 6 

2.7 IND GOLFE 7 ((DI) 2 2 

2.8 COL. HANDEBOL (DF, DI) 10 15 

2.9 IND ENDURO ADAPTADO (DI) 3 3 

2.10 IND NATAÇÃO (DA, DF, DI, DV, SD, PC)  20 20 

2.11 IND PARABADMINTON 3 3 

2.12 IND PARACANOAGEM (DF) 3 32.12 

2.13 IND PARACICLISMO (DF, DV) 3 3 

2.14 IND TENIS DE MESA (DA, DI, DF) 10 10 

2.15 COL VOLEIBOL PARALÍMPICO (DF) *** 12 

2.16 IND XADREZ (DA, D.I, D.F, D.V) 4 

(1 DI+1DV+ 

1DF+1DA) 

4 

(1 DI+1DV+ 

1DF+1DA) 

 

 

 

 

       CAMPEONATO DE ATLETISMO 
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1. Essa modalidade será disputada pelas classes: 

D.A. ( Deficiente Auditivo) 

D.V ( Deficiente Visual) 

D.F (Deficiente Físico – Paralisados Cerebrais, Anões, Amputados, atletas que 

competem em Cadeira de Rodas e outros) 

D.I (Deficiente Intelectual) 

SD (Deficiente com Síndrome de Down) 

  

2. A competição será regida pelas regras internacionais da Associação Internacional das 

Federações de Atletismo - IAAF, Normas da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) 

e do Comitê Paralímpico Brasileiro, obedecendo as normas contidas neste Regulamento 

e as emanadas das leis Paradesportivas Nacionais e Internacionais com adaptações para 

o uso de próteses, cadeira de rodas ou guia, mas sem oferecer vantagem em relação aos 

seus adversários. 

# 1º – O Comitê Paraolímpico Internacional (IPC), é a entidade máxima que rege o 

Movimento Paralímpico e o IPC Athletics é uma marca registrada do IPC. 

 # 2º – As regras e Regulamentos do IPC Athletics 2010-2012 foram desenvolvidas  

para serem usadas em conjunto com as regras de Competição da IAAF 2010-2012 na 

condução de Competições reconhecidas pelo IPC Athletics incluindo: 

1) Competições IPC, ou seja, Jogos Paraolímpicos e Campeonatos Mundiais, 

2) Competições Sancionadas pelo IPC, ou seja, Circuitos e séries mundiais, 

3)Competições aprovadas pelo IPC, ou seja, Nacionais, Internacionais  

endossadas pela IAAF ou Federação Nacional de Atletismo 

 

3. Os atletas poderão participar de 03 (três) provas individuais e dos revezamentos.  

 

4. Caso as provas individuais sejam de pista e em distância superior a 400 metros, não 

podem ser no mesmo dia; 

 

5. Os atletas serão inscritos conforme o estabelecido no Capítulo V do Regulamento 

Geral. Não será permitida a inclusão de atletas em provas que não forem cadastradas até 
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a data estipulada no Artigo 33.          

6. Para que a realização de alguma prova válida, será estabelecido um número mínimo de 

3 atletas,de pelo menos, 2 municípios diferentes.   

 

7. Sempre que após a confirmação para uma prova de corrida individual ou revezamento 

em pista marcada prevista para ser realizada como eliminatória, o número de 

concorrentes não poderá exceder o número de séries e raias, a prova será realizada 

como semifinal no horário estipulado para a eliminatória, e após isto como final no horário 

estipulado. 

  

8. Sempre que após a confirmação para uma prova de corrida individual ou revezamento 

em pista marcada que estava prevista para ser realizada como semifinal, o número de 

concorrentes não exceder o número de séries e raias, a prova será realizada como final 

no horário estipulado.  

 

9. Será permitido o uso de implementos próprios pelos atletas desde que os mesmos 

sejam previamente entregues para aferição na Câmara de Chamada da competição, com 

antecedência mínima de 01 hora do início da respectiva prova. 

 

10. As provas e os implementos para o Campeonato de Atletismo dos Jogos 

Paradespotivos do Paraná serão: 

 

Provas Adulto Masculino Feminino 

Corridas rasas 

100m 

T11, T12, T13, T20, T34, T35, 
T36, T37, T38, T42, T44, T46, 
T47, T51, T52, T53, T54, SD, 
DA 

T11, T12, T13, T20, T34, T35, 
T36, T37, T38, T42, T44, T46, 
T47, T51, T52, T53, T54, SD, 
DA 

200m 

T11, T12, T13, T20, T34, T35, 
T36, T37, T38, T42, T44, T46, 
T47, T51, T52, T53, T54, SD, 
DA 

T11, T12, T13, T20, T34, T35, 
T36, T37, T38, T42, T44, T46, 
T47, T51, T52, T53, T54, SD, 
DA 

400m 
T11, T12, T13, T20, T34, T36, 
T37, T38, T44, T46, T47, T52, 
T53, T54, SD, DA 

T11, T12, T13, T20, T34, T36, 
T37, T38, T44, T46, T47, T52, 
T53, T54, SD, DA 

800m 
T11, T12, T13, T36, T37, T46, 
T52, T53, T54, DA 

T11, T12, T52, T53, T54, DA 

1.500m 
T11, T12, T13, T20, T36/T37, 
T46, T52, T54, DA 

T12, T13, T20, T54, DA 
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5.000m 
T11, T12, T13, T20, T46, T54, 
DA 

T54, DA 

10.000m T11, T12, T13, T46, T54, DA - 

Revezamentos
* 

4x100m 
T11-13, T20, T35-38,  
T42-47, T51-54, SD, DA 

T11-13, T20, T35-38,  
T42-47, T51-54, SD, DA 

4x400m 
T11-13, T20, T35-38,  
T42-47, T51-54, SD, DA 

T11-13, T20, T35-38,  
T42-47, T51-54, SD, DA 

Arremesso 
Lançamentos 

Peso 

F11, F12, F13, F20, F32, F33, 
F34, F35, F36, F37, F38, F40, 
F41, F42, F44, F46, F47, F51, 
F52, F53, F54, F55, F56, F57, 
F58, SD, DA 

F11, F12, F13, F20, F32, F33, 
F34, F35, F36, F37, F38, F40, 
F41, F42, F44, F46, F47, F51, 
F52, F53, F54, F55, F56, F57, 
F58, SD, DA 

Disco 

F11, F12, F13, F20, F32, F33, 
F34, F35, F36, F37, F38, F40, 
F41, F42, F44, F46, F47, F51, 
F52, F53, F54, F55, F56, F57, 
F58, SD, DA 

F11, F12, F13, F20, F32, F33, 
F34, F35, F36, F37, F38, F40, 
F41, F42, F44, F46, F47, F51, 
F52, F53, F54, F55, F56, F57, 
F58, SD, DA 

Dardo 

F11, F12, F20, F33, F34, F35, 
F36, F37, F38, F40, F41, F42, 
F44, F46, F47, F52, F53, F54, 
F55, F56, F57, F58, SD, DA 

F12, F13, F20, F34, F36, F37, 
F40, F41, F46, F47, F52, F53, 
F54, F55, F56, F57, F58, SD, 
DA 

Club F31, F32, F51 F31, F32, F51 

Saltos 

Distância 
F11, F12, F13, F20, F36, F37, 
F38, F42, F44, F46, SD, DA 

F11, F12, F13, F20, F37, F38, 
F42, F44, F46, SD, DA 

Altura 
F12, F13, F20, F42, F44, F46, 
DA 

F20, DA 

Triplo F11, F12, F46, DA - 

 

    Peso dos implementos 
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11. As competições serão realizadas em até 06 (seis) Etapas.  

 

12. Na prova de Salto em Altura, tanto para feminino quanto para masculino, as alturas 

dos sarrafos serão discutidas na Sessão Técnica.  

 

13. A Classificação Final da modalidade de Atletismo, para o sexo feminino e masculino, 

se dará pela soma dos pontos obtidos nas disputas das provas, conforme segue:  

 

 

CLASSIFICAÇÃO PONTOS 

1° lugar 13 

2° lugar 8 

3° lugar 6 

4° lugar 5 

5° ligar 4 

6° lugar 3 

7° lugar 2 

8° lugar 1 

 

 13. 1 As provas de revezamentos terão pontuação dobrada.  

 13. 2 Caso haja empate entre as equipes, o desempate se dará pelo maior número 

de primeiros lugares, e persistindo o empate, será utilizado o maior número de 

segundos lugares, e assim sucessivamente, até que as colocações das equipes 

sejam definidas.  

 

14 . No caso de quebra de recordes será feita a seguinte bonificação:  

 

             • Recorde Sul-americano - 25 pontos  

             • Recorde Brasileiro - 18 pontos  

             • Recorde Paranaense - 13 pontos  
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             • Recorde do Campeonato - 08 pontos  

 

 14.1 Será dada apenas a bonificação relativa ao recorde maior obtido pelo atleta 

campeão.  

 

15 . Será formado um Júri de Apelação, composto por 09 (nove) membros, conforme 

Regra da IAAF e que serão indicados na Sessão Técnica da modalidade.  

 

16. Protestos deverão ser apresentados por escrito, na secretaria da competição até 30 

minutos após o anúncio oficial dos resultados de cada prova, devendo ainda ser recolhida 

uma taxa conforme a regra da IAAF. 

 

17. Os casos omissos a este Regulamento serão resolvidos pela Comissão Técnica da 

Secretaria do Estado de Esporte no evento . 

 

18. Classificação 

Para provas de campo - arremesso, lançamentos e saltos 

 

F – Field (campo) 

 F11 a F13 – deficientes visuais  

 F20 – deficientes mentais  

 F31 a F38 – paralisados cerebrais (31 a 34- cadeirantes e 35 a 38 - 

ambulantes)  

 F40 - anões  

 F41 a F46 – amputados e Les autres  

 F51 a F58 – Competem em cadeiras (seqüelas de Polimielite, lesões 

medulares e amputações) 

Para provas de pista - corridas de velocidade e fundoT – track (pista) 

 T11 a T13 – deficientes visuais  

 T20 – deficientes intelectuais  
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 T31 a T38 – paralisados cerebrais (31 a 34 -cadeirantes e 35 a 38 - 

ambulantes)  

 T41 a T46 – amputados e les autres  

 T51 a T54 – Competem em cadeiras (seqüelas de Polimielite, lesões 

medulares e amputações). 

 

 

OBS: A classificação é a mesma para ambos os sexos. Entretanto, os pesos dos 

implementos utilizados no arremesso de peso e nos lançamentos de dardo e disco variam 

de acordo com a classe de cada atleta. As provas de salto em distancia, salto em 

altura,salto triplo não são ofertadas para a classe F51 a F58. 
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CAMPEONATO DE BOCHA 

 

1. Essa modalidade será disputada pela classe: 

D.F (Deficiente Físico) 

 

2. O Campeonato de Bocha Paraolímpica será regida pelo 10º manual da Cerebral Palsy - 

International Sport and Recreation Association CP-ISRA, obedecendo as normas contidas 

neste Regulamento. 

 

3. Para participar da competição os atletas deverão estar rigorosamente uniformizados. 

 

4. Existem sete divisões de jogo. Cada divisão é composta por jogadores de ambos os 

sexos. As divisões são:  

Individual BC1  

Individual BC2  

Individual BC3  

Individual BC4  

 

Pares – para jogadores classificados como BC3  

Duplas – para jogadores classificados como BC4  

Equipes – para jogadores classificados como BC1 e BC2.  

 

4.1 Individual BC1 – É formada por jogadores classificados pelo Sistema de 

Classificação da CP-ISRA como CP1 ou CP2 (jogam com os pés). Os jogadores podem 

ser auxiliados por um assistente, que deve permanecer sentado no mínimo dois metros se 

possível, atrás da casa de jogo em uma área específica. O assistente só poderá vir à 

frente e prestar auxílio se for visivelmente requisitado pelo jogador.  

 

Esses assistentes desempenham tarefas como:  

 ajustar ou estabilizar a cadeira de rodas utilizada para jogar  

 entregar uma bola ao jogador  

 rolar a bola  
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(O assistente só pode permanecer na casa de lançamento quando o atleta estiver 

lançando se estiver ali para estabilizar a cadeira de rodas.)  

 

4.2 Individual BC2 – É formada por jogadores classificados pelo Sistema de 

Classificação da CP-ISRA como CP2 (U). Os jogadores não têm permissão para receber 

auxílio de assistente. Só poderão solicitar auxílio do árbitro, durante sua vez de jogar, 

para apanhar uma bola ou entrar na cancha.  

 

4.3 Individual BC3 (jogadores que utilizam um dispositivo auxiliar que deve ser aferido 

antes da competição de forma que colocada de lado com todas as extensões não 

ultrapasse a medida de 2,50mx1,00m) – É formada por jogadores com disfunção motora 

muito séria nas quatro extremidades, de origem cerebral ou não cerebral. Os jogadores 

não comandam o movimento da cadeira de rodas e dependem de um auxiliar ou de uma 

cadeira de rodas eletrônica. Os jogadores não possuem pegada duradoura ou movimento 

para impelir a bola; talvez possuam movimento de braço, mas uma amplitude funcional de 

movimento insuficiente para impelir a bola de bocha para a cancha de forma consistente. 

Cada jogador terá permissão de receber auxílio de um assistente, que permanecerá na 

casa do jogador mas deverá ficar de costas para a cancha, sem olhar para o jogo.  

 

4.4 Individual BC4 – É formada por jogadores com disfunção motora séria nas quatro 

extremidades, combinada com pouco controle dinâmico do tronco, de origem não cerebral 

ou de origem cerebral degenerativa. O jogador deverá ser capaz de demonstrar destreza 

suficiente para manipular e arremessar, de forma consistente, a bola de bocha para a 

cancha. A pouca capacidade de segurar e lançar é evidente, combinada com a deficiência 

no timing de lançamento e finalização do movimento. Também é possível observar uma 

ausência de suavidade e velocidade de movimento e de sincronização. Os jogadores não 

terão permissão para receber auxílio de um assistente. Só poderão solicitar auxílio do 

árbitro, durante sua vez de jogar, para apanhar uma bola ou entrar na cancha.  

 

4.5 Pares BC3 – Os competidores deverão ter sido classificados como qualificados para 

jogar na divisão individual BC3. No par BC3, deverá ser incluído um suplente. As 



  
 

Rua Pastor Manoel Virgínio de Souza, 1020 - Capão da Imbuia - Curitiba/PR.CEP: 82.810-400. 
Fone/Fax: (41) 3361-7700 Site: www.esporte.pr.gov.br 

16 

exceções ficarão a critério da IBC, cuja decisão será definitiva. Dois dos jogadores 

deverão ter paralisia cerebral. O terceiro jogador inscrito poderá não ter enfermidade de 

origem cerebral. Cada jogador poderá ser auxiliado por um assistente, conforme previsto 

nas regras referentes ao jogo individual. As regras contidas nesta seção são as mesmas 

que se aplicam à competição em equipes, exceto que as casas de 2 a 5 são utilizadas em 

uma seqüência própria.  

 

4.6 Duplas BC4 – Os competidores deverão ter sido classificados como qualificados para 

jogar na divisão individual BC4. As regras contidas nesta seção são as mesmas que se 

aplicam à competição em equipes, exceto que as casas de 2 a 5 são utilizadas em uma 

seqüência própria.  

 

4.7 Equipe – Os competidores deverão ter sido classificados como qualificados para jogar 

na divisão individual BC1 ou BC2. A equipe deverá ter pelo menos um jogador BC1 na 

cancha. A cada equipe será permitido ter um (1) assistente, por equipe, o qual deverá 

atuar segundo as regras da divisão individual BC1. Cada equipe terá três jogadores na 

cancha e terá permissão para ter um ou dois suplentes se forem de classes diferentes 

(um da classe BC1 e um da BC2).  

 

4.8 Técnico – É permitido que um técnico por divisão de jogo envolvida tenha acesso às 

áreas de aquecimento e de chamada designadas para cada competição. Contudo nas 

divisões individuais o técnico não pode estar junto com o jogador em quadra porém dos 

pares e equipe é permitido. 

 

4.9 - Mais detalhes sobre a classificação poderão ser encontrados no Manual da CP- 

ISRA.  

5. Classificação: 

Os jogadores podem ser classificados em quatro classes: 

 BC1: Tanto para arremessadores CP1 como para jogadores CP2. Atletas 

podem competir com o auxílio de ajudantes, que devem permanecer fora da 

área de jogo do atleta. O assistente pode apenas estabilizar ou ajustar a 
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cadeira do jogador e entregar a bola a pedido.  

 BC2: Para todos os arremessadores CP2. Os jogadores não podem receber 

assistência.  

 BC3: Para jogadores com deficiências muito severas. Os jogadores usam um 

dispositivo auxiliar e podem ser ajudados por uma pessoa, que deve 

permanecer na área de jogo do atleta mas deve se manter de costas para os 

juízes e evitar olhar para o jogo.  

 BC4: Para jogadores com outras deficiências severas, mas que não podem 

receber auxílio.  

Haverá classificação funcional antes da competição e na ficha de inscrição o município 

deve indicar os atletas que competirão individualmente, em pares ou equipe dependendo 

do numero de inscritos. Os 11 atletas inscritos devem ser distribuídos conforme a regra 

oficial:  5 atletas BC1 e BC2 podendo ter até 3 atletas de uma classe, 3 atletas BC3 sendo 

pelo menos 1 PC e 3 atletas da classe BC4 e um apoio para cada atleta. 
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CAMPEONATO DE BASQUETEBOL 

 

1. Essa modalidade será disputada pelas classes: 

 

D.I (Deficiente Intelectual) – O Campeonato de Basquetebol será regido pelas regras da 

Confederação Brasileira de Basquetebol em Cadeira de Rodas (CBBCR) e da Federação 

Paranaense de Basquetebol em Cadeira de Rodas (FPRBCR), obedecendo as normas 

contidas neste regulamento. 

 

D.F (Deficiente Físico) - Será regido pelas regras adaptadas da Federação Internacional 

de Basquetebol em Cadeiras deRrodas (IWBF), que são baseadas nas regras da 

Federação Internacional de Basquetebol (FIBA) obedecendo as normas contidas neste 

Regulamento. Sendo os atletas classificados de acordo com seu comprometimento físico-

motor cuja a escala obedece aos números 1, 2, 3, 4 e 4,5. Para facilitar a classificação e 

participação dos atletas que apresentam qualidades de uma e outra classe distinta (os 

chamados casos limítrofes) foram criadas classes intermediárias: 1,5; 2,5 e 3,5. O número 

máximo de pontuação em quadra não pode ultrapassar 14 e vale a regra de que quanto 

maior a deficiência, menor a classe. 

 

2. O sistema de pontuação para classificação no grupo será: 02 pontos por vitória; 01 

ponto por derrota.  

 

3. O sistema de desempate adotado nas fases que forem disputadas pelo sistema de 

rodízio, será o seguinte:  

 

      3. 1 Confronto direto (utilizado somente no caso de empate entre 02 equipes);  

      3. 2 Saldo de pontos nos jogos entre as equipes empatadas;  

      3. 3 Ataque mais positivo nos jogos entre as equipes empatadas;  

      3. 4 Defesa mais positiva nos jogos entre as equipes empatadas;  

      3. 5 Saldo de pontos em todos os jogos do grupo na fase;  

      3. 6 Ataque mais positivo em todos os jogos do grupo na fase;  

      3. 7 Defesa mais positiva em todos os jogos do grupo na fase ;  
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      3. 8 Sorteio  

 

     OBS: Quando o empate for entre 03 ou mais equipes, e continuarem 02 equipes ainda 

empatadas e houver necessidade de classificar mais uma equipe, prevalecerá o critério 

do item 3.1  

 

4. Quando da necessidade de classificar uma ou mais equipes por Critério Técnico, se o 

número de equipes  em todos os grupos for igual, a equipe que obtiver a maior somatória 

de pontos (vitória/derrota) em todos os jogos da fase será a classificada. Permanecendo o 

empate ou se o número de equipes em pelo menos um dos grupos for diferente, utilizar-

se-ão os seguintes critérios:  

 

      4. 1 Média de pontos average (número de pontos recebidos dividido pelo número de 

pontos feitos em todos os jogos da fase, dividido pelo número de jogos efetuados na 

fase).Classifica - se o menor coeficiente;  

      4. 2 Média de pontos pró (número de pontos feitos, dividido pelo número de jogos 

efetuados na fase) Classifica - se o maior coeficiente;  

      4. 3 Média de pontos contra (número de pontos recebidos dividido pelo número de 

jogos efetuados nas fase). Classifica -se o menor coeficiente;  

      4. 4 Sorteio . 

      OBSERVAÇÕES:  

      • Utilizar-se-á inicialmente o primeiro critério. Em caso de empate e haja a 

necessidade de classificar mais uma ou mais equipes, passa-se ao segundo critério e 

assim por diante.  

      • Quando na fórmula constar como zero, o resultado obtido pela própria equipe 

(pontos, partidas, gols, sets), esta fórmula deverá ser descartada, já que não existe 

divisão por zero (matemática).  

 

5. Os casos omissos a este Regulamento serão resolvidos pela Comissão Técnica da 

Secretaria do Estado de Esporte no evento.  
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CAMPEONATO DE ESGRIMA EM CADEIRA DE RODAS 

 

1.  Essa modalidade será disputada pela classe:  
D.F (Deficiente Físico)  
 
2. O Campeonato de Esgrima em Cadeira de Rodas será seguido por algumas variações 
do regulamento nas regras oficiais da modalidade em vigor e definidas pela IWFC, 
disponíveis em inglês no link http://www.iwasf.com/iwasf/index.cfm/sports/iwas-
wheelchair-fencing/rules/ e pela Federação Internacional de Esgrima (FIE) (disponível no 
link http://www.fie.ch/Fencing/Rules.aspx, obedecendo as normas contidas neste 
Regulamento.  
 
3. Cada município poderá inscrever um numero máximo de até 06 atletas por gênero.  
 
4. Será permitida a inscrição por municipio de 01 (um) staff (comissão técnica) para cada 
grupo de, no mínimo, 02 (dois) atletas inscritos. Caso o Município tenha inscrito somente 
01 (um) atleta, este poderá ser acompanhado por apenas 01 (um) staff. Para Municípios 
que serão representadas por número ímpar de atletas, o número de staff será 
arredondado para cima (ex.: 03 atletas = 02 staff, 05 atletas = 03 staff, 07 atletas = 04 
staff, e assim sucessivamente). 
 
5. Poderão participar atletas do movimento paralímpico com deficiência física, nascidos 
até 31 de dezembro de 1998 (mínimo de 14 anos). 
 
6. A fórmula de pontuação seguirá as normas oficiais da FIE. 
 
7. Os combates compreenderam as provas individuais, com todas as categorias A, B e C 
em uma única Categoria para os gêneros Masculino e Feminino na arma de espada. 
 
8 – A Prova individual será disputada na forma de sistema de poules qualificatórias 
seguido do quadro de eliminação direta até a final com disputa de terceiro lugar e sem 
repescagem.  
§ 1º – Poule única: com matches em 5 toques/3 minutos cronometrados.  
§ 2º – Formação dos Combates: todos contra todos, com sequência definida pelo 
programa gerador de poules. 
§ 3º – Caso um esgrimista falte à prova, a Direção Técnica terá plena liberdade para 
remanejar a poule única a fim de dar prosseguimento à competição. 
 
§ 4º – Colocações finais: Serão estabelecidas as colocações finais de acordo com chave 
de elimminatória direta e a pontuação que cada esgrimista atingir ao completar suas 
poules. Caso haja empate de índices, os esgrimistas serão classificados ex-aequo 
(empatados) na melhor colocação possível e as colocações seguintes não serão 
ocupadas por outros esgrimistas, em quantidade igual ao total de esgrimistas empatados.  
 
9. Todo atleta deverá estar munido de seus materiais individuais de jogo que são: 
vestuário, arma, máscara e fio de corpo seguindo as regras internacionais da modalidade. 
 

http://www.fie.ch/Fencing/Rules.aspx
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10. Colocações finais: Serão estabelecidas as colocações finais de acordo com a 
pontuação que cada esgrimista atingir ao completar suas poules. Caso haja empate de 
índices, os esgrimistas serão classificados ex-aequo (empatados) na melhor colocação 
possível e as colocações seguintes não serão ocupadas por outros esgrimistas, em 
quantidade igual ao total de esgrimistas empatados.  
 
11. Serão premiados os 04 (quatro) primeiros atletas colocados de cada gênero com 
medalhas independentemente de categoria. 
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CAMPEONATO DE FUTSAL 

 

1. Essa modalidade será disputada pela classe: 

D.I (Deficiente Intelectual) 

 

2. O Campeonato de Futsal será regido pelas regras oficiais da Confederação Brasileira 

de Futsal (CBFS), obedecendo as normas contidas neste Regulamento.  

 

3. O controle dos cartões (amarelos e vermelhos) será de inteira responsabilidade dos 

municípios.  

 

4. Estará automaticamente suspensa da partida subsequente à pessoa física que for 

expulsa ou receber 02 (dois) cartões amarelos, consecutivos ou não.  

 

     4.1 A contagem de cartões, para fins de aplicação de suspensão automática, é feita 

separadamente e por tipologia de cartões. O cartão vermelho não anulará o cartão 

amarelo já recebido na mesma ou em outra partida da competição, ainda que decorrente 

da aplicação do segundo cartão amarelo.  

 

     4.2 Se o mesmo atleta em determinado momento da competição, acumular 

simultaneamente 02 (dois) cartões amarelos e mais 01 (um) cartão vermelho, cumprirá 

automaticamente a suspensão por 02 (duas) partidas.  

 

     4.3 Não se aplica o disposto neste item se antes da partida subsequente a pessoa 

física for absolvida pelo órgão judicante competente, desde que constante o não 

cumprimento da suspensão automática no termo de decisão do respectivo processo 

disciplinar, nos termos da legislação desportiva vigente.  

 

     4.4 Para fins do disposto neste item, entende -se por partida subsequente a ocorrente 

na mesma competição /evento e no ano específico correspondente.  

 

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

 

      5.1 Confronto direto (utilizado somente no caso de empate entre 02 equipes);  

      5.2 Saldo de gols nos jogos entre as equipes empatadas;  

      5.3 Ata que mais positivo nos jogos entre as equipes empatadas;  

      5.4 Defesa menos vazada nos jogos entre as equipes empatadas;  

      5.5 Saldo de gols de todos os jogos do grupo na fase;  

      5.6 Ataque mais positivo de todos os jogos do grupo na fase;  

      5.7 Defesa menos vazada de todos os jogos do grupo na fase;  

      5.8 Sorteio.  

Obs: Quando o empate for entre 03 ou mais equipes, e continuarem 02 equipes ainda 

empatadas e houver necessidade de classificar mais uma equipe, deverá reinicia r o 

critério de desempate no item 4 1.  

 

6. No caso em que seja necessário apontar um vencedor e no tempo regulamentar o jogo 

terminar empatado aplicar- se - á o seguinte:  

 

      6.1 Serão efetuadas cobranças de 05 tiros diretos da marca do pênalti, de forma 

alternada, por atletas distintos e que tenham participado da partida;  

 

      6.2 Persistindo o empate a decisão será efetuada pela cobrança de um tiro livre direto 

da marca do pênalti, alternadamente, por atletas diferentes que tenham participado da 

partida, até que haja um vencedor.  

 

      6.3 No caso de se chegar à cobrança de penalidades máximas as duas equipes 

deverão ter o mesmo número de atletas para as cobranças, isto é, caso uma equipe 

possua um número de atletas inferior a outra, a equipe com maior número de atletas 

deverá retirar das cobranças os atletas necessários para igualar o número de atletas 

cobradores da outra equipe.  

 

7. O sistema de pontuação para classificação no grupo será: 

 03 pontos por vitória; 
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 01 ponto por empate; 

 

8. Quando da necessidade de classificar uma ou mais equipes por Critério Técnico, se o 

número de equipes em todos os grupos for igual, a equipe que obtiver a maior somatória 

de pontos (vitória/empate/derrota) em todos os jogos da fase será a classificada. 

Permanecendo o empate ou se o número de equipes em pelo menos um dos grupos for 

diferente, serão utilizados os seguintes critérios:  

 

    8.1 Média de gols average (número de gols recebidos dividido pelo número de gols 

feitos, dividido pelo número de jogos efetuados na fase). Classifica-se o menor 

coeficiente;  

    8.2 Média de gols pró (número de gols feitos dividido pelo número de jogos efetuados 

na fase). Classifica - se o maior coeficiente;  

    8.3  Média de gols contra (número de gols recebidos dividido pelo número de jogos 

efetuados na fase).  Classifica -se o menor coeficiente;  

    8.4  Sorteio.  

 

Observações:  

    • Utilizar-se-á inicialmente o primeiro critério. Em caso de empate e haja a necessidade 

de classificar uma ou mais equipes, passa-se ao segundo critério e assim por diante.  

    • Quando na fórmula constar como zero, o resultado obtido pela própria equipe (pontos, 

partidas, gols,sets), esta fórmula deverá ser descartada, já que não existe divisão por zero 

(matemática).  

 

9. Os casos omissos a este Regulamento serão resolvidos pela Comissão Técnica da 

Secretaria do Estado de Esporte no evento.  
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CAMPEONATO DE GOALBALL 

 

1. Essa modalidade será disputada pela classe: 

D.V (Deficiente Visual) 

 

2. O Campeonato de Goalball será regido pela International Blind Sports Federation 

(IBSA), obedecendo as normas contidas neste Regulamento. 

3. As equipes que se apresentarem para o jogo com o uniforme de competição em 

desacordo com as regras da IBSA receberão as seguintes punições:  

 

        I - Nos Campeonatos Regionais: iniciará cada partida com uma penalidade Team 

Delay of Game.  

        II - No Campeonato Brasileiro: perderá a partida em questão por W.O. E estará 

eliminada da competição de acordo com o exposto no Art.31°. 

.  

4. As vendas de pano não poderão ser utilizadas em nenhum evento de 2012. Todas as 

equipes devem providenciar os óculos de proteção para a prática do Goalball.  

 

5. Quinze minutos antes de sua primeira partida na competição a equipe deverá 

apresentar o documento de identidade, juntamente com a respectiva numeração dos 

jogadores. 

 

6. A numeração dos atletas será seguida para todas as outras partidas da competição, só 

podendo ser alterada pelo técnico da equipe, mediante nova listagem a ser apresentada à 

mesa de arbitragem, seguindo os mesmos procedimentos da anterior.  

 

7. A arbitragem será de responsabilidade da Secretaria do Estado de Esporte, através da 

Coordenação Nacional de Goalball, vinculada a Confederação Brasileira de Desporto para 

Deficientes Visuais (CBDV). 

  

8. A pontuação das equipes nas competições regionais e nacionais será computada da 

seguinte forma:  
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 Vitória: 3 pontos;  

 Empate: 1 ponto;  

 Derrota: 0 ponto; 

 

9. Os critérios de classificação a serem aplicados na fase classificatória das competições, 

ou nas competições disputadas em sistema de pontos corridos, serão:  

            1°. Critério: pontos ganhos;  

            2°. Critério: n° de vitórias;  

            3°. Critério: saldo de gols;  

            4°. Critério: confronto direto (quando entre 2 equipes);  

            5°. Critério: gols sofridos;  

            6°. Critério: sorteio.  

 

10. Serão premiadas com troféus as 03 (três primeiras equipes colocadas em cada 

categoria e com medalhas todos os atletas inscritos das equipes classificadas de 1º. Ao 4º 

lugar.. 

 

11. Classificação 

Nesta modalidade os atletas deficientes visuais das classes B1, B2 e B3, competem 

juntos, ou seja, do atleta completamente cego até os que possuem acuidade visual 

parcial. Aqui também vale a regra de que quanto menor o código de classificação, maior o 

grau da deficiência. Todas as classificações são realizadas através da mensuração do 

melhor olho e da possibilidade máxima de correção do problema. Todos os atletas, 

inclusive das classes B2 e B3 (com visão parcial), utilizam uma venda durante as 

competições para que todos possam competir em condições de igualdade. 
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CAMPEONATO DE GOLF- 7 

                                         

 1. Essa modalidade será disputada pela classe: 

 D.I (Deficiente Intelectual e TGD Transtorno Global de Desenvolvimento). 

1.1 - Espírito do Jogo: O Golf-7 é jogado pelo atleta ou aluno com apoio do professor ou 

técnico com a supervisão do árbitro ou juiz. O jogo depende da orientação do professor 

ou técnico em mostrar consideração ao outros jogadores e obedeceram as regras. Todo 

jogador e técnico deve conduzir-se de maneira disciplinada, demonstrando cortesia 

esportividade a todo o momento independente de quão competitivo possa ser. Esse é o 

espírito de jogo de golf-7. 

 

2.  O Campeonato é regido pelas Regras do Golf-7 (adaptadas das regras oficiais da 

Confederação Brasileira de Golfe – CBG ), obedecendo as normas contidas neste 

Regulamento.  

 

3.  Cada Município poderá ter confirmado para a competição até 08 atletas, sendo 2 em 

cada categoria, para os naipes feminino masculino. O Campeonato de Golf-7 será 

disputado nas seguintes catergorias:  

Nivel I – Buraco: masculino e feminino. 

Nivel II – Tacada: Masculino e feminino. 

Nível III – Tacada em Duplas – Masc, Fem e Mistas 

4. Regulamento e Regras do Golf-7: 

4.1 - Definição:-  
 Jogo por Buraco: Uma partida consiste em uma equipe jogar contra outra em uma 

volta de sete (7) buracos, sendo as partidas disputadas por buraco a buraco. 
 Vencedor da Partida de Buraco:- quando a equipe está à frente com número superior de 

buracos completados. Objetivo do jogo é embocar primeiro a bola em cada buraco.   

 Jogo por Tacada: Uma competição por tacadas consiste de competidores 

completando cada buraco de uma volta estipulada com número de tacadas 

efetuadas a cada buraco.  

 Vencedor:- É o competidor que faz volta convencional com menor número de tacadas.  

4.2- Regras  Geral Jogo por Buraco e Tacada: 
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a. O tempo para rebater a bola é no máximo de 2 minutos, quando estiver fora 
da área de jogo, ou sumir (tendo que substituir pela bola reserva); 

b. Não pode reiniciar o jogo enquanto todos os jogadores não terminarem cada 
buraco; 

c. Quando termina o buraco o jogador deve esperar fora do Green, ou seja, 
distante do buraco; 

d. Após realizar cada buraco o jogador retorna ao “tee” inicial. 
 

4.3- Regras Jogo Buraco: 

a. O jogo por buraco é iniciado com apito arbitro, após o qual todos conduzem a bola 
ao buraco ao mesmo tempo; 
b. No jogo por buraco não será computado o número de tacada sendo vencedor o 
primeiro que embocar a bola no buraco.  
c. Não haverá pontuação pela dificuldade do buraco. 
d. Vencedor que fizer o maior número de buracos. 
e. Em caso de empate computa-se quem efetuou o maior números de segundo 
emborcação. 
 

4.4 - Regras Jogo Tacada: 

a. Inicia-se o jogo por tacada com apito arbitro liberando os atletas a fazer a tacada 
um de cada vez; 
b. A ordem de tacada pode ser realizada por sorteio, ordem alfabética do município 
ou ordem de inscrição da sumula; 
c. Jogo por tacada será reiniciado pelo jogador que primeiro embocar a bola no 
buraco.  
d. Em caso de empate no buraco jogado, ganha o direito reiniciar o jogo o atleta que 
fez mesmo número de tacada, por ultimo (empatou) o buraco. 
e. Não haverá pontuação pela dificuldade do buraco, sendo o jogo disputado 
individualmente entre os pares pelo o número de tacada. 
f. Vence o jogo quem fizer todos os buracos com menor número de tacadas. 
g. Em caso de empate computa-se o menor número de tacadas no buraco7, e assim 
sucessivamente em ordem decrescente; 

 
5. O sistema de pontuação para classificação no grupo será: 

- Jogo por Buraco: 

 Por buraco o atleta que embocar o maior número de buracos. 

- O jogo é disputado em rodadas, sendo que em cada rodada jogam 4 atletas sendo 

classificados um ou dois atletas vencedor na rodada. Realizando as outras rodadas de 

acordo com o classificatório, possibilitando os 4  melhores para finais  

- O jogo é disputado em tacadas, sendo que em cada jogo participa 4 atletas sendo 

classificados um ou dois atletas vencedor na rodada. Realizando as outras rodadas de 

acordo com o classificatório, possibilitando os 4 melhores para finais 



  
 

Rua Pastor Manoel Virgínio de Souza, 1020 - Capão da Imbuia - Curitiba/PR.CEP: 82.810-400. 
Fone/Fax: (41) 3361-7700 Site: www.esporte.pr.gov.br 

29 

- O jogo é disputado em  bateria de 4 atletas, sendo que serão  classificados os  16 

melhores das baterias; 

- O jogo é disputado em rodadas, sendo que em  cada rodada jogam 4 atletas sendo 

classificados um ou dois atletas vencedor na rodada. 

a) Golf - 7 

- Cada escola poderá inscrever até 4 alunos (2 masculino e 2 feminino), 1 por prova, 4 

participantes no total. 

- Serão disputadas 1 provas: por tacada e por buraco. 

- Jogo por tacada será reiniciado pelo jogador que primeiro embocar a bola no buraco. 

- No jogo por buraco não será computado o número de tacada sendo vencedor o primeiro 

que embocar a bola no buraco. 

- O tempo para rebater a bola é no máximo de 3 minutos, quando estiver fora da área de 

jogo, ou sumir (tendo que substituir pela bola reserva); 

- Não pode reiniciar o jogo enquanto todos os jogadores não estiverem terminados cada 

buraco; 

- Quando termina o buraco o jogador deve esperar fora do green, seja distante do buraco; 

- Não haverá pontuação pela dificuldade do buraco, sendo o jogo disputado 

individualmente entre os pares pelo o número de tacada. 

- Após realizar cada buraco o jogador retorna ao “tee” inicial. 

  

Nº  Buraco Nível – I  Tacada   Nível – II  

 

N 

Í 

V 

E 

L 

 

Alunos com pouco 

comprometimento cognitivo motor, 

que executa as atividades apenas 

com comando verbal e sem auxílio 

na execução e com idade superior 

a 14 anos.  

 

 

Aluno comprometido fisicamente, tais como 

paralisado cerebral ou outras dificuldades 

motoras, mas que realiza atividades com 

apoio verbal, necessitando ou não, de auxílio 

no início da prova.  
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4. Quando da necessidade de classificar uma ou mais equipes por Critério Técnico, se o 

número de equipes em todos os grupos for igual, a equipe que obtiver a maior somatória 

de pontos (vitória/empate/derrota) em todos os jogos da fase será a classificada. 

Permanecendo o empate ou se o número de equipes em pelo menos um dos grupos for 

diferente, serão utilizados os seguintes critérios:  

    4.2 Média de tacadas certas (número de tacadas certas divididas pelo número de jogos 

efetuados na fase). Classifica - se o maior coeficiente;  

    4.3 Sorteio.  

Observações:  

    • Utilizar-se-á inicialmente o primeiro critério. Em caso de empate e haja a necessidade 

de classificar uma ou mais equipes, passa-se ao segundo critério e assim por diante.  

    • Quando na fórmula constar como zero, o resultado obtido pela própria equipe (pontos, 

partidas, gols,sets), esta fórmula deverá ser descartada, já que não existe divisão por zero 

(matemática).  

 

5. Os casos omissos a este Regulamento serão resolvidos pela Comissão Técnica da 

Secretaria do Estado de Esporte no evento.       
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CAMPEONATO DE HANDEBOL 

 
1. Essa modalidade será disputada pelas classes: 
D.I (Deficiente Intelectual) – O campeonato de HANDEBOL será regido pelas regras da 
Confederação Brasileira de Handebol (CBHB), obedecendo as normas contidas neste 
regulamento. 
D.F ( Deficiente Físico) - Será regido pelas regras adaptadas da Associação Brasileira  
de Handebol em Cadeiras de Rodas (ABRHACAR) obedecendo as normas contidas neste 
Regulamento. Sendo os atletas classificados de acordo com seu comprometimento físico-
motor cuja a escala obedece aos números 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4,5 e 5.  
Serão disputadas as seguintes modalidades e categorias:  
HCR7 masc (18 pontos em quadra), HCR7 misto (18 pontos em quadra),  
HCR4 mascA (14 pontos), HCR4 mascB (7 pontos e jogadores de 0.5 até 2.5 pontos), 
HCR4misto (14 pontos em quadra) e HCR4fem (14 pontos em quadra). 
Prevalece a regra de que quanto maior a deficiência, menor a classe. 
 
2. O sistema de pontuação para classificação no grupo será: 03 pontos por vitória ; 01 
ponto por derrota.  
 
3. O sistema de desempate adotado nas fases que forem disputadas pelo sistema de 
rodízio, será o seguinte:  
      3. 1 Confronto direto (utilizado somente no caso de empate entre 02 equipes);  
      3. 2 Saldo de gols nos jogos entre as equipes empatadas;  
      3. 3 Ataque mais positivo nos jogos entre as equipes empatadas;  
      3. 4 Defesa mais positiva nos jogos entre as equipes empatadas;  
      3. 5 Saldo de pontos em todos os jogos do grupo na fase;  
      3. 6 Ataque mais positivo em todos os jogos do grupo na fase;  
      3. 7 Defesa mais positiva em todos os jogos do grupo na fase ;  
      3. 8 Sorteio  
     OBS: Quando o empate for entre 03 ou mais equipes, e continuarem 02 equipes ainda 
empatadas e houver necessidade de classificar mais uma equipe, prevalecerá o critério 
do item 3.1  
 
4. Quando da necessidade de classificar uma ou mais equipes por Critério Técnico, se o 
número de equipes  em todos os grupos for igual, a equipe que obtiver a maior somatória 
de pontos (vitória/derrota) em todos os jogos da fase será a classificada. Permanecendo o 
empate ou se o número de equipes em pelo menos um dos grupos for diferente, utilizar- 
se -ão os seguintes critérios:  
      4. 1 Média de pontos average (número de pontos recebidos dividido pelo número de 
pontos feitos em todos os jogos da fase, dividido pelo número de jogos efetuados na 
fase).Classifica - se o menor coeficiente;  
      4. 2 Média de pontos pró (número de pontos feitos, dividido pelo número de jogos 
efetuados na fase) Classifica - se o maior coeficiente;  
      4. 3 Média de pontos contra (número de pontos recebidos dividido pelo número de 
jogos efetuados nas fase). Classifica -se o menor coeficiente;  
      4. 4 Sorteio .  
      OBSERVAÇÕES:  
      • Utilizar-se-á inicialmente o primeiro critério. Em caso de empate e haja a 
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necessidade de classificar mais uma ou mais equipes, passa-se ao segundo critério e 
assim por diante.  
      • Quando na fórmula constar como zero, o resultado obtido pela própria equipe 
(pontos, partidas, gols, sets), esta fórmula deverá ser descartada, já que não existe 
divisão por zero (matemática).  
 
5. Os casos omissos a este Regulamento serão resolvidos pela Comissão Técnica da 
Paraná Esporte no evento.  
 
 
 
HANDEBOL  
Art. 119 - As competições de Handebol para o segmento Deficiência Intelectual, 
acontecerão de acordo com as regras oficiais vigentes.  
Art. xxx - Constarão 
do programa oficial 
da modalidade: 
MODALIDADE/SE
GMENTO  

NAIPE  Nº ATLETAS  

Handebol – DI  Masculino  14  
 
Art. 120 – A competição de Handebol em Cadeira de Rodasl será realizada de acordo 
com as normas e regras oficiais, previstas pela Associação Brasileira de Handebol em 
Cadeira de Rodas (ABRHACAR), e o que dispuserem o Regulamento Geral e Técnico 
dos PARAJASC.  
 
Art. 44 – Constarão 
do programa oficial: 
MODALIDADE/SEGM
ENTO  

NAIPE  Nº ATLETAS  

Handebol Físico 
(cadeirantes)  

Misto  8 - 14  

 
Art. 45 – Os jogos serão realizados nos horários e locais determinados pela Comissão 
Técnica, sendo que haverá tolerância de 15 quinze minutos para o início do primeiro jogo 
do período; os subseqüentes terão início imediatamente após o término do jogo anterior 
da programação Geral.  
 
Art. 46 – Poderão ser inscritos 14 atletas por naipe.  
Art. 47 – Poderão permanecer no banco 03 membros da Delegação, sendo 01 Técnico 
responsável pela equipe com CREF, 01 Assistente Técnico, um representante da área da 
saúde e os atletas inscritos. 
Art. 48 – O atleta, técnico, assistente técnico ou dirigente desqualificado pelo árbitro 
estará automaticamente suspenso por uma partida, independente da punição que lhe 
poderá ser imposta pela Justiça Desportiva.  
Art. 49 – A duração do jogo será de 02 sets de 10 minutos, com intervalo de 05 minutos. 
Cada equipe terá direito a 01 pedido de tempo por set, com duração de 01 minuto. O set 
não poderá terminar empatado. Caso o jogo esteja empatado ao final dos dez minutos a 
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mesa sinaliza que o set será finalizado com o gol de ouro (a equipe que fizer o primeiro 
gol ganha o set).  
Art. 50 – Caso equipes diferentes ganhem cada um dos sets, será disputado um set extra 
de 05 minutos, que também será decidido em gol de ouro, caso chegue ao final 
empatado. 
Art. 51 – A bola e placa de adaptação da trave serão as oficiais, de acordo com as 
normas internacionais.  
Art. 52 – A equipe deverá estar uniformizada, e suas camisetas numeradas de acordo 
com a regra oficial.  
Parágrafo Único- Todo dirigente, quando estiver no banco de reservas de sua equipe ou 
na área de competição, deverá usar trajes esportivos de acordo com a ocasião.  
Art. 53 – O aquecimento dos atletas não poderá de forma alguma contribuir para o atraso 
do jogo.  
Art. 54 – As equipes deverão entregar à Coordenação de HCR, no ginásio de esportes, 
30 minutos antes do horário fixado na tabela de jogos, a relação nominal com a 
numeração e as carteiras de identificação de atletas e dirigentes e Laudo Médico quando 
se refere ao Atleta com deficiência INTELECTUAL e Auditiva.  
Parágrafo Único- As carteiras de identificação dos atletas e dirigentes (carteira do CREF) 
deverão permanecer na mesa de controle até o final do jogo, sendo devolvidos ao 
término, juntamente com a cópia da súmula da partida. 
Art. 55 – Para efeito de classificação será proclamada vencedora a equipe que obtiver o 
maior número de pontos ganhos na fase de classificação, ou na fase semifinal, ou na fase 
final, bem como em todo e qualquer que se faça necessário, respeitando-se as 
peculiaridades da regulamentação da respectiva modalidade.  
Art. 56 - Para efeito de classificação, a contagem de pontos será:  
a) Vitória..............................3 pontos  
b) Derrota............................1 ponto  
c) Ausência (WO)..................0 ponto 
Art. 57 - Para efeito de desempate na fase de classificação, serão adotados os seguintes 
critérios:  
I- Entre duas equipes: confronto direto;  
II- Entre três ou mais equipes:  

a) Saldo de Sets entre as equipes empatadas, sendo computados; 
b) Saldo de gols entre as equipes empatadas: 
c) Melhor ataque (nos jogos disputados entre si);  
d) Melhor defesa (nos jogos disputados entre si); 
e) Pontos average (nos jogos disputados entre si);  
f) Sorteio.  

Art. 58 - Em caso de WO, para efeito de contagem de pontos, será conferido o placar de 
2x0 para o jogo e 20X0 em cada set.  
Art. 59 - O atleta poderá completar a equipe a qualquer momento da partida, se estiver 
inscrito em súmula, mediante apresentação à mesa com sua respectiva documentação.  
Art. 60 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Técnica. 
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CAMPEONATO DE NATAÇÃO 

 

1. Essa modalidade será disputada pelas classes: 

D.A (Deficiente Auditivo) 

D.F (Deficiente Físico) 

D.I (Deficiente Intelectual) 

D.V (Deficiente Visual) 

 

2. O Campeonato de Natação é regido pela IPC Swimming, órgão responsável pela 

natação no Comitê Paraolímpico Internacional, obedecendo as normas contidas neste 

Regulamento. 

 

3. Na natação competem atletas com todos os tipos de deficiência em provas como nos 

50m aos 400m no estilo livre, dos 50m aos 100m nos estilos peito, costas e borboleta. O 

medley é disputado em provas de 150m e 200m. 

4.As provas são divididas na categoria masculino e feminino.  

5. As adaptações, são feitas nas largadas, viradas e chegadas. Os nadadores cegos 

recebem um aviso do “tapper”, por meio de um bastão com uma ponta de espuma, 

quando estão se aproximando das bordas. Aqueles que são cego total, S11, necessitam 

competir com um óculos opaco. A largada também pode ser feita na água, no caso de 

atletas de classes mais baixas, que não conseguem sair do bloco. As séries são 

separadas de acordo com o grau e o tipo de deficiência 

. 

6. Classificação 

O atleta é submetido à equipe de classificação, que procederá a análise de resíduos 

musculares por meio de testes de força muscular; mobilidade articular e testes motores 

(realizados dentro da água). Vale a regra de que quanto maior a deficiência, menor o 

número da classe. As classes sempre começam com a letra S (swimming) e o atleta pode 

ter classificações diferentes para o nado peito (SB) e o medley (SM). 

 S1 a S10 / SB1 a SB9 / SM1 a SM10 – nadadores com limitações físico-motoras.  
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  S11, SB11, SM11 S12, SB12, SM12 S13, SB13, SM13 – nadadores com 

deficiência visual. 

  S14, SB14, SM14 – nadadores com deficiência Intelectual.  

 

PROVAS MASCULINO E FEMININO 

50 Metros Livre S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13 e S14 

100 Metros Livre S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13 e S14 

200 Metros Livre   S1, S2, S3, S4, S5 e S14 

400 Metros Livre S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12 e S13 

50 Metros Costas   S1, S2, S3, S4 e S5 

100 Metros Costas  S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13 e S14 

50 Metros Peito   SB1, SB2 E SB3 

100 Metros Peito  SB4, SB5, SB6, SB7, SB8, SB9, SB11, SB12, SB13 E SB14 

50 Metros Borboleta  S1, S2, S3, S4, S5, S6 e S7 

100 Metros Borboleta   S8, S9, S10, S11, S12, S13 e S14 

150 Metros Medley   SM1, SM2, SM3 e SM4 

200 Metros Medley  SM5, SM6, SM7, SM8, SM9, SM10, SM11, SM12, SM13 ,SM14 

Revezamento 4x50 Metros Livre  Atletas com deficiencia intelectual 

Revezamento 4x50 Metros Medley  Atletas com deficiencia intelectual 

Revezamento 4x50 Metros Livre 20 pontos  Atletas com deficiencia física 

Revezamento 4x100 Metros Livre 34 pontos  Atletas com deficiencia física 

Revezamento 4x100 Metros Livre 49 pontos  Atletas com deficiencia visual 

Revezamento 4x50 Metros Medley 20 pontos  Atletas com deficiencia física 

Revezamento 4x100 Metros Medley 34 pontos  Atletas com deficiencia física 

Revezamento 4x100 Metros Medley 49 pontos  Atletas com deficienia visual 
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CAMPEONATO DE PARABADMINGTON 

 

1. Categorias:  

 

1.1 Wheelchair (cadeira de rodas)  

- Na categoria Wheelchair (cadeira de rodas) serão ofertadas as classificações WH1 (com 

pessoas com maior comprometimento) e  

WH2 (Para pessoas com menor comprometimento físico).  

- Dependendo da quantidade de para-atletas participantes as classificações serão 

transformadas em categoria única.  

- Para as competições de duplas os componentes devem ser indicados na inscrição da 

equipe.  

- Dependendo da quantidade, as atletas do gênero feminino poderão competir com os 

atletas masculinos.  

 

1.2 Standing (andantes)  

- Na categoria Standing (andantes) será ofertada as classificações  

STL3 (Comprometimento nas duas pernas),  

STL4 (comprometimento em apenas uma das pernas),  

SU5 (comprometimento em um dos membros superiores) e  

SS6 (atletas com baixa estatura/nanismo).  

- Dependendo da quantidade de atletas inscritos poderão ser formadas categorias únicas.  

- Para as competições de duplas os componentes devem ser indicados na inscrição da 

equipe.  

- Dependendo da quantidade, as atletas do gênero feminino poderão competir com os 

atletas masculinos.  

 

1.4 Deficientes Intelectuais (SI9) 

- Será oferecida uma categoria única, que obedecerá as regras normais de Badminton, 

para pessoas com deficiência intelectual. 

 

2 Regulamento  



  
 

Rua Pastor Manoel Virgínio de Souza, 1020 - Capão da Imbuia - Curitiba/PR.CEP: 82.810-400. 
Fone/Fax: (41) 3361-7700 Site: www.esporte.pr.gov.br 

37 

O Torneio seguirá as regras da BWF (Badminton Worl Federation) e o Regulamento Geral 

de Competições 2013 do PARAJAP's e cada município poderá inscrever um máximo de 3 

atletas por categoria. 
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CAMPEONATO DE PARACANOAGEM  

 

1. O objetivo da competição de Paracanoagem Velocidade e Paracanoagem em Águas 

Calmas é correr numa raia claramente definida e desobstruída no menor tempo possível. 

O evento terá como base o regulamento da Canoagem Velocidade e Paracanoagem, 

localizados no site: 

http://www.canoagem.org.br/newcbca/pagina/index/nome/regulamento/id/25 e 

http://www.canoagem.org.br/pagina/index/nome/regulamento/id/58  

2. CATEGORIAS  

Masculino 

K-1 200 Metros (LTA) 

K-1 200 Metros (TA) 

K-1 200 Metros (A) 

V-1 200 Metros (LTA) 

V-1 200 Metros (TA) 

V-1 200 Metros (A) 

Feminino 

K-1 200 Metros (LTA) 

K-1 200 Metros (TA) 

K-1 200 Metros (A) 

V-1 200 Metros (LTA) 

V-1 200 Metros (TA) 

V-1 200 Metros (A) 

3. NORMAS PARA BARCOS DE PARACANOAGEM  

Geral:  

1.    São permitidas apenas modificações se a estabilidade deixar o barco ficar mais lento. 

(exemplo: estabilização de flutuadores) 

2.    Não é regulamentada a questão sobre equipamentos de adaptação. Ela deverá estar 

incluída como parte do peso do barco, isto se ela estiver seguramente anexada. 

http://www.canoagem.org.br/newcbca/pagina/index/nome/regulamento/id/25
http://www.canoagem.org.br/pagina/index/nome/regulamento/id/58
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K1 

Comprimento Máximo: 520 cm. 

Largura Máxima: 50 cm. (medida 10 centímetros acima do casco) 

Peso Mínimo: 12 kg. 

K2 

Comprimento Máximo: 650 cm. 

Largura Máxima: 47 cm. (medida 10 centímetros acima do casco) 

Peso Mínimo: 18 kg. 

V1 

Comprimento Máximo: 730 cm. 

Peso Mínimo: 13 kg. 

V1 Ama 

Comprimento Máximo: 250 cm. 

*A ama e o Iako são desconsiderados na pesagem da embarcação V1 

V1 

Comprimento Máximo: 850 cm. 

Peso Mínimo: 18 kg. 

V2 Ama 

Comprimento Máximo: 350 cm. 

*A ama e o Iako são desconsiderados na pesagem da embarcação V2 

Notas a respeito da Va’a: 

3.1.    A Va’a deve ter um simples casco anexado com uma simples “ama” (flutuador 

externo) e com um duplo iako (material que prende os flutuadores ao barco), estes 

separados por ao menos um banco. 

3.2.     A) O Casco, ama e Iako devem ter as especificações acima. 

        B) Quando o local de evento não fornecer os V1 ou V2 idênticos para o evento, o 

casco, ama e Iako devem satisfazer a especificações acima. 

.3.3. Equipamentos de  Para Va’a, como um suporte de banco, deve ser removível. O 

canoísta pode levar seus próprios equipamentos, desde que aprovados pela FIV e o 

Comitê Supervisor de Para Va’a. 

3.4. O canoísta pode utilizar o lado interno ou externo para manter-se sentado, porém 
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recomenda-se utilizar a parte interna. 

3.5. A Ama pode ser anexada do lado direito ou do lado esquerdo do barco. Como 

aprovado pelo Comitê de Para Va’a na FIV. 

3.6. Não são permitidos lemes. 

4. Pontuação  

CLASSIFICAÇÃO PONTOS 

1° lugar 13 

2° lugar 8 

3° lugar 5 

4° lugar 3 

5° lugar 2 

6° lugar 1 

 

Será obrigatória a apresentação do documento de identidade (RG) de todos os atletas no 

controle de embarque de cada prova. Cabe ao chefe de equipe providenciar a 

documentação de seus atletas. 

CATEGORIAS E DISTÂNCIAS 

Embarcação Categoria Gênero Distância 

K1 e V1 LTA / TA / A Paracanoagem 
Masculino e 

Feminino 
200m 

 

1. Recomendamos o uso de coletes salva-vidas por todos os atletas que não 

souberem nadar, principalmente da categoria infantil, menor e Paracanoagem. 

EMBARCAÇÕES 
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Cada equipe tem a liberdade de participar do evento transportando seus próprios 

barcos, caso necessite, a organização tentará disponibilizar embarcações em 

número limitado. 

 

A solicitação deverá ser feita antecipadamente aos órgãos responsáveis pela organização 

do evento. As embarcações deverão seguir os padrões internacionais, tais como estão 

descritos no site:  

http://www.canoagem.org.br/pagina/index/nome/embarcacoes/id/227 

 

NUMERAIS 

A Secretaria do Estado de Esporte do  Paraná será responsável pelos numerais que 

serão colocados no barcos, as quais serão emprestadas no dia do evento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.canoagem.org.br/pagina/index/nome/embarcacoes/id/227
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CAMPEONATO DE TÊNIS DE MESA 

 

1. Essa modalidade será disputada pelas classes: 

DA (Deficiente Auditivo) 

DI (Deficiente Intelectual) 

DF (Deficiente Físico) 

Que deverão ter os seus campeonatos sendo disputados separadamente. 

 

2. O Campeonato de Tenis de Mesa é regido segundo as regras e regulamento da 

Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF), e a Divisão PITITIF.. 

 

3. Cada município poderá ter confirmado para a competição até 10 atletas, nascidos até 

1998, para os naipes feminino e masculino. O Campeonato de Tênis de Mesa será 

disputado nas seguintes categorias:  

         • INDIVIDUAL- feminino e masculino;  

         • DUPLAS - feminino, masculino;  

         • EQUIPES- feminino e masculino.  

4. Para a classe D.F e  PC segue a classificação:  

 TT1, TT2, TT3, TT4 e TT5 – atletas cadeirantes  

 TT6, TT7, TT8, TT9, TT10 – atletas andantes  

Os atletas são divididos em 11 classes distintas. Mais uma vez, segue a lógica de que 

quanto maior o número da classe, menor é o comprometimento físico-motor do atleta. A 

classificação é realizada a partir da mensuração do alcance de movimentos de cada 

atleta, sua força muscular, restrições locomotoras, equilíbrio na cadeira de rodas e a 

habilidade de segurar a raquete. 

5. Para a classe D.I segue a classificação:  

 TT11 - atletas andantes com deficiência intelectual 

6. . Dentre as mudanças mais importantes são as seguintes: 
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 A área de competição para atletas andantes é de 14 metros de comprimento e 7 

metros de largura; 

 As dimensões da área de competição são menores para atletas competindo em 

uma cadeira de rodas. Especificamente, isto está a 8 metros de comprimento e 6 

metros largura; 

  A mesa tem as mesmas dimensões. As pernas da mesa, entretanto, devem estar 

ao menos 40 centímetros alem das linhas do fim, de modo que os jogadores não 

sejam obstruídos. (os pés da mesa dos lados de fora devem ser avançados para 

dentro a mais que os pés normais); 

 No intervalo os jogadores devem deixar as raquetes na mesa, a menos que: (a 

raquete esteja amarrada ou com bandagens na mão de raquete do atleta); 

7. Regulamento e regra do tênis de mesa  

 A bola está em jogo desde o ultimo momento em que permanece imóvel na palma 

da mão livre antes de ser sacada intensionalmente.  

 O sacador deve tocar na bola e esta primeiramente  tocar no seu lado da mesa e 

depois passar sobre ou ao lado da rede, tocar diretamente no lado  receptor.  

 Em duplas a bola deve tocar sucessivamente o lado direito do sacador e do 

receptor durante o saque.  

 Desde o inicio do saque até ela ser batida a bola deve estar sobre o nível de jogo e 

atrás da linha de fundo do sacador e não poderá ser escondida do receptor pelo 

sacador ou seu companheiro de duplas, e nem por nada do que eles usam ou 

carregam.  

 Excepcionalmente, o arbitro poderá atenuar os requisitos para um saque correto 

quando esta convencido de que a deficiência física é um impecilho, principalmente 

nos jogadores das classes I e II (tetraplegia).  

 Quando dois jogadores que estão em uma cadeira de rodas devido uma deficiência 

física formam uma dupla, o sacador dará o saque e o receptor fará então a 

devolução e a partir daí qualquer jogador da dupla de deficientes poderá fazer a 

devolução. Entretanto, nenhuma parte da cadeira de rodas do jogador poderá 
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ultrapassar a linha central imaginária da mesa. Se ultrapassar o arbitro dará o 

ponto para a dupla oponente.  

 Se a bola ao ser sacada toca a rede e cai do lado receptor o saque deverá ser 

repetido quantas vezes forem necessárias.  

 Se o receptor estiver em uma cadeira de rodas e a bola após ser sacada tocar em 

sua área de jogo e retornar em direção a rede, o saque deverá ser repetido.  

 Se a bola após ser sacada tocar na área de jogo do cadeirante e parar no lado do 

receptor, o saque deverá ser repetido.  

 Se no individual entre cadeirantes a bola sair por qualquer uma das laterais o saco 

deverá ser repetido.  

- se no entanto antes da bola sair pela lateral ou dar dois quiques do lado do receptor ele 

bater na bola valida o referido saque.  

 Um jogador cadeirante perderá o ponto,: 

- quando não mantém o mínimo contato  com o assento com a parte posterior da coxa, 

ao bater na  bola.  

- se tocar na mesma com qualquer uma das mãos  

- se o seu pé ou o encosto do pé tocar o solo durante o jogo  

8. Os atletas serão inscritos conforme o estabelecido no Capítulo V do Regulamento 

Geral. Não será permitida a inclusão de atletas em provas que não forem cadastradas até 

a data estipulada no Artigo 33. As substituições de atletas nas provas regularmente 

cadastradas poderão mediante a entrega e protocolo da Ficha de Substituição através de 

um dirigente regularmente inscrito, diretamente na Comissão Central Organizadora ou 

através do site. Após este prazo, serão realizados os levantamentos e cadastramentos de 

todos os atletas e equipes para a composição das chaves e grupos (Sessão Técnica). 

Caso o representante do município não compareça na Sessão Técnica, serão 

homologadas as inscrições feitas regularmente dentro dos prazos 

estabelecidos. 

 

9. A competição INDIVIDUAL obedecerá ao seguinte: 



  
 

Rua Pastor Manoel Virgínio de Souza, 1020 - Capão da Imbuia - Curitiba/PR.CEP: 82.810-400. 
Fone/Fax: (41) 3361-7700 Site: www.esporte.pr.gov.br 

45 

 9.1 Cada município poderá confirmar até 05 (cinco) atletas para as disputas; 

 9.2 O cabeça de chave será sempre o atleta do município (Caso o atleta trocar de 

município leva consigo a cabeça de grupo). 

 9.3 A forma de disputa para a categoria INDIVIDUAL obedecerá ao disposto no 

Regulamento Técnico - Ítem1 - Formas de Disputa. Os atletas serão distribuidos 

nos grupos através de sorteio dirigido pela coordenação do evento. 

 9.4 Quando da necessidade de classificar um ou mais atletas por Critério Técnico, 

se o número de atletas em todos os grupos for igual, o atleta que obtiver a maior 

somatória de pontos (vitória /derrota) em todos os jogos da fase será o classificado. 

Permanecendo o empate ou se o número de atletas em pelo menos um dos grupos 

for diferente, utilizar-se-á o seguinte critério. 

 9.4.1 Média aritmética dos pontos obtidos nos jogos dos grupos (divisão dos 

pontos obtidos pelos jogos realizados) classificando -se o atleta de maior média. 

10. As competições de DUPLAS obedecerão ao seguinte: 

 10.1 Serão incluídos nas chaves, tecnicamente elaboradas pela coordenação do 

evento, todos os atletas confirmados, sendo, 01 dupla feminina, 01 dupla 

masculina; 

 10.2 A competição de duplas será realizada no sistema de eliminatória simples, 

sendo que os cabeças de chave serão indicados pelo posicionamento do atleta no 

Ranking da confederação brasileira da modalidade e por sorteio. 

 

13. A competição por EQUIPES obedecerá ao seguinte: 

 13.1 Cada equipe será composta por 02 a 04 atletas do sexo feminino e  

masculino. A equipe que comparecer com 02 ou menos atletas, deixar de 

comparecer, será declarada perdedora por W.O, sendo desclassificada da 

competição por equipes, tendo todos os seus resultados anulados; 

 13.2 Será desenvolvida dentro do Sistema Marcel Corbillon (sitema Daves), em 

que obrigatoriamente 02 atletas deverão começar atuando, e 2 jogadores estarão 

no  banco de reserva, caso venham ser utilizados na dupla. Os 02 jogadores de 

uma equipe serão denominados A e B  e da outra X e Y , e os jogos deverão ter a 

seguinte sequência: 1ª partida: A x X, 2ª partida: B x Y,  3ª partida: DUPLAS  4ª 

partida: A x Y, 5ª partida: B x X.  
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 13.3  A definição das letras de cada jogador ( A,B, X e Y) será decidido por sorteio 

entre os técnicos das equipes disputantes, sendo que os mesmos deverão entregar 

a escalação de seus jogadores ao Coordenador da Modalidade e/ ou Árbitro Geral 

15 minutos antes do horário marca do para o jogo conforme suas letras de ordem 

das partidas, sob pena de desclassificação. 

 

 13.4. As formas de disputa serão divulgadas conforme o número de equipes 

participantes, obedecendo as descritas para a Fase Regional constantes no 

Regulamento Técnico, sendo que os cabeças de grupo serão dispostos conforme a 

classificação dos jogos no ano anterior na categoria EQUIPES; 

 

 13.5 A competição de EQUIPES será realizada na 1° fase em grupos, conforme o 

número de atletas e utilizando a classificação do ano anterior para a definição dos 

cabeças de chave. Na 2° fase também em grupos, sendo dirigidos à colocação dos 

1° colocados e sorteio para os 2° colocados e após o cruzamento olímpico (dois 

classificados por grupo). 

 

 13.6 O sistema de pontuação para classificação das equipes nos grupos será: 

         • Vitória - 03 pontos; 

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

 

 13.7 O sistema de desempate adotado nas fases que forem disputadas pelo 

sistema de rodízio será o seguinte: 

     13.7.1 Confronto direto (utilizado somente no caso de empate entre 02 equipes); 

     13.7.2 Número de partidas ganhas nos jogos entre as equipes empatadas; 

      13.7.3 Número de sets ganhos nos jogos entre as equipes empatadas; 

      13.7.4 Número de pontos ganhos nos jogos entre as equipes empatadas; 

      13.7.5 Número de partidas ganhas em todos os jogos do grupo na fase; 

      13.7.6 Número de sets ganhos em todos os jogos do grupo na fase; 

      13.7.7 Número de pontos ganhos em todos os jogos do grupo na fase; 

      13.7.8 Sorteio. 

OBS: Quando o empate for entre 03 ou mais equipes, e continuarem 02 equipes ainda 
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empatadas e houver necessidade de classificar mais uma equipe, prevalecerá o critério 

estabelecido no item 9.7.1. 

 

 13.8 O critério técnico para classificar uma ou mais equipes de grupos com número 

diferente de equipes para as fases seguintes da competição será o seguinte: 

 13.8.1 Média aritmética dos pontos obtidos nos jogos dos grupos (divisão dos 

pontos obtidos pelos jogos realizados) classificando -se a equipe de maior 

média. 

 

 13.9 Serão adotadas as seguintes definições para a competição por EQUIPES: 

 13.9.1 PONTO - é uma seqüência na qual o resultado é contado. Toda e 

qualquer bola em jogo é considerada uma disputa de ponto; 

 13.9.2 SET - é o conjunto de 11 pontos, a não ser que ambos os jogadores 

tenham 10 pontos, sendo considerado vencedor o jogador que obtiver uma 

diferença de 02 pontos em relação ao seu oponente; 

 13.9.3 PARTIDA - é o conjunto de melhor de 05 sets; 

 13.9.4 JOGO - é o conjunto de melhor de 05 partidas no Sistema Franco - 

Brasileiro. 

 

13. Os uniformes, de todos os atletas do município, deverão ser iguais (modelo e cor) e 

deverão estar em conformidade com as regras oficias da CBTM em vigor no país. Caso 

contrário será encaminhado relatório a Justiça Desportiva ou Paradesportiva para 

providências legais.Quando duas equipes entrarem com cores semelhantes de uniformes, 

ou uma de cor branca e outra de cor laranja, será realizado um sorteio pelo árbitro para 

definir a cor da bola. 

 

14. A Classificação Final da modalidade de Tênis de Mesa, para os sexos feminino e 

masculino, dar-se-á pela soma dos pontos obtidos nas disputas das categorias bem como 

a classificação do município terá a somatoria da pontuação conquistada por toda equipe, 

ou seja, equipe 1 classe D.I, equipe 2 classe D.F conforme segue: 
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CLASSIFICAÇÃO PONTOS 

1°  lugar 14 

2° lugar 11 

3° lugar 8 

4° lugar 6 

5° lugar 5 

6° lugar 4 

7° lugar 3 

8° lugar 1 

 

 14.1 A categoria EQUIPES terá pontuação dobrada. 

 14.2 Em caso de empate na Classificação Final da modalidade serão obedecidos 

os seguintes critérios: 

 

a) Maior número de primeiros lugares; 

b) Persistindo o empate, pelo maior número de segundos lugares e assim 

sucessivamente com as classificações subsequentes; 

c) Persistindo o empate, os municípios permanecerão empatados. 

 

 

15. Os casos omissos a este Regulamento serão resolvidos pela Comissão Técnica da  

Secretaria do Estado de Esporte no evento. 
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CAMPEONATO DE PARAVOLEI 

 

1. Essa modalidade será disputada pela classe: 

D.F (Deficiente Físico) 

 

2. O Campeonato de Voleibol Paraolímpico é organizado internacionalmente pela 

Organização Mundial de Voleibol para Deficientes (WOVD). No Brasil, a modalidade é 

regida pela Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes (CBVD), obedecendo as 

normas contidas neste Regulamento. 

 

3. Competem atletas amputados, principalmente de membros inferiores, e pessoas com 

outros tipos de deficiência locomotora. 

 

4. As regras são semelhantes às do vôlei convencional e as diferenças estão no tamanho 

da quadra, que é menor, 10m x 6m contra 18 x 9m, e a altura da rede que mede 1.15m do 

solo no masculino e 1.05m para o feminino  

 

5.Os atletas jogam sentados na quadra e podem bloquear o saque adversário. 

 

6. Cada município poderá inscrever no máximo duas equipes. 

  

7. Durante o jogo a equipe médica da Delegação poderá compor o banco. 

 

8. A forma de disputa será divulgada no Congresso Técnico e dependerá do número de 

equipes participantes, de forma a oportunizar o maior número de jogos possíveis para 

cada equipe.  

 

9. Quinze minutos antes de sua primeira partida  na  competição,  a  equipe  deverá 

apresentar  à  mesa  de  arbitragem,  os  documentos  de  identificação  (credenciais)  de 

todos os membros da equipe, juntamente com a respectiva numeração dos jogadores. 

 9.1- Os uniformes dos jogadores devem estar numerados entre 01 (um) a 20 

(vinte), sendo que o número deve ser colocado a frente (no meio do peito) e atrás, 
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no centro da camisa. A cor e o brilho dos números devem contrastar com a cor e o 

brilho das camisas, com fácil visualização. 

 9.2- O capitão da equipe deve ter obrigatoriamente na sua camisa uma tarja que o 

identifique como tal, essa tarja deverá ser colocada no peito sublinhando o número. 

A mesma deverá ser fixa e do mesmo material dos números e em cor contrastante 

à cor da camisa.  

9.3- A numeração dos atletas será seguida e mantida para todas as outras  partidas  

da  competição. 

 9.4- Os técnicos e staff ́s deverão estar igualmente uniformizados (camisa,  calça  e  

tênis)  bem como na cor e com identificação funcional descrita nascostas da 

camisa, com fácil visualização.  

 

10. A vitória por jogo computa para equipe 3 pontos.  

  

11. Os critérios de desempate a serem aplicados na fase classificatória das competições 

(caso houver), ou nas competições disputadas em sistema de pontos corridos, serão:  

  

1° Critério N° de Vitórias 

2° Critério Saldo de Sets 

3° Critério Confronto Direto (somente entre duas equipes) 

4° Critério Maior número de pontos nos sets 

5° Critério Sorteio 

  

12. O sistema de pontuação final será utilizado mediante a participação no mínimo de 2 

(duas) delegações, atendendo o seguinte:  

 

 

COLOCAÇÃO PONTOS 

1° 10 (Dez) 

2° 7 (Sete) 
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3° 5 (Cinco) 

4° 3 (Três) 

5° 2 (Dois) 

6° 1 (Um) 

  

13. Serão entregues troféus e medalhas aos atletas e técnicos das quatro primeiras  

equipes classificadas. 

 

14. Será estipulado o prazo  máximo  de  15  minutos  de  tolerância  na  primeira  partida  

da rodada, sendo que a não apresentação da equipe pronta para o jogo nesse prazo, será 

considerada W.O;  

 

15. O atleta que for expulso durante uma partida, estará automaticamente suspenso  da 

partida subseqüente. 

 15.1 Além da suspensão automática para o próximo jogo, o atleta ficará sujeito às 

apelações do COJDD.  

 

16. Classificação 

O sistema de classificação funcional do voleibol paralímpico é dividido, portanto, entre 

amputados e les autres. Para amputados, são nove classes básicas baseadas nos 

seguintes códigos: 

AK - Acima ou através da articulação do joelho (above knee) 

BK - Abaixo do joelho, mas através ou acima da articulação tálus-calcanear (below knee) 

AE - Acima ou através da articulação do cotovelo (above elbow) 

BE - Abaixo do cotovelo, mas através ou acima da articulação do pulso (below elbow) 

 Classe A1 = Duplo AK  

 Classe A2 = AK Simples  

 Classe A3 = Duplo BK  

 Classe A4 = BK Simples  

 Classe A5 = Duplo AE  
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 Classe A6 = AE Simples  

 Classe A7 = Duplo BE  

 Classe A8 = BE Simples  

 Classe A9 = Amputações combinadas de membros inferiores e superiores 

Em les autres são enquadradas pessoas com alguma deficiência locomotora. Atletas 

pertencentes a categorias de amputados, paralisados cerebrais ou afetados na medula 

espinhal (paratetra-pólio) podem participar de alguns eventos pela classificação les 

autres, inclusive os que fazem parte do novo conceito de deficiência mínima. 

 

17. Os casos omissos deste Regulamento serão resolvidos pela Secretaria do Estado de 

Esporte e Coordenação  de  Voleibol Paralímpico. 
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CAMPEONATO DE XADREZ 

 
1. O Campeonato de Xadrez será disputado com a observância das “Leis do Xadrez” 
estabelecidas pela Federação Internacional de Xadrez - FIDE aplicadas no que 
couberem, para cada prova e sistema de disputa as orientações técnicas da Federação 
de Xadrez do Paraná - FEXPAR e obedecendo as demais normas contidas neste 
Regulamento. 
 
2. O Campeonato de Xadrez será composto das seguintes provas no feminino e no 
masculino: 
 
2.1 XADREZ RELÂMPAGO, com o tempo de jogo total de 05 minutos para cada jogador e 
tempo de tolerância de 05 minutos para efetivação de W.O.; 
2.2 XADREZ RÁPIDO, com tempo de jogo total de 20 minutos para cada jogador e tempo 
de tolerância de 20 minutos para efetivação de W.O.; 
2.3 XADREZ CONVENCIONAL, com tempo de jogo total de 02h00 nocaute em relógio 
analógico e 01h30min nocaute com acréscimo de 30s por lances em relógio digital, para 
cada jogador e tempo de tolerância de 60 minutos para efetivação de W.O.; 
2.3.1 Na competição de Xadrez Convencional por equipes realizadas no sistema suiço 
com até 20 equipes participantes serão atribuídos 02 (dois) pontos de bye desde a 
primeira até a última rodada. A partir de 21 equipes participantes serão atribuídos 04 
(quatro) pontos de bye em todas as rodadas. 
3. As provas de XADREZ RÁPIDO, XADREZ RELÂMPAGO E XADREZ CONVENCIONAL 
serão organizadas de acordo com os sistemas e seguintes critérios: 
3.1 Match de 03 partidas, no caso de 02 participantes; 
3.2 Sistema Round-Robin (pela tabela Schuring) em turno e returno, no caso de 03 ou 04 
participantes; 
3.3 Sistema Round-Robin (pela tabela Schuring) em turno único, no caso de 05 a 08 
participantes; 
3.4 Suíço em 07 rodadas no caso de 09 ou mais participantes, ficando estabelecido para 
fins de emparceiramento que na última rodada não serão levadas em conta as cores das 
rodadas anteriores. 
4. Na aplicação do sistema suíço será observada a regulamentação da FIDE com as 
adaptações, recomendações e softwares indicados pela FEXPAR. 
4.1 Na prova de XADREZ CONVENCIONAL, a ordem inicial das equipes no torneio será 
estabelecida utilizando-se, pela ordem, o rating mais alto do jogador da equipe (pela 
ordem Fide e Fexpar), e em caso de empate, ordem alfabética crescente dos nomes dos 
municípios. 
4.2 A apuração do rating das equipes na prova de XADREZ CONVENCIONAL será feita 
através do rating mais alto do jogador da equipe que o possua; 
4.3 Para apuração dos rating serão utilizados, pela ordem, os ratings FIDE e FEXPAR; 
4.4 Nas provas de XADREZ RÁPIDO E XADREZ RELÂMPAGO a ordem inicial dos 
jogadores em cada um dos torneios será estabelecida utilizando-se, os critérios de rating 
FIDE, titulação FIDE, rating rápido e relâmpago FEXPAR e ordem alfabética crescente do 
último sobrenome. 
5. O campeonato de Xadrez poderá ser realizado em até 07 dias, de acordo com a 
programação oficial, organizado na seguinte ordem de provas para o feminino e para o 
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masculino: 
5.1 A primeira prova será a de XADREZ RELÂMPAGO (1º dia); 
5.2 A segunda prova será a de XADREZ RÁPIDO (2º dia); 
5.3 A última prova será a de XADREZ CONVENCIONAL (3º ao 7º dia). 
6. Os atletas serão inscritos conforme o estabelecido no Capítulo V do Regulamento 
Geral. Não será permitida a inclusão de atletas em provas que não forem inscritas 
até a data estipulada no Artigo 33. As substituições de atletas nas provas regularmente 
inscritas poderão ser feitas mediante a entrega e protocolo da Ficha de Substituição 
através de um dirigente regularmente inscrito, diretamente na Comissão Central 
Organizadora. 
6.1 Caso o município não se faça presente na Sessão Técnica da modalidade, serão 
homologadas as inscrições feitas regularmente dentro dos prazos estabelecidos e o 
município estará automaticamente acatando as decisões tomadas na referida sessão, não 
podendo alterar suas inscrições. 
7. O atleta que estiver inscrito por mais de um município deverá fazer a opção por qual 
município participará na competição, já na Sessão Técnica da modalidade. Caso não o 
faça pessoalmente estará impedido de articipar da competição. 
8. Será realizada, ordinariamente, uma Sessão Técnica para o Campeonato de Xadrez. 
Tal sessão será programada no dia anterior ao início das disputas, conforme programação 
oficial, tendo as atribuições especificadas pelo Regulamento Geral e, particularmente: 
8.1 Apresentação da programação e metodologia de trabalho da equipe técnica; 
8.2 Definição de procedimentos técnicos; 
8.3 Indicação dos jogadores titulares e a respectiva ordem dos tabuleiros para a prova de 
XADREZ CONVENCIONAL; 
8.4 Determinar o horário e local de entrega da escalação da equipe para cada rodada do 
XADREZ CONVENCIONAL, no caso da entrada de reserva(s); 
8.5 Indicação da ordem dos tabuleiros para as provas de XADREZ RÁPIDO e XADREZ 
RELÂMPAGO; 
8.6 Sorteio para a definição da ordem de emparceiramento, no caso das provas 
realizadas pelos sistemas Round-Robin ou Match. 
9. A prova de XADREZ CONVENCIONAL será disputada por equipes em 04 tabuleiros, 
sendo que: 
9.1 As equipes femininas e masculinas serão compostas por 06 enxadristas, sendo 04 
titulares e 02 reservas; 
9.2 Para substituição de enxadrista (titular por reserva) será utilizado o procedimento 
adotado nas Olimpíadas da FIDE, ou seja, o(s) titular(es) logo abaixo do(s) tabuleiro(s) 
ausente(s), se houver(em), sobe(m) na respectiva ordem e o(s) reserva(s) entra(m) pelo 
último tabuleiro, podendo subir pelo mesmo modo até suprir as vacâncias existentes; 
9.3 Para poder iniciar as partidas em cada rodada cada equipe deverá comparecer com 
um mínimo de 02 enxadristas; 
9.4 A não observância do disposto no item 9.3 implicará na atribuição de derrota por 
ausência (W.O.) da equipe infratora, aplicando-se à mesma o estabelecido no 
Regulamento Geral; 
9.5 No caso em que os dois reservas sejam escalados terão ordem pré-definida, para 
efeito do que trata o item 9.2. 
10. As provas de XADREZ RÁPIDO e XADREZ RELÂMPAGO serão disputadas 
obedecendo-se as seguintes normas: 
10.1 Cada município poderá inscrever até 04 enxadristas em cada prova, no feminino e 
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no masculino; 
10.2 As provas, no feminino e no masculino, serão subdivididas em 04 torneios, 
denominados torneios individuais por tabuleiro (T1, T2, T3 e T4). 
10.3 Ao final haverá a apuração de uma classificação individual correspondente a cada 
um dos torneios (1º, 2º, 3º e 4º tabuleiros), além da classificação por equipes apurada 
para cada prova e sexo para efeito de classificação final da modalidade e sexo, não 
sendo passível de premiação; 
10.4 Os enxadristas que perderem por ausência (W.O.), serão automaticamente 
desclassificados das disputas na respectiva prova (não serão mais emparceirados para as 
disputas seguintes). 
11. Em todas as provas, em cada partida será atribuído 01 (um) ponto por vitória, 0,5 
(meio) ponto por empate e 00 (zero) ponto por derrota. 
12. Na prova de XADREZ CONVENCIONAL disputada utilizando-se o Sistema Suíço, a 
classificação de cada equipe será estabelecida utilizando-se, pela ordem, os seguintes 
critérios: 
12.1 Match point (03 pontos por vitória, 01 ponto por empate e 00 ponto por derrota); 
12.2 Somatório da pontuação de todas as partidas (jogadas por todos os tabuleiros); 
12.3 Confronto Direto; 
12.4 Buchholz medianos (com descarte apenas do pior resultado); 
12.5 Buchholz totais; 
12.6 Maior número de vitórias; 
12.7 Partida extra de xadrez relâmpago entre as equipes empatadas (5 minutos x 5 
minutos) considerando o resultado do match até que haja uma equipe vencedora. 
13. Na prova de XADREZ CONVENCIONAL disputada pelo Sistema Round-Robin a 
classificação de cada equipe será estabelecida utilizando-se, pela ordem, os seguintes 
critérios: 
13.1 Match point (03 pontos por vitória, 01 ponto por empate e 00 ponto por derrota); 
13.2 Somatória da pontuação de todas as partidas (jogadas por todos os tabuleiros); 
13.3 Confronto Direto; 
13.4 Berger; 
13.5 Pontos dos tabuleiros do torneio (BSV - critério 15 do swissmanager); 
13.6 Partida extra de xadrez relâmpago entre as equipes empatadas (5 minutos x 5 
minutos) considerando o resultado do match até que haja uma equipe vencedora. 
14. Para o emparceiramento no sistema suiço serão considerados em primeiro plano os 
pontos de match (3,1,0) 
15. Nas provas de XADREZ RÁPIDO e XADREZ RELÂMPAGO realizadas pelo Sistema 
Suíço, a lassificação dos enxadristas será estabelecida utilizando-se, pela ordem, os 
seguintes critérios: 
15.1 Pontuação individual total; 
15.2 Confronto Direto; 
15.3 Buchholz medianos (com descarte apenas do pior resultado); 
15.4 Buchholz totais; 
15.5 Sonnenborn-berger; 
15.6 Maior número de vitórias; 
15.7 Partida extra de xadrez relâmpago no sistema Morte Súbita (5 minutos x 4 minutos) 
onde as brancas tem obrigação de vencer. 
16. Nas provas de XADREZ RÁPIDO e XADREZ RELÂMPAGO realizadas pelo Sistema 
Round-Robin, a classificação dos enxadristas será estabelecida utilizando-se, pela ordem, 
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os seguintes critérios: 
16.1 Pontuação individual total; 
16.2 Confronto direto; 
16.3 Sonnenborn-berger; 
16.4 Maior número de vitórias; 
16.5 Sistema Koya; 
16.6 Sonnenborn-berger (com descarte do pior resultado); 
16.7 Partida extra de xadrez relâmpago no sistema Morte Súbita (5 minutos x 4 minutos) 
onde as brancas tem obrigação de vencer. 
17. Nas provas de XADREZ RÁPIDO e XADREZ RELÂMPAGO, a classificação dos 
municípios será estabelecida em cada prova, no feminino e no masculino, mediante a 
somatória da pontuação de todos os seus tabuleiros participantes na respectiva prova, 
utilizando-se para o desempate os critérios estabelecidos no item 15 ou no item 16, 
conforme o caso, aplicados para o 1º tabuleiro de cada equipe empatada. 
18. Para a apuração da Classificação Final da modalidade de Xadrez feminino e 
masculino, a classificação do município participante (CMP) em cada prova será 
estabelecida mediante a pontuação corrigida (PC) obtida nas partidas realizadas, mais 
uma bonificação (B) relacionada à classificação, cujo total é multiplicado por um 
coeficiente de valorização (CV), de acordo com a fórmula: CMP = (PC+B) x CV. 
19. A pontuação corrigida (PC) para a prova de XADREZ CONVENCIONAL é a somatória 
da pontuação de todos os 04 tabuleiros no feminino e dos 04 tabuleiros no masculino 
(POT) dividida pelo total de pontos possíveis de serem obtidos (PP), que depende do 
número de rodadas, multiplicado por 100, ou seja: PC = POT/PP) x 100. 
20. Para as provas de XADREZ RÁPIDO e XADREZ RELÂMPAGO a pontuação corrigida 
(PC) é a somatória de todos os pontos obtidos nas partidas realizadas pelos enxadristas 
do município (POE) dividido pelo total de pontos possíveis de serem obtidos (PP), que 
depende do número de rodadas, multiplicado por 100, ou seja: PC = (POE/PP) x 100. 
21. A bonificação (B) para cada município é estabelecida pela seguinte fórmula: B = 
[(MPP+1) – CSC] x 2, onde MPP é número de municípios participantes da prova e CSC é 
a classificação do município na respectiva prova em valor absoluto (antes de proceder 
qualquer correção), sendo que a multiplicação pelo fator de 2 é feita para colocar o 
resultado numa faixa mais próxima dos valores de POE. Como exemplo da aplicação 
desta fórmula, numa prova com 30 municípios participantes (MPP=30) o município 
primeiro colocado (CSC=1) ganharia 60 pontos de bônus, o segundo colocado ganharia 
58 pontos e assim, sucessivamente, até o último colocado que ganharia 02 pontos. 
22. Para efeito da bonificação, caso persista o empate na apuração da classificação dos 
municípios, em quaisquer das provas, após a aplicação de todos os critérios de 
classificação estabelecidos, deverão ser atribuídos aos empatados a média dos pontos 
correspondentes às classificações empatadas. 
23. O coeficiente de valorização (CV), feminino e masculino, para cada prova será: 
23.1 CONVENCIONAL - CV = 6; 
23.2 RÁPIDO - CV = 4; 
23.3 RELÂMPAGO - CV = 3. 
24. A fórmula estabelecida no item 18 para a classificação do município participante 
(CMP) pretende contemplar: 
24.1 O aspecto competitivo, mediante a utilização da pontuação corrigida (PC); 
24.2 A participação da comunidade enxadrística na prova, mediante a bonificação (B); 
24.3 O esforço relativo despendido em cada prova (que se reflete nos dias de duração de 
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cada 
uma), mediante o coeficiente de valorização (CV). 
25. A Classificação Final no Xadrez feminino (CFMF) e no Xadrez masculino (CFMM) será 
apurada mediante a somatória da classificação do município participante (CMP) em cada 
uma das provas. Em caso de empate na classificação final será utilizado o seguinte 
critério de desempate: 
25.1 Melhor colocação na prova de XADREZ CONVENCIONAL; 
26. Para a participação em qualquer prova da modalidade de Xadrez será obrigatório que 
os municípios inscritos levem o material necessário para a realização das partidas: 
26.1 A obrigação de apresentar jogo completo e relógio de xadrez, ambos em boas 
condições de uso, caberá sempre ao enxadrista condutor das peças brancas; 
26.2 O padrão de relógio a ser utilizado em todas as provas poderá ser do tipo mecânico 
ou digital; 
26.3 O equipamento de xadrez deve procurar seguir as recomendações da FIDE 
(Regulamento C02 - Padronização de Equipamentos de Xadrez para Torneios FIDE); 
26.4 Entre outros aspectos do equipamento de que trata o item 26.3, o rei deve ter entre 
8,5 e 
10,5cm de altura, sendo o diâmetro de sua base de 40 a 50% a sua altura, sendo as 
demais peças roporcionais ao rei e o tabuleiro deve ter os quadrados medindo de 5 a 
6,5cm de largura; 
26.5 Caberá ao Supervisor e/ou Coordenador de Xadrez aprovar os equipamentos a 
serem 
utilizados nas partidas; 
26.6 A coloração das peças deve seguir os padrões de contraste claro/escuro, utilizando 
cores que não causem desagrado, impacto visual, ou seja, demasiadamente chamativas; 
27. Os enxadristas, os técnicos e demais participantes deverão zelar pela observância 
das normas de conduta estabelecidas nas Leis do Xadrez da FIDE e, em particular: 
27.1 Não serão permitidos contatos dos técnicos ou de outras pessoas, com os jogadores 
durante o andamento das partidas com a finalidade de passar instruções técnicas, tais 
como as referentes à posição, resultados ou perspectivas de resultado das partidas; 
27.2 Para outras questões que não aquelas mencionadas no item 27.1, o árbitro geral 
deverá autorizar o contato do jogador com o seu técnico, ou qualquer outra pessoa, 
devendo o mesmo ocorrer com a presença de um membro da equipe de arbitragem; 
27.3 Não é permitido aos enxadristas, técnicos e outras pessoas a utilização de aparelhos 
eletrônicos (celular, computador, rádio, reprodutor de CD e DVD, etc.) no ambiente de 
jogo. 
28. A premiação da competição será constituída de: 
28.1 Troféus para os três primeiros municípios melhores colocados, conforme item 25, 
para o feminino e o masculino. 
28.2 Medalhas para todos os enxadristas componentes dos três primeiros municípios 
melhores colocados na prova de XADREZ CONVENCIONAL; 
28.3 Medalhas para os três primeiros enxadristas melhores colocados de cada um dos 
torneios correspondentes ao 1º, 2º, 3º e 4º tabuleiros das provas de XADREZ RÁPIDO e 
XADREZ RELÂMPAGO, no feminino e no masculino; 
28.4 Medalhas para os três enxadristas que totalizarem as melhores pontuações totais em 
cada tabuleiro (1º, 2º 3º e 4º) na prova de XADREZ CONVENCIONAL, bem como ao 
melhor reserva, no feminino e masculino; 
28.5 Para o desempate na apuração dos melhores tabuleiros serão utilizados, pela ordem 
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os seguintes critérios de desempate: 
28.5.1 Pontos totais obtidos pelo jogador, independente do número de partidas jogadas ou 
vencidas por W.O.; 
28.5.2 Porcentagem dos pontos obtidos; 
28.5.3 Rating médio dos adversários; 
28.5.4 Rating Performance; 
28.5.5 Confronto direto; 
28.5.6 Partida extra de xadrez relâmpago no sistema Morte Súbita entre os jogadores 
empatados (5 minutos x 4 minutos) em que as brancas tem obrigação de vencer. 
29. Os casos omissos a este Regulamento serão resolvidos pela Comissão Técnica da 
Secretaria de Estado do Esporte no evento. 
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CAMPEONATO DE ENDURO ADAPTADO 

 

O presente Regulamento normatiza a prática do Enduro Paraequestre, praticado por 
pessoas portadoras de uma ou mais necessidades especiais, na Modalidade 
Regularidade. Nas competições de enduro, todos os membros do Genus Equus são 
considerados como cavalo, que montado pelo praticante compõem o denominado 
conjunto.  
Visa, este instrumento regulador, seguir as normatizações da CBH-Confederação 

Brasileira de Hipismo e Federação Paranaense de Hipismo. 

 

Art. 1º – OBJETIVO GERAL:  
O presente regulamento tem por objetivo estabelecer normas e regras à pratica do 
Enduro Paraequestre.  
 
Art. 2º– PARTICIPANTES:  
Crianças a partir de 15 anos e adultos, portadores de doenças psíquicas e/ou 
psicológicas, e/ou uma ou mais deficiência, conforme estabelece o decreto 3298/99, a 
saber:  
DF-Deficiencia Física  
DI-Deficiencia Intelectual  
DV-Deficiência Visual  
DA-Deficiencia Auditiva  
DMe-Deficiência Mental  
DMo-Deficiência Motora  
DMU-Deficiência Múltipla 

 

Art. 3º – DEFINIÇÃO E NOMENCLATURAS:  
I. DEFINIÇÃO:  
Uma competição de Enduro Paraeqüestre, na modalidade Regularidade, é uma prova 
destinada a testar a capacidade de resistência do cavalo e a habilidade do cavaleiro a 
percorrer distância de 5km com velocidades variáveis de 4 a 12 km/h, realizada em 
caminhos, estradas, picadas, com passagens naturais em matas, rios e montanhas e 
artificiais, com pontes, estradas,etc. Para ter sucesso, o concorrente tem que demonstrar 
o seu conhecimento sobre o seu cavalo, assim como a melhor maneira de conduzi-lo na 
trilha.  
II. NOMENCLATURAS:  
A) Atleta  
a1) Cavaleiro praticante: O atleta que está competindo montado.  
B) Acompanhantes  
b1)Auxiliar lateral: A pessoa que acompanha o cavaleiro praticante, na lateral do cavalo, e 
a pé.  
b2)Auxiliar guia: A pessoa que se posiciona a frente do cavalo, a pé.  
b3)Cavaleiro Auxiliar: A pessoa que acompanha o cavaleiro praticante, posicionado em 
qualquer lateral, frente ou atrás e montado.  
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§1º.: Qualquer que seja a ordem e a regra de largada, cada concorrente participará da 
competição toda como se estivesse sozinho.  
§2º.: A responsabilidade pela escolha do acompanhante é do profissional(is) dos Centros 

de Equoterapia, ou se, o endurista não possuir vínculo com tais instituições, a 

responsabilidade recairá no seu treinador, pais e/ou responsáveis, obedecendo-se o 

critério de segurança e visando atendimento imediato a eventuais ocorrências. O grau de 

limitação do praticante é de total relevância à escolha dos profissionais que o 

acompanharão. 

: A Comissão Organizadora, consultando e analisando em conjunto com a equipe 

veterinária, treinadores dos atletas, responsáveis pela trilha e cronometragem, deverão 

aprovar e alterar, se necessário, a distância e a velocidade entre a largada e os controles 

veterinários, bem como os controles intermediários, baseados nas condições climáticas 

do dia da realização da prova., e se possível antecipar, visando a segurança absoluta dos 

participantes, repassando as decisões no briefing. 

Art. 5º – PERCURSO:  
I. O tipo de terreno e as diferenças de altitude devem estar claramente indicados no ante-
programa. Preferencialmente, o percurso não deve ter mais de 10% do trajeto em 
estradas asfaltadas, destinadas aos veículos. Em geral, a parte mais exigente do percurso 
não poderá estar no final da trilha. A linha de chegada deve ser bem larga e ampla para 
permitir que vários conjuntos possam terminar a prova ao mesmo tempo sem se tocar.  
II. Após o início da prova somente o competidor poderá montar o seu cavalo.  
III. O primeiro km do percurso após a largada, e o último km antes da chegada, deverão 
ser feitos com o cavaleiro montado. O restante do percurso o cavaleiro poderá fazer 
montado ou apeado.  
IV. No último km, o conjunto não poderá parar ou recuar. Será permitido somente seguir 
em frente.  
V. Em todos os pontos críticos da trilha e no último km poderão ser colocados fiscais de 
passagem, que observarão e anotarão as irregularidades.  
VI. O percurso poderá ser dividido em anéis.  
VII. Todas as trilhas das diferentes categorias estarão expostas, na largada, em painel de 
fácil visibilidade e acesso, sendo impressa diretamente do Google Earth, ou outro tipo de 
mapa que mostre o tipo da vegetação, direção, obstáculos naturais ou artificiais.  
VIII. Durante todo o percurso, os cavalos coiceiros terão de usar uma fita vermelha na 

cola e os garanhões, uma fita amarela. 

Art. 6º - MARCAÇÃO DO PERCURSO:  
I - A trilha deve ser marcada de tal maneira que seu itinerário não possa suscitar dúvida 
sobre qual direção deverá ser tomada pelo cavaleiro, durante todo o percurso. As 
marcações devem ser feitas com bandeiras, fitas, cal, tinta spray, de cores fortes e 
chamativas, as letras de posicionamento na trilha são maiores; é necessária uma 
sinalização sonora que serve para orientar o atleta cego.  
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II - As marcas e sinais têm por finalidade indicar a direção a ser tomada, assim como 
ajudar o concorrente a achar o seu caminho, e deverão ser posicionadas sempre à direita 
da trilha. Elas devem ser colocadas de maneira que os concorrentes possam vê-las ou 
reconhecê-las sem perda de tempo.  
III. Todo erro de percurso deve ser corrigido a partir do ponto onde se iniciou o erro, sob 
pena de eliminação.  
IV. LARGADA E CHEGADA: A largada e a chegada de cada fase devem estar indicadas 
claramente com fitas, cal ou tinta.  
 
Art. 7º - OBSTÁCULOS NATURAIS:  
Definição: É um obstáculo que se apresenta na natureza, como fosso, buraco, subida 
abrupta, descida, passagem de água e troncos caídos. Deverão ser deixados em seu 
estado natural.  
Alternativas de Percurso: O refugo ao obstáculo natural não implica na eliminação do 

cavaleiro. Cada obstáculo natural terá uma alternativa para todos os concorrentes que 

preferirem evitá-lo. A alternativa não deverá aumentar a distância do percurso em mais de 

500 metros (quando for possível). Esta alternativa deverá estar claramente marcada e 

comunicada no briefing antes da prova. 

 

Art. 8º - MÉTODO DE LARGADA:  
I. As linhas de largada e a de chegada deverão estar claramente indicadas.  
II. Os cavalos não devem ultrapassar a linha de largada antes de autorizado por fiscal de 
largada.  
III. O intervalo de tempo adotado para a largada entre os competidores será definido pela 
organização, respeitando sempre o minuto cheio.  
IV. Um fiscal será responsável pela largada e este poderá anular ou adequar à largada 
irregular do concorrente sempre que achar necessário, sem que isso prejudique os 
demais concorrentes, se a largada tiver sido irregular, o concorrente deverá, então, sob 
pena de eliminação, retornar à linha de largada e dar nova largada.  
 
Art. 9º - CRONOMETRAGEM:  
Levando em conta que a cronometragem exerce um papel importante na competição, os 
organizadores se assegurarão que o horário de largada e de chegada do concorrente em 
cada fase seja cuidadosamente anotado e registrado por uma pessoa qualificada.  
O tempo ideal de cada anel será calculado em função da distância com a sua respectiva 
velocidade.  
I. O tempo de prova é de total responsabilidade do cavaleiro. Tendo o seu tempo 
antecipado do tempo mínimo ou ultrapassado do tempo máximo, a Comissão 
Organizadora, ao constatar o fato, poderá eliminá-lo a qualquer momento da prova.  
II. Cada concorrente deverá portar a ficha veterinária na largada e entregá-la na chegada 

para apresentação do cavalo no controle veterinário. Nesta ficha será marcado o horário 

de largada e chegada da trilha. 
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Art. 10º - VESTIMENTA:  
I. A utilização de capacete protetor do modelo eqüestre, ajustado(com jugular) é 
obrigatório em todas as competições de Enduro.  
II. O Atleta e seu Acompanhante deverão usar um colete identificador. O colete do atleta 
terá a mesma numeração de seu cavalo, e será vestido por cima da vestimenta, de forma 
que possa ser visualizado a distância.  
III.Quaisquer equipamentos extras utilizados na proteção do competidor, serão de escolha 
e total responsabilidade do(s) profissional (is) que assinou (aram) o Termo de 
Responsabilidade Profissional. Tais profissionais poderão utilizar, conforme a patologia, o 
tipo de proteção mais adequada (coletes, cintos, elásticos, luvas, lenços, óculos, etc.), 
visando maior segurança e proteção ao atleta, não podendo fixá-lo à sela.  
IV.Nenhum equipamento extra poderá sobrepor o colete de identificação do competidor.  
V.Roupas curtas, decotadas (bermudas, regatas, tops), sandálias,chinelos ou afins, bem 
como barras de calça soltas que possam ficar presas em estribos, todos considerados 
desapropriados à prática do esporte eqüestre, não devem ser adotados.  
 
Art. 11º - ARREAMENTO E EQUIPAMENTOS:  
I. Em princípio, não há restrições quanto ao arreamento, porém deve estar em bom 
estado e ajustado ao cavalo. Rédeas alemãs, abertas, são proibidas.  
II. As adaptações do arreamento serão permitidas e de total responsabilidade dos Centros 
de Equoterapia ou treinadores dos atletas não vinculados a estes;  
III. Poderá haver exigências da Comissão Organizadora de alteração de arreamento e/ou 
equipamentos, visando a segurança ou em cumprimento à determinações superiores, 
desde que respaldadas em pareceres técnicos;  
IV. É proibido o uso de esporas e chicotes;  
V. É expressamente proibida a fixação do atleta ao arreamento. 

Art. 12º - IDADE DO CAVALEIRO:  
I. A idade mínima para participação é de 15 anos.  
II.Os menores de idade devem apresentar autorização de participação por escrito de seus 
pais ou responsáveis legais.  
III. O participante maior de 18 anos, só poderá assinar a própria autorização de 
responsabilidade, se capaz, conforme a legislação vigente. Em caso de incapacidade, a 
autorização para o maior deverá ser assinada por pai ou responsável. 
  
Art. 13º - IDADE DO CAVALO:  
O animal montado deve ter no mínimo 48 meses (4 anos) para participar das provas de 
Enduro.  
 
Art. 14º - CRUELDADE:  
Todo ato ou conjunto de atos, segundo opinião do Júri de Campo, que possam ser 
claramente considerados como crueldade será penalizado com a eliminação do cavaleiro. 
Estes atos compreendem em solicitar esforços excessivos do cavalo, dopping e utilização 
inadequada de ajudas: chicotes, talas, varas e afins.  
Os relatórios referentes a este tipo de atitude devem ser acompanhados, quando 
possível, da assinatura e endereço das testemunhas oculares.  
Os relatórios devem ser mandados ao Júri de Campo o mais rápido possível.  
O Júri de Campo deve se certificar da veracidade dos fatos e só então decidir pela 
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eliminação ou não do cavaleiro. 

Art. 15º - ELIMINAÇÃO DO CONCORRENTE:  
O concorrente será eliminado por:  
a) Crueldade;  
b) Falta de domínio do animal, colocando em risco a sua segurança e dos demais;  
c) Alterar marca de sinalização do percurso;  
d) Não se apresentar para a partida após um minuto da chamada;  
e) Obstruir, propositalmente, a passagem de outro concorrente;  
f) Partir antes do sinal da largada e não atender à solicitação do Júri para repetir a 
largada;  
g) Erro de percurso não retificado;  
h) Desacatar a viva voz o Júri de Campo, Delegado Técnico, Veterinários, 
Cronometragem ou Fiscais de prova;  
i) Alteração, supressão ou inclusão de inscrições no jaleco;  
j) Substituir seu animal durante a prova;  
k) Usar apoio não autorizado no decorrer do percurso;  
l) Indicar ou falar onde estão os PCs para outros concorrentes;  
m) Informações erradas ou incompletas na inscrição;  
n) Não comparecer aos exames veterinários dentro do prazo;  
o) Impedir o exame veterinário;  
p) Não usar o colete numerado, fornecido pela Comissão Organizadora;  
q) Constatação do uso de dopping;  
r) Não usar capacete próprio para a prática de Enduro;  
s)O uso de esporas, chicotes e ajuda não autorizadas.  
Parágrafo Único: Ao ser eliminado, ou desistir, o cavaleiro deverá entregar ao Júri, ao 
fiscal ou ao Veterinário o seu colete, e principalmente a ficha veterinária do seu animal.  
 
Art. 16º - PRIMEIRA INSPEÇÃO VETERINÁRIA:  
I. Os animais deverão ser apresentados antes da prova, no horário e local 

estabelecido pela Comissão Organizadora para um controle veterinário rígido, sem levar 

em conta a freqüência cardíaca inicial; 

II. Eventuais problemas, lesões, pisaduras ou dores deverão ser mostrados aos 
veterinários neste exame;  
III. Os animais se apresentarão nesta inspeção com o constante do art. 21 item III – 
Carteira de Vacinação, Exame de AIE (Anemia Infecciosa Eqüina) original e GTA (Guia de 
Transporte Animal).  
IV. Os animais que apresentarem qualquer grau de claudicação ou lesões graves serão 
impedidos de participar da prova;  
V. O Veterinário terá de assinar a ficha veterinária após cada exame.  
 
Art. 17º - CONTROLE VETERINÁRIO (VET-CHECK):  
I. A partir de 3 minutos da chegada, o cavaleiro estará habilitado a apresentar o seu 
cavalo. O tempo de resfriamento e/ou descanso para apresentação ao vet-check, não 
deve ultrapassar 20 minutos após a chegada, sendo de responsabilidade integral do 
cavaleiro e sua equipe. Salvo casos previstos abaixo:  
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Ia. Controles volantes poderão ocorrer durante o percurso, com a finalidade de preservar 
a saúde, o bem estar e a segurança do cavalo. Animais considerados inaptos pelo 
veterinário serão eliminados.  
Ib. Nos controles veterinários intermediários entre anéis, o conjunto só poderá retomar o 
seu percurso após liberação veterinária e cumprido o tempo mínimo estipulado no 
briefing.  
II. Em todos os controles veterinários os animais serão apresentados sem encilhamentos.  
III. Nos controles veterinários, os cavalos não podem se apresentar com monitor cardíaco 
nem o competidor com estetoscópio, sob pena de eliminação.  
IV. Será delimitado um local isolado natural ou separado por cordas, para a realização do 
controle veterinário, onde os animais examinados deverão estar a um mínimo de 10 
metros do público.  
V. O animal em julgamento e o cartão da prova poderão ser apresentados pelo cavaleiro 
praticante ou outra pessoa apta para tanto, num máximo de 2 (duas) pessoas.  
VI. É exigido silêncio no local determinado para exame. 

VII. É de total responsabilidade do competidor e sua equipe a guarda e posse da sua ficha 
para exame veterinário e anotações de tempos.  
 
Art. 18º - CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO  
Em todas categorias será utilizada a fórmula conforme convenção nacional do IEB 
Instituto Enduro Brasil:  
Pontuação =((VT x 2) – VM) x 100  
FC + (TRC x 3)  
Onde : VT – Velocidade da Trilha  
VM – Velocidade Mínima da Prova (conforme categoria)  
FC – Média da Freqüência Cardíaca no Vet- cheq  
TRC – Tempo de Recuperação Cardíaca (entre 3 e 20 min)  
Paragrafo Único: O TRC – Tempo de Recuperação Cardíaca, será estabelecido a cada 
etapa individualmente, sendo transmitido no briefing o tempo mínimo de apresentação. 
Este tempo, não inferior  
a 3 minutos e não superior a 12 minutos, será estipulado em função da situação climática 
(calor/frio excessivo), topografia ou outros fatores que venham a interferir na performance 
do cavalo, ou venham a fazer parte da classificação funcional do atleta.  
 
Art. 19º - CLASSIFICAÇÃO DO ATLETA – RANKING  
O Ranking será definido classificando-se o atleta de maior pontuação sendo o primeiro 

lugar, e assim seguido de um padrão decrescente de pontos e classificação. 

 

Art. 20º – PREMIAÇÃO:  
Os competidores classificados, em cada etapa, até o 4º lugar receberão medalhas.  
A mesma forma de premiação será aplicada na premiação do campeonato. 

 


