
GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ 
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DO ESPORTE / PARANÁ ESPORTE 

PREFEITURA DE LONDRINA 
  FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE LONDRINA 

10º JOGOS PARADESPORTIVO DO PARANÁ 
 

www.paranaesporte.pr.gov.br 
 

NOTA OFICIAL Nº 021/2022 – DE/CER/PARAJAPS 

 

A Direção de Esporte e a Coordenação de Esporte Rendimento, no uso de suas atribuições 

legais: 

 

INFORMAM: Alterações no regulamento específico das modalidades de Handebol CR e 

Voleibol Sentado. 

 

HANDEBOL EM CADEIRA DE RODAS 

 

2. O sistema de pontuação para classificação no grupo será: 03 pontos por vitória; 01 ponto 

por empate.  

02 pontos por vitória;  

01 ponto por derrota após o desempate;  

00 ponto por derrota sem desempate. 

14. Para efeito de classificação, a contagem de pontos será: 

11.1 Vitória - 3 pontos 

11.2 Empate- 1 ponto 

11.1 Resultado do jogo 02x00: 2 pontos vencedor e 00 pontos perdedor; 

11.2 Resultado do jogo 02x01: 2 pontos vencedor e 01 pontos perdedor; 

 

VOLEIBOL SENTADO 

 

8. A vitória por jogo computa para equipe 3 pontos 

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

8.1 Resultado do jogo 3x0 (sets): 3 pontos vencedor e 0 pontos perdedor; 

8.2 Resultado do jogo 3x1 (sets) 3 pontos vencedor e 0 ponto perdedor;  

8.3 Resultado do jogo 3x2 (sets): 2 pontos vencedor e 1 ponto perdedor; 

 

9. Os critérios de desempate a serem aplicados na fase classificatória das competições (caso 

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

 

9. Os critérios de desempate a serem aplicados na fase classificatória das competições (caso 

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

9.1 Maior número de vitórias no grupo;  

9.2 Maior número de pontos no grupo;  

9.3 Em caso de empate nos dois critérios acima da classificação da modalidade, utilizar-se-á os 

critérios estabelecidos no item 13. 

13. O sistema de desempate adotado nas fases que forem disputadas pelo sistema de rodízio será o   

seguinte:  

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

13.2 Sets average nos jogos entre as equipes empatadas (dividir os sets pró pelos sets contra, 

classificando a equipe que obtiver o maior coeficiente);  

13.3 Pontos average nos jogos entre as equipes empatadas (dividir os pontos pró pelos pontos 

contra, classificando a equipe que obtiver o maior coeficiente);  

13.4 Sets average em todos os jogos do grupo na fase (dividir os sets pró pelos sets contra, 

classificando a equipe que obtiver o maior coeficiente);  

13.5 Pontos average em todos os jogos do grupo na fase (dividir os pontos pró pelos pontos contra, 

classificando a equipe que obtiver o maior coeficiente);  

13.6 Sorteio. 

 

13. 14. Os casos omissos a este Regulamento serão resolvidos pela Comitê Organizador Estadual - 

PARANÁ ESPORTE. 

Dê-se ciência e cumpra-se. 

 

Curitiba, 12 de novembro de 2022. 

 

Cristiano Barros Homem d’El Rei                Emerson Luis Venturini de Oliveira 

     Coordenação de Esporte       Coordenação de Esporte Rendimento 

 

 

Legenda: Redações tachadas serão suprimidas e redações em vermelho são alterações 

ou inclusões. 
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