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REGULAMENTO GERAL 

 

Título I 

Das Disposições Preliminares 

 

Art. 1° Os Jogos Oficiais do Paraná, manifestações do desporto e do paradesporto, 

organizados pelo Governo do Estado do Paraná, por inermédio do PARANÁ ESPORTE – 

Instituto Paranaense da Ciência do Esporte, contando com o apoio das Prefeituras 

Municipais e Entidades que atuem comprovadamente com o paradesporto do Paraná, 

regular-se-ão, genericamente, pela legislação vigente aplicável e, especificamente, pelas 

disposições contidas neste Regulamento e atos administrativos expedidos pela Comissão 

Organizadora Estadual - COE e demais autoridades públicas no exercício de suas 

atribuições. 

§ 1º O presente Regulamento tratará do PARAJAPS. 

§ 2º A normatização complementar e subsequente, bem como os atos de 

comunicação aos participantes do PARAJAPS, se formalizará através de documentos 

oficiais expedidos pela autoridade administrativa, comissões ou órgãos competentes. 

 

Art. 2° As pessoas físicas e jurídicas que participarem do PARAJAPS serão 

consideradas conhecedoras da legislação desportiva aplicável e das disposições contidas 

neste regulamento e, igualmente, dos atos administrativos complementares, 

notadamente os expedidos pelo PARANÁ ESPORTE/CE/Supervisão de Esporte de 

Rendimento. 

 

Art. 3° Para efeitos deste Regulamento são consideradas equivalentes às 

denominações, Jogos Abertos Paradesportivos do Paraná ou PARAJAPS - Instituto 

Paranaense de Ciência do Esporte ou PARANÁ ESPORTE. 

 

Título II  

Dos Princípios 

 

Art. 4° Os Jogos Oficiais do Paraná assentam-se nos princípios decorrentes da 

política do PARANÁ ESPORTE para o desenvolvimento do esporte e do lazer. São eles: da 

soberania, da autonomia, da democratização, da liberdade, do direito social, da 

diferenciação, da identidade nacional, da educação, da qualidade, da descentralização, da 
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segurança e da eficiência. 

Parágrafo único. no caso específico do PARAJAPS somam-se a estes princípios, 

estabelecidos como prioridade, o associativismo, a inclusão e valorização social da pessoa 

com deficiência. 

 

Título III  

Dos Objetivos 

 

Art. 5° São objetivos do PARAJAPS: 

I - Promover a integração social paradesportiva entre as várias representações 

municipais e as pessoas que as integram; 

II - Propiciar o desenvolvimento integral do cidadão Paranaense com deficiência  do 

Estado do Paraná como ser social, autônomo, democrático e participante, contribuindo 

para o pleno exercício da cidadania; 

III - Compensar os efeitos nocivos da vida moderna, contribuindo para a preservação 

e promoção da saúde humana; 

IV - Gerar atividade econômica com mercado diferenciado pela oferta de novos 

empregos, serviços e bens de natureza esportiva; 

V - Estimular o desenvolvimento técnico esportivo das representações municipais, 

buscando avaliar e apresentar subsídios a partir da análise científica, quantitativa e 

qualitativa. 

VI - Interagir com os demais segmentos afins que contribuem no  desenvolvimento 

do Paradesporto do Paraná; 

VII - Redimensionar os valores, sócio-culturais-esportivos dos participantes, através 

da democratização das práticas paradesportivas; 

VIII - Oportunizar a participação dos atletas em competição com nível técnico mais 

elevado, encaminhando-os para o esporte de rendimento. 

 

Título IV 

Da Administração e Organização Paradesportiva 

Capítulo I 

Da Administração Paradesportiva 

 

Art. 6° O PARAJAPS é administrado pela PARANÁ ESPORTE com a participação da 

comunidade esportiva do Estado, que através de encontros de dirigentes esportivos 
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discutem os rumos a serem tomados nesta competição, respeitando as prioridades 

estabelecidas no Plano de Governo e na Política Estadual de Esporte, desde que em 

consonância com o orçamento do Estado. 

 

Parágrafo único. Para os efeitos do disposto neste artigo, entende-se por 

administração esportiva as ações adotadas, desenvolvidas e executadas que evidenciam 

o caráter social, político, econômico e cultural do PARAJAPS, elaboradas a partir de 

critérios técnicos e científicos. 

 

Capítulo II 

Da Organização Paradesportiva 

 

Art. 7° O PARAJAPS é organizado, dirigido e/ou supervisionado pela PARANÁ 

ESPORTE por intermédio do Comitê Organizador Estadual, com a coparticipação da 

Prefeitura/Órgão Esportivo Municipal, por intermédio do Comitê Organizador Municipal, 

integrando estes ao Comitê Central Organizador. 

§ 1º Para efeito deste Regulamento são consideradas equivalentes as expressões 

Comitê Organizador Estadual ou COE, Comitê Organizador Municipal ou COM e Comitê 

Central Organizadora ou CCO. 

§ 2º Fazem parte também da organização paradesportiva as federações, 

associações, ligas, clubes e entidades, que promovam ações adotadas, desenvolvidas e 

executadas para o esporte com pessoas com deficiência. 

 

Seção I 

Do Comitê Organizador Estadual - COE 

 

Art. 8º O Comitê Organizador Estadual para o PARAJAPS será composto por 

membros do PARANÁ ESPORTE e outros participantes, constituído conforme estabelece 

caderno de encargos. 

 

Seção II 

Do Comitê Organizador Municipal - COM 

 

Art. 9º O Município sede constituirá um Comitê Organizador Municipal (COM), 

nomeado pelo Prefeito Municipal conforme estabelecida no caderno de encargos. 
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Parágrafo único. Todas as competências do COM estão contidas no Caderno de 

Encargos, firmado entre o PARANÁ ESPORTE e a Prefeitura Municipal sede do PARAJAPS 

para o presente ano. 

 

Art. 10. Os atos, as obrigações e os encargos contraídos ou praticados pelo COM, 

no exercício de suas atribuições, serão de responsabilidade exclusiva do município, não 

havendo responsabilidade subsidiária do PARANÁ ESPORTE e demais parceiros. 

 

Art. 11. A estrutura organizacional e funcional do COM será determinada pelo 

Prefeito Municipal, de forma a cumprir com eficiência as atribuições previstas neste 

Regulamento, no Caderno de Encargos, no Caderno de Vistoria e nos atos subsequentes 

expedidos pelo PARANÁ ESPORTE. 

 

Seção III 

Dos Órgãos Judicantes 

 

Art. 12. A organização da justiça, do processo, das infrações e respectivas 

penalidades, conforme deliberação da Justiça Desportiva do Estado, através do Comitê 

Especial de Justiça Desportiva, obedecerá às disposições contidas no Código de 

Organização da Justiça e Disciplina Desportiva – COJDD em vigor e a Lei n°. 9. 615 /98, no 

que couber e será exercida pelos seguintes órgãos: 

I - Tribunal de Recursos de Justiça Desportiva (TRJD); 

II - Tribunal Permanente de Justiça Desportiva (TPJD); 

III - Tribunal Especial de Justiça Desportiva (TEJD); 

 

Parágrafo único. Durante a realização do PARAJAPS, atuará de forma específica e 

efetiva o Tribunal Especial de Justiça Desportiva, sem prejuízo dos demais órgãos 

judicantes. 

 

Capítulo III  

Do Congresso 

 

Art. 13. Durante a realização do PARAJAPS, os municípios participantes se reunirão 

em Congresso, sob a direção do PARANÁ ESPORTE, a fim de deliberar acerca das questões 

definidas neste Regulamento. 
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§ 1º Cada município inscrito poderá ser representado por qualquer um dos 

dirigentes devidamente credenciados e regularmente inscrito em sua delegação, durante 

as várias sessões do Congresso. 

§ 2º Um dirigente esportivo municipal não poderá representar mais do que um 

município, e um município não poderá ser representado por mais de um dirigente nas 

Sessões do Congresso. 

§ 3º Para as Sessões do Congresso, o não comparecimento do município 

participante implicará na impossibilidade de requerer impugnação de qualquer uma das 

decisões adotadas, exceto no caso de violação legal. 

§ 4º As questões omissas de natureza regulamentar, que requeiram solução 

imediata, serão resolvidas pelos representantes do PARANÁ ESPORTE. 

 

Art. 14. O Congresso compreende as seguintes sessões: 

I - Sessão Preliminar; 

II - Sessão Técnica; 

III - Sessão Especial; 

IV - Sessão Extraordinária; 

 

Seção I 

Da Sessão Preliminar 

 

Art. 15. A Sessão Preliminar é a sessão que precede a realização do PARAJAPS, sendo 

dividida em: 

I - Parte Solene: dirigida pelo Comitê Organizador Municipal – COM; 

II - Parte Técnica: dirigida pela Comissão Técnica; 

a. Apresentação dos municípios candidatos à sede - PARAJAPS 2024 e 2025; 

b. Apresentação do Comitê Organizador Municipal e avisos por parte do 

município; 

c. Sorteio e composição dos grupos das modalidades coletivas; dirimir as dúvidas, 

acertar detalhes e procedimentos técnicos e administrativos a serem adotados 

durante a competição; 

d. A Sessão Preliminar realizar-se-á de forma virtual em local designado pela Sede 

em conjunto com o PARANÁ ESPORTE. 
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Seção II 

Da Sessão Técnica 

 

Art. 16. A Sessão Técnica é destinada a definir padrões de condução da competição, 

elaboração de grupos/ chaves (tecnicamente e/ ou por meio de sorteio, quando for 

necessário), e outros assuntos correlatos às respectivas modalidades. 

§ 1º A realização das Sessões Técnicas ficará a critério da COE, sendo no mínimo 

uma para cada modalidade esportiva individual. 

§ 2º Caso os municípios não compareçam à Sessão Técnica serão confirmados os 

atletas inscritos regularmente. 

§ 3º Serão realizadas tantas sessões quantas forem necessárias para a concretização 

do disposto no “caput” deste artigo. 

§ 4º Cada sessão será dirigida por um representante da COE e um representante  da 

respectiva Entidade de Administração do Paradesporto. 

 

Seção III 

Da Sessão Especial 

 

Art. 17. A Sessão Especial é destinada a definir os participantes que integrarão os 

grupos/chaves para as fases subsequentes nas diversas modalidades esportivas. 

Parágrafo único. A Sessão Especial será dirigida por um ou mais representantes do 

COE e realizar-se-ão tantas sessões quantas forem necessárias para a concretização do 

disposto no “caput” deste artigo. 

 

Seção IV 

Da Sessão Extraordinária 

 

Art. 18. A Sessão Extraordinária é destinada a discutir e apreciar toda e qualquer 

questão ou assunto pertinente ao PARAJAPS que não sejam objeto específico de 

deliberação das demais sessões. 

§ 1º A Sessão Extraordinária será convocada pela COE ou por 2/3 (dois/terços) dos 

representantes dos municípios inscritos. 

§ 2º A solicitação de convocação por parte dos municípios nos termos do “caput” 

deste artigo formalizar-se-á por instrumento escrito, no qual constarão os motivos 

determinantes e a pauta específica a ser tratada. 
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§ 3º A convocação será formalizada pela COE, na qual constará data, local, horário  e 

pauta específica a ser tratada. 

§ 4º É vedada a discussão ou deliberação de assuntos que não tenham sido objeto  da 

pauta constante da convocação. 

 

Art. 19. Será convocada SESSÃO EXTRAORDINÁRIA EXCLUSIVA conforme artigo  6º, 

destinada aos dirigentes esportivos, com o objetivo de discutir e apreciar toda e qualquer 

questão ou assunto pertinente ao PARAJAPS: 

§ 1º A SESSÃO EXTRAORDINÁRIA EXCLUSIVA será realizada no presente ano, em 

data a ser definida. 

§ 2º A SESSÃO EXTRAORDINÁRIA EXCLUSIVA será precedida pela realização de 

encontros regionais atendendo a divisão esportiva vigente. 

§ 3º A convocação será formalizada pela COE, na qual constará data, local, horário e 

pauta específica a ser tratada. 

§ 4º É vedada a discussão ou deliberação de assuntos que não tenham sido objeto da 

pauta constante da convocação. 

 

Capítulo IV 

Da Sede dos Jogos 

Seção I 

Das Condições Gerais da Sede 

 

Art. 20. Aos municípios legalmente constituídos no Estado do Paraná, Universidades 

Estaduais e Associações Paradesportivas, mediante ofício do Prefeito, Reitor ou 

Presidente, é facultado solicitarem a sediação do PARAJAPS. 

 

Art. 21. Os pleiteantes à sede deverão minimamente, no momento da solicitação, 

dispor de instalações e equipamentos necessários ao bom andamento e realização das 

diferentes competições, além de estarem cientes das responsabilidades contidas no 

Caderno de Encargos do PARAJAPS para o ano em questão. 

 

Seção II 

Da Solicitação de Sede 

 

Art. 22. Aos municípios é facultado solicitarem a sede dos Jogos Abertos 
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Paradesportivos do Paraná, mediante ofício do Prefeito Municipal: 

§ 1º O ofício, em papel timbrado solicitando a sede para o 11º e 12º Jogos 

Paradesportivos do Paraná 2024 e 2025, deve ser enviado junto com o Mapa de Inscrição 

entre os dias 26 a 28 de setembro de 2022  até às 18 horas. 

§ 2º Em anexo deverá ser encaminhado caderno de candidatura (modelo postado   no 

site www.esporte.pr.gov.br, ícone Jogos Abertos Paraná - menu PARAJAPS), informando 

sobre as instalações esportivas, equipamentos e acomodações do município e todas as 

adaptações pertinentes a uma perfeita acessibilidade a todos os locais destinados aos 

jogos. 

 

Seção III 

Da Votação da Escolha da Sede 

 

Art. 23. A votação para definição da sede para o 11º e 12º Jogos Paradesportivos do 

Paraná 2024 e 2025 ocorrerá no dia 12 de novembro de 2022, em local a ser definido 

pelo COE e dar-se-ão através de votação secreta. 

§ 1º Terão direito a voto os municípios participantes do PARAJAPS 2022, este poderá 

ser efetivado pelo Prefeito Municipal, Dirigente Esportivo Municipal ou pessoa 

regularmente inscrita pelo município participante, sendo 01(um) voto por município. 

§ 2º Para efeito de votação declarar-se-á escolhido o município que obtiver a 

maioria simples dos votos. Em caso de empate na votação, a mesma deverá ser repetida 

no prazo máximo de 01 dia. Persistindo o empate a decisão caberá ao PARANÁ ESPORTE, 

considerando a conveniência técnica, de acessibilidade, administrativa, de patrocínio e 

interesse público. 

§ 3º Após a decisão da respectiva votação, uma Comissão de Vistoria composta por 

representantes da COE e dirigentes Paradesportivos, terá a responsabilidade de realizar 

vistoria na sede vencedora. Esta comissão emitirá um relatório circunstancial das 

condições técnicas, infraestrutura geral (instalações esportivas, equipamentos, 

alojamentos, acessibilidades) e demais itens necessários à realização dos jogos. 

§ 4º Caso a sede não ofereça condições para a realização de qualquer uma das 

modalidades esportivas dos Jogos Paradesportivos Paraná, ficará a critério do PARANÁ 

ESPORTE, ouvida a sede, a realização ou não da referida competição dentro do disposto 

neste Regulamento. A sede em conjunto com o PARANÁ ESPORTE poderá definir outro 

local para a realização das disputas, considerando a conveniência técnica, de 

acessibilidade, administrativa, de patrocínio e interesse público. Todo o ônus relativo à 

http://www.esporte.pr.gov.br/
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realização desta competição ficará a cargo da sede. 

§ 5º Caso não haja município pleiteante para sediar o evento, ficará a critério do 

PARANÁ ESPORTE a forma de indicação e homologação da sede. 

 

Seção IV 

Da Desistência da Sede 

 

Art. 24. A cidade sede eleita poderá desistir da realização do 11º Joogs 

Paradesportivos do Paraná 2023 até a data de 07 de dezembro de 2022, devendo 

apresentar as justificativas por escrito à PARANÁ ESPORTE, que elaborará comunicado 

oficial para a comunidade esportiva. 

Parágrafo único. A desistência da sediação, fora do prazo previsto no “caput” deste 

artigo, ensejará em encaminhamento de relatório à Justiça Desportiva para apuração de 

eventual responsabilidade desportiva do desistente. 

 

Art. 25. No caso de desistência da cidade sede o PARANÁ ESPORTE emitirá um 

convite para que outros Municípios/Instituições que concorreram à respectiva sediação, 

obedecendo a sequência do resultado da votação realizada. 

Parágrafo único. Caso os convidados não se pronunciem favoráveis a sediação, a 

PARANÁ ESPORTE emitirá um ofício circular a todos em condições de sediar o referido 

evento. Não aparecendo municípios interessados, o evento poderá ser cancelado por falta 

de cidade sede. 

 

Seção V 

Do Município Sede e Data de Realização 

 

Art. 26. O 10º PARAJAPS será realizado na cidade de Londrina, de 11 a 15/11/2022. 

 

Capítulo V 

Das Modalidades, Inscrições, Datas e Documentação 

 

Seção I 

Das Modalidades e número de Componentes 

 

Art. 27. Todos os municípios participantes do PARAJAPS deverão fazer suas 
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inscrições de modalidades, atletas e dirigentes, conforme o estabelecido no presente 

regulamento. Caso não o façam estarão impossibilitados de participar do evento no 

presente ano. 

 

Art. 28. As modalidades esportivas que serão disputadas no PARAJAPS, com o 

respectivo número máximo de atletas, técnicos, staffs, (staffs atletas guias), dirigentes, 

médicos, massagistas e motoristas permitidos por modalidade e sexo, são as seguintes: 

 

QUADRO DE PARTICIPANTES 

CHEFE DE DELEGAÇÃO: 01 POR MUNICÍPIO 

ASSESSOR: 
* 01 assessor a partir de 03 modalidades  inscritas, 02 a partir 

de 05 modalidades, 03 a partir de 08 e 04 a partir de 11. 

 

MODALIDADES 
N° ATLETAS STAFFS TÉCNICOS Aux. Téc. 

MISTO FEM MAS FEM MAS FEM MAS  

I 

ATLETISMO DF  

20 20 
01 PARA CADA 

06 ATLETAS 

01  

ATLETISMO DI  01  

ATLETISMO DV  01  

ATLETISMO SD  01  

ATLETISMO TEA  01 01 01 01  

C BASQUETEBOL em CR DF 12  02 01 01 

I BOCHA PARALÍMPICA 08  
01 P/ CADA 

ATLETA 
01 01 

C FUTSAL DI   10 02 01 01 

C FUTSAL PARA SURDOS   10 02 01 01 

C FUTSAL PARA AMPUTADOS   10 02 01 01 

C GOALBALL  06 06 01 01 01 01 02 

I GOLF-7  03 03 01 01 01  

C 
HANDEBOL DF  10 10 02 02 01  01 02 

HANDEBOL DI  14 14 02 02 01  01 02 

I 

NATAÇÃO DF  

20 20 

01 PARA 

CADA 06 

ATLETAS 

01  

NATAÇÃO DI  01  

NATAÇÃO DV  01  

NATAÇÃO SD  01  

NATAÇÃO TEA  01 01 01 01 01  

I 
PARABADMINTON DF  03 03 01 01 01  

PARABADMINTON DI  03 03 01 01 01  

I 
PARACANOAGEM DF  06 06 

01 01 01 
 

PARACANOAGEM DV  02 02  
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I 
PARACICLISMO DF  06 06 01 01 01 01  

PARACICLISMO DV  06 06 01 01 01 01  

I PARATAEKWONDO DV  02 02 01 01 01  

I PARATAEKWONDO DF  04 04 01 01 01  

I PARATAEKWONDO DI  02 02 01 01 01  

C RUGBY em CR D F 12  02 01 01 

C VÔLEI SENTADO   12 02 01 01 

I 

TENIS DE MESA DF  10 10 01 PARA 

CADA 06 

ATLETAS 

01 01  

TENIS DE MESA DI  05 05 
01 01 

 

TENIS DE MESA SD  04 04  

I 
XADREZ DF / DV  04 04 01 01 01  

XADREZ DI  02 02 01 01 01  

*Legenda: 

  I = Modalidade Individual / C = Modalidade Coletiva 

 TEA = Transtorno do Espectro Autista 

 

§ 1º Cada atleta poderá participar em 01 modalidade coletiva e 01 modalidade 

individual, desde que seja na mesma área de deficiência pelo mesmo município. 

I - Comissão Dirigente: 

a) 01 Chefe de Delegação (obrigatório); 

b) 01 (um) Assessor a partir de 03 modalidades inscritas; 

c) 02 (dois) Dois assessores a partir da 5ª modalidade inscrita; 

d) 03 (três) assessores a partir da 8ª modalidade inscrita e 

e) 04 (quatro) assessores na inscrição acima de  11 modalidades inscritas. 

II - Comissão Técnica: 

a) Modalidades Individuais: 01 Técnico por modalidade e área de deficiência; 

b) Modalidades Coletivas: 01 Técnico e 01 Auxiliar por modalidade e sexo.  

III - Comissão Médica: Esta deverá ser constituída a partir das modalidades 

inscritas pelo município a seguir: 

a) Até 5 modalidades: 01 Médico – 01 Fisioterapeuta – 01 Massagista; 

b) De 06 a 10: (02) Médicos - 03 Fisioterapeutas – 02 Massagistas; 

c) De 11 a 14: (03) Médicos – 03 Fisioterapeutas – 02 Massagistas. 

IV - Comissão de Apoio Geral: 

a) 02 motoristas por veículo. 

b) 01 (um) jornalista até 10 modalidades inscritas; 

c) 02 (dois) jornalistas a partir da 11ª modalidade inscrita; 

§ 2º As Comissões de Dirigentes, Técnicas e Médica, obedecerão ao estabelecido  no 
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caput deste artigo, sendo obrigatório quando da inscrição dos dirigentes, o nome 

completo e o número do documento a ser utilizado para identificá-lo durante a 

Competição. 

§ 3º Serão permitidas a qualquer momento substituições de participantes nas 

Comissões: Dirigente, Técnica, Médica e Apoio Técnico Geral (Jornalista, Segurança, 

Motorista. Limpeza, etc.). As solicitações de substituição dos dirigentes deverão ser feitas 

mediante documento assinado pelo Chefe de Delegação ou Assessores regularmente 

inscritos, com a apresentação do documento original da pessoa a ser incluída. Esta 

autorização será emitida em um prazo de até 02 horas após a solicitação. 

§ 4º O Chefe de Delegação e os Assessores serão os responsáveis perante a 

Comissão Central Organizadora de todos os atos legais e administrativos da sua 

Delegação. 

§ 5º Não será permitida a substituição de pessoa física punida pela Justiça 

Desportiva em cumprimento de suspensão automática. 

§ 6º Será permitida a substituição de atletas: 03(três) por modalidade, sexo e área de 

deficiência. 

§ 7º Para as modalidades individuais, esta substituição só poderá acontecer quando 

o atleta substituto for inscrito na mesma prova e pertencer à mesma classe funcional do 

atleta substituído. 

I - Se o atleta substituto não tiver obtido oficialmente sua classificação funcional  a 

substituição só poderá ser solicitada o dia 19 de outubro de 2022 durante a sessão 

preliminar. 

II - Se o atleta substituto já possuir sua classificação funcional, esta substituição 

poderá ser solicitada até as 18hs do dia 08 de novembro de 2022. 

III - As referidas solicitações para possíveis substituições deverão ser encaminhadas 

por e-mail da sua regional através do documento próprio (ficha de substituição) que 

encontra- se no site do PARAJAPS. 

 

Seção II 

Da Inscrições, Datas e Documentação 

 

Art. 29. Os municípios deverão fazer sua inscrição para competição, encaminhando 

os documentos listados abaixo e disponíveis no site www.esporte.pr.gov.br, ícone Jogos 

Abertos Paraná - menu PARAJAPS, obrigatoriamente nos períodos previstos abaixo: 

I - INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO: enviar por e-mail o Mapa de Inscrição com 

http://www.esporte.pr.gov.br/
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indicação das modalidades esportivas contendo os números respectivos de participantes: 

atletas, técnicos auxiliares, comissões médicas, de apoio e staffs  e indicação dos atletas 

sem classificação funcional (SCF): 

a)   Data: 26 a 28.09.2022 

b)   Horário: até às 18 horas. 

II - INSCRIÇÃO DE ATLETAS E DIRIGIENTES: enviar Ficha de Inscrição de Atletas e 

relação de dirigentes (conforme modelo postado no site www.esporte.pr.gov.br, ícone 

Jogos Abertos Paraná - menu PARAJAPS), com os dados dos atletas (nome completo, a 

data de nascimento, o número do documento e vínculo) para os e-mails indicado no 

parágrafo primeiro deste artigo: 

a) Data: 03 a 05.10.2022; 

b) Horário: até às 18 horas. 

III - LAUDO MÉDICO: Enviar laudo Médico, avaliação psicológica dos Deficientes 

Intelectuais, Síndrome de Down e Oftalmológico para o endereço eletrônico 

avaliacaopsicologica.di@gmail.com de acordo com o artigo 32; 

a) Data: 03 a 05.10.2022; 

b) Horário: até às 18 horas. 

IV - SESSÃO PRELIMINAR: 

a) Data:  19.10.2022. 

b) Horário:  14h30 - Parte Solene; 

      14h45 - Parte Técnica; 

§ 1º Os documentos citados nos incisos I e II somente serão aceitos pelo endereço 

eletrônico abaixo: parajaps@esporte.pr.gov.br  

        § 2º Será aceita a inscrição de município em débito com a Justiça Desportiva, desde 

que o mesmo seja pago até o momento de sua participação no PARAJAPS, junto ao 

Departamento Financeiro do PARANÁ ESPORTE. Caso o município não regularize seu 

débito estará sujeito à sanção por participação irregular nos termos do COJDD. 

 

Art. 30. Quando da não participação na competição do município/modalidade/sexo 

regularmente inscrito, será encaminhado relatório a justiça desportiva para as devidas 

providências. 

 

Parágrafo único. Será analisado também pela Justiça Desportiva o prejuízo 

financeiro, decorrente dos custos da hospedagem do município/modalidade/sexo, caso 

tenha sido solicitado no Mapa de inscrição. 

http://www.esporte.pr.gov.br/
mailto:avaliacaopsicologica.di@gmail.com
mailto:parajaps@esporte.pr.gov.br
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Art. 31. O atleta que for inscrito ou convidado por mais de um município optará 

apenas por um, sendo que esta opção se dará a partir do momento em que o mesmo 

estiver competindo à disposição do município que escolheu. Configurada sua 

participação os  demais municípios que possuírem a inscrição  do atleta, estarão impedidos 

de utilizá-lo para a mesma competição. 

§ 1º Considera-se a disposição do município o atleta que efetivamente atuar em 

modalidade individual ou coletiva pelo referido município, tendo seu nome incluído pela 

arbitragem em súmula ou documento correspondente. 

§ 2º Será de inteira responsabilidade dos atletas, dirigentes e municípios 

participantes, a irregularidade da participação de atleta por dois ou mais municípios na 

mesma competição. 

§ 3º As questões de natureza contratuais de atletas inscritos por um ou mais 

municípios, devem ser dirimidas entre contratante e contratado, não sendo objeto de 

análise pela Justiça Desportiva. 

 

Art. 3º. A qualquer tempo o PARANÁ ESPORTE poderá rever os processos de 

inscrição de modo geral. Se nesta revisão for apurada alguma irregularidade de atletas, 

dirigentes ou municípios, os mesmos estarão passíveis das penalidades previstas no 

COJDD. 

Parágrafo único. Poderão ser também responsabilizados pelas inscrições de que 

trata este artigo, o Dirigente Esportivo Municipal e /ou Técnico da respectiva modalidade 

esportiva. 

 

Capítulo VI 

Das Condições para Participação 

Seção I 

Dos Participantes 

 

Art. 32. O PARAJAPS será disputado por seleções municipais, nos sexos feminino e 

masculino, com atletas nascidos até 31 de dezembro de 2005. 

§ 1º Poderão participar pessoas com deficiência: física, intelectual, visual e síndrome 

de down conforme especificação abaixo: 

 

Segmento Laudo/Classificação 

Cegos e baixa visão Laudo médico oftalmológico e avaliação funcional 
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Deficiência Intelectual, 

síndrome de down. Laudo Médico e Relatório Psicológico 

Deficiência Física Classificação Funcional 

 

I. DEFICIÊNCIA INTELECTUAL/ SÍNDROME DE DOWN 

Apresentação do LAUDO MÉDICO comprovando a deficiência intelectual, sendo 

que o diagnóstico deverá ter sido realizado antes dos 18 anos e RELATÓRIO 

PSICOLÓGICO, constando as limitações nas habilidades de: aprendizagem, 

autocuidado, socialização, comunicação e sensório motor. Além desta 

documentação deverão ser enviados a certidão de nascimento ou RG e foto 3 x 

4, para o endereço eletrônico: avaliacaopsicologica.di@gmail.com onde uma 

Comissão Psicológica, designada pela organização dos jogos, procederá a 

análise e deferimento com o aval da CBDI. Após a aprovação dessas 

documentações a mesma fornecerá um número de elegibilidade “Provisória” 

para a participação nos eventos regionais; 

a) No caso de competições nacionais os atletas terão que apresentar também 

o teste de inteligência WISC-III (até 16 anos) ou WAIS-III (16 anos e 11 

meses) comprovando o valor total de QI abaixo de 75, podendo nesse caso 

receber o número de elegibilidade “Oficial” da CBDI. 

II. CLASSIFICAÇÕES OFTALMOLÓGICAS E FUNCIONAIS PARA ATLETAS COM 

DEFICIÊNCIA VISUAL E/OU FÍSICA (Extraído da IBSA – Federação Internacional 

de Esportes para Cegos) 

a) A classificação do atletismo designa suas Classes de Desporto de acordo 

com a disciplina utilizada no evento: as provas de pista (corrida ou corrida de 

cadeira de rodas) tem o prefixo “T”, as provas de campo (saltos e 

lançamentos) têm o prefixo “F”. 

III. DEFICIÊNCIA VISUAL – CLASSIFICAÇÃO OFTALMOLÓGICA 

a) As classes visuais reconhecidas pela IBSA são as seguintes: 

1. T/F 11: B1: De nenhuma percepção luminosa em ambos os olhos  até a 

percepção de luz, mas com incapacidade de reconhecer o formato de 

uma mão a qualquer distância ou direção; 

2. T/F 12: B2: Da capacidade de reconhecer a forma de uma mão até a 

acuidade visual de 2/60 e/ou campo visual inferior a 5 graus; 

3. T/F 13: B3: Da acuidade visual de 2/60 a acuidade visual de 6/60 e/ou 

campo visual de mais de 5 graus e menos de 20 graus. 

mailto:avaliacaopsicologica.di@gmail.com
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b) Todas as classes considerando o melhor olho, com a melhor correção, ou 

seja, todos os atletas que utilizem lentes de contato ou lentes corretivas 

deverão usá-las para enquadramento nas classes que pretendam competir 

usando-as ou não. 

IV. DEFICIÊNCIA FÍSICA – CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL 

a) Para que seja realizada a classificação é necessário que o atleta possua  grau 

mínimo de deficiência e para isso seguem os tipos de imparidade  elegíveis 

em Atletismo: 

1. Hipertonia: as condições de saúde que causam hipertonia incluem, 

mas não está limitada a paralisia cerebral (PC), acidente vascular 

cerebral (AVC), lesão cerebral adquirida, esclerose múltipla. 

2. Ataxia: condições de saúde que causam ataxia incluem, mas não estão 

limitados a PC, lesão cerebral, esclerose múltipla, ataxia Friedreichs e 

ataxia espinocerebelar; 

3. Atetose: condições de saúde que causam atetose incluem, mas não 

estão limitados a PC; Perda de membro ou deficiência dos membros, 

tais como resultados de trauma relacionado a amputação do membro 

ou deficiência congênita ex. Dismelia; 

4. Perda da amplitude de movimento: as condições de saúde que 

causam a diminuição do movimento incluem, mas não estão limitados 

a artrogriposi e anquilose e trauma relacionados; 

5. Perda da potência muscular: podem ser como resultados de lesão da 

medula espinhal, distrofia muscular, lesão do plexo braquial, espinha 

bífida, pós-pólio ou síndrome de Guillain-Barré. 

§ 2º O atleta deverá apresentar a classificação funcional ou avaliação funcional no    ato 

da competição. Não é necessário o envio deste documento no ato da inscrição. 

§ 3º Os atletas deficientes físicos e visuais que não tiverem a classe funcional definida 

deverão passar por uma avaliação funcional e oftalmológica em local e nas datas definidas 

pelo PARANÁ ESPORTE. 

§ 4º O atleta que não cumprir as normas estabelecidas nos parágrafos 2º e 3º deste 

artigo terá sua inscrição cancelada, não sendo considerado para a agenda de classificação 

e ficará impedido de se hospedar e participar da competição. 

 

Seção II 

Dos Vínculos para a Participação dos Atletas 
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Art. 33. Para efeito de participação será considerado atleta do município 

(identificação com o município - vínculo) os que se enquadrem em um dos parágrafos 

deste artigo: 

§ 1º Estar matriculado até 31 de agosto de 2022, em estabelecimento de ensino 

regular fundamental, médio, pós-médio regular, ensino superior regular, escolas 

especiais, projetos ou programas que atendam o Paradesporto localizado no município. 

Por ocasião da competição deverá ter frequência mínima de 75% a partir da data de 

matrícula até o início da competição. Expirado o prazo estabelecido neste parágrafo o 

atleta que efetuar transferência escolar para outro estabelecimento de ensino de outro 

município, não poderá utilizar deste elo de identificação com o antigo e novo município. 

§ 2º Possuir domicílio pessoal no município até 31 de agosto de 2022. Expirado o 

prazo estabelecido neste parágrafo o atleta que mudar o domicílio pessoal para outro 

município não poderá utilizar deste elo de identificação com o antigo e novo município. 

§ 3º Estar inscrito por uma Entidade de Prática do Paradesporto sediada no 

município junto à Entidade de Administração do Paradesporto do Paraná ou Nacional da 

respectiva modalidade pela qual participará no PARAJAPS, até 31 de agosto de 2022.  

Entende-se por Entidade de Administração do Desporto a entidade representante da 

Confederação / Associação Brasileira da modalidade no Estado do Paraná. Expirado o 

prazo estabelecido neste parágrafo o atleta que efetuar transferência para outra entidade 

de prática esportiva (clube, associação e outros) de outro município não poderá utilizar 

deste elo de identificação com o antigo e novo município. 

§ 4º Ter nascido no município, mesmo na hipótese de estar vinculada a outra 

Entidade de Administração do Paradesporto Estadual, Nacional ou Internacional. 

§ 5º Caso seja solicitado pelo PARANÁ ESPORTE ou pela Justiça Desportiva a 

comprovação dos vínculos informados na ficha de inscrição, deverão ser apresentados 

num prazo máximo de até 04 horas após o pedido. 

 

Seção III 

Dos Atletas Convidados 

 

Art. 34. Para O PARAJAPS todos os municípios poderão convidar atletas observando 

as seguintes condições: 

I - Poderá ser convidado apenas 01 atleta por sexo nas modalidades de 

Parabadminton, Goalball, Paracanoagem, Paraciclismo, Tênis de Mesa, Xadrez, Vôlei 

Sentado, Futsal, Handebol DF feminino e masculino, Handebol DI masculino, Bocha 
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Paraolímpica, Golf 7 e ParaTaekwondo. 

II - Nas modalidades coletivas mistas: Basquetebol em CR e Rugby em CR poderá 

ser convidado apenas 01 atleta independente do sexo. 

III - Nas modalidades de Atletismo e Natação poderão ser convidados: 

a) Se a composição da equipe for de 05 a 15 atletas poderá ser convidado 01 atleta 

por sexo. 

b) Se a composição da equipe for acima de 15 atletas poderão ser convidados 

02 atletas por sexo. 

Parágrafo único. A indicação dos atletas convidados será feita na ficha de inscrição 

onde deverá ser observada a indicação “CONVIDADO”. Caso não seja efetivada esta 

formalidade e seja constatada alguma irregularidade na participação do atleta, será 

encaminhado relatório à Justiça Desportiva referente ao fato ocorrido. 

 

Seção IV 

Da Identificação dos Participantes 

 

Art. 35. Os atletas participantes do PARAJAPS deverão apresentar obrigatoriamente 

um dos documentos listados no parágrafo primeiro, para identificá- lo perante as 

atividades programadas da Competição. O documento deverá gozar de fé pública em 

todo território nacional, possuir fotografia capaz de identificar o portador, devendo ser 

apresentado na sua forma original. Documentos com prazo de validade vencido poderão 

ser utilizados somente para identificação. 

§ 1º O atleta que optar por utilizar os documentos a seguir relacionados poderá 

apresentar-se diretamente à equipe de arbitragem: 

I - Cédula de Identidade (RG) expedida pelas Secretarias de Segurança Pública por 

intermédio dos Institutos de Identificação de qualquer um dos Estados- membros da 

República Federativa do Brasil; 

II - Carteira de Identidade Militar; 

III - Cédula de Identidade de Estrangeiro expedida pela Polícia Federal Brasileira; 

IV - Carteira Nacional de Habilitação; 

V - Carteira de Trabalho; 

VI - Passaporte Brasileiro expedido pela Polícia Federal Brasileira; 

VII - Cédula de identidade profissional (CONFEF/ CREF – CRM – CREFITO – 

MASSOTERAPEUTA – OAB – CREA E OUTROS) 

§ 2º O atleta que optar pela apresentação de documento diferente dos citados no 
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parágrafo primeiro, somente poderá participar do PARAJAPS após autorização expressa 

da Justiça Desportiva. 

§ 3º O atleta que possuir documento danificado ou que não identifique o portador 

e optar pela apresentação deste, somente poderá participar do PARAJAPS após 

autorização expressa da Justiça Desportiva. Caso não seja concedida autorização deverá 

apresentar outro documento que goze de fé pública. 

§ 4º O atleta que estiver com o nome ou número do documento incorreto em 

súmula poderá realizar esta correção diretamente na área de Competição (quadra ou 

locais de provas), desde que uma das informações (nome completo ou número do 

documento) registrada em sumula esteja correta em relação ao documento apresentado 

e permitido no parágrafo primeiro deste Artigo. 

§ 5º Os autores e coparticipes de fraudes e falsificações documentais, além das 

punições impostas pela Justiça Desportiva, terão os autos remetidos à Justiça Comum 

para providências. 

 

Seção V 

Da Participação da Comissão de Dirigentes Municipal 

 

Art. 36. Nas atividades programadas para Comissão de Dirigentes Municipal, a 

identificação será obrigatoriamente por intermédio da apresentação do documento 

previsto no parágrafo primeiro e segundo deste Artigo: 

§ 1º Os integrantes da Coordenação da Delegação (Chefe de Delegação e 

Assessores) e Comissão de Apoio serão identificados com os documentos a seguir 

relacionados, o documento deverá gozar de fé pública em todo território nacional, 

possuir fotografia capaz de retratar as atuais condições físicas do seu portador, sendo 

apresentado na sua forma original. O documento com o prazo de validade vencido 

poderá ser utilizado somente para identificação: 

I - Cédula de Identidade (RG) expedida pelas Secretarias de Segurança Pública por 

intermédio dos Institutos de Identificação de qualquer um dos Estados- membros da 

República Federativa do Brasil; 

II - Carteira de Identidade Militar; 

III - Cédula de Identidade de Estrangeiro expedida pela Polícia Federal Brasileira; 

IV - Carteira Nacional de Habilitação; 

V - Carteira de Trabalho; 

VI - Passaporte Brasileiro expedido pela Polícia Federal Brasileira; 
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VII - Cédula de Identidade Profissional (CONFEF/CREF, CRM, CREFITO e 

MASSOTERAPEUTA, OAB, CREA e outras). 

§ 2º Os membros da Comissão de dirigentes municipal, Técnica, Médica e jornalistas 

regularmente inscritos, serão identificados somente pela Cédula de Identidade 

Profissional conforme estabelecido na legislação que rege as respectivas profissões 

regulamentadas em nosso país. 

I - Cédula de Identidade Profissional do CONFEF/CREF com área de atuação plena 

ou bacharelado. Na categoria Provisionado, com área de atuação na modalidade 

especificada na Cédula; 

II - Cédula de Identidade Profissional do CRM (MÉDICO); 

III - Cédula de Identidade Profissional do CREFITO (FISIOTERAPEUTA); 

IV - Cédula de Identidade Profissional do MASSOTERAPEUTA (MASSAGISTA); 

§ 3º Os documentos deverão ser apresentados em sua forma original e não poderão 

estar com o prazo de validade vencido. 

§ 4º Os técnicos, auxiliares técnicos, médicos, fisioterapeutas e jornalistas que 

optarem pela apresentação de outro documento que não as Cédulas de Identidade 

Profissional dos seus órgãos de Classe, somente poderão participar das competições após 

autorização expressa da Justiça Desportiva. 

§ 5º Não havendo profissionais identificados para atuarem nas Comissões Técnica  e 

Médica das equipes, os membros da Comissão de Apoio das modalidades disputadas pela 

área de Deficiência Intelectual e Síndrome de Down poderão dirigir as respectivas equipes 

ou atletas desde que sejam credenciados junto à mesa de controle de arbitragem. Nas 

disputas das demais áreas de deficiência nas modalidades coletivas o capitão assumirá a 

direção da equipe e nas modalidades individuais será indicado um representante dos 

atletas conforme estabelecido nas regras das modalidades. 

§ 6º Será de inteira responsabilidade dos municípios a participação de técnicos, 

auxiliares técnicos, médicos, fisioterapeutas e jornalistas que não cumpram o disposto 

deste artigo caracterizando desta forma exercício ilegal da profissão, sujeito às sanções 

previstas em lei. A fiscalização da atuação dos profissionais será de inteira 

responsabilidade dos seus respectivos Conselhos e a participação irregular de dirigentes 

sujeitam os infratores às sanções previstas no COJDD. 

 

Art. 37. Os autores e coparticipes de fraudes e falsificações documentais, além das 

punições impostas pela Justiça Desportiva, terão os autos remetidos à Justiça Comum 

para providências. 
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Seção VI 

Da Vedação de Participação 

Art. 38. Para o PARAJAPS é vedada a participação de: 

I - Pessoa jurídica (município) na modalidade/sexo/prova que estiver em 

cumprimento de suspensão por prazo, indenização ou multa imposta pelo órgão 

judicante, na respectiva competição; 

II - Pessoa física (atleta, técnico, etc.) que estiver em cumprimento de suspensão  por 

prazo, indenização ou eliminação imposta pelo órgão judicante, independente da 

competição em que foi punido; 

III - Atletas que não preencham os requisitos exigidos no Capítulo VI. 

 

Capítulo VII 

Da Estrutura Técnica de Disputa dos Jogos 

 

Art. 39. O PARAJAPS será disputado em Fase Única. 

 

Art. 40º. O PARAJAPS constitui no processo de apuração técnica do rendimento das 

equipes e atletas inscritos na competição. 

 

Art. 41º. A critério do PARANÁ ESPORTE poderão ser incluídas modalidades em 

caráter de apresentação e seus resultados não serão considerados para a Classificação 

Final. 

Parágrafo único. Caso haja interesse do município/ instituição sede na realização 

de modalidades que não constem na relação oficial daquelas que serão disputadas, além 

da concordância de pelo menos outros dois municípios para a realização da modalidade, 

caberá à cidade sede todos os encargos para a realização da competição. 

 

Capítulo VIII 

Do Cerimonial de Abertura 

 

Art. 42º. O PARAJAPS terá um Cerimonial de Abertura do qual participarão 

obrigatoriamente todas as delegações. Caso o município não se faça representar ou 

apresente-se sem uniforme, será encaminhado relatório do Cerimonial para a Justiça 

Desportiva. 
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§ 1º O Cerimonial de Abertura é considerado atividade oficial dos jogos, devendo 

cada delegação apresentar-se devidamente uniformizada sendo composta 

exclusivamente por atletas e dirigentes inscritos na competição. Cada delegação deverá 

trazer obrigatoriamente, para o desfile, a Bandeira de seu Município. 

§ 2º Os municípios que estiverem inscritos em modalidades cuja disputa se dará 

somente a partir do segundo dia de competições, estarão liberados da participação 

obrigatória do Cerimonial de Abertura. 

§ 3º A locução oficial do cerimonial deverá obrigatoriamente citar no início, nos 

intervalos e no término das solenidades os nomes das instituições realizadoras e 

promotoras. 

§ 4º O município/instituição sede deverá obrigatoriamente apresentar ao 

representante do IPCE (Direção Geral) o roteiro (pauta) no prazo de (48) quarenta e oito 

horas antes do Cerimonial de Abertura para que o mesmo seja homologado. 

§ 5º O Cerimonial de Abertura obedecerá a seguinte ordem de apresentação: 

I - Concentração das delegações; 

II - Entrada e desfile das delegações e arbitragem; 

III - Hasteamento das bandeiras do Brasil, do Paraná, do Município sede ao som do 

Hino Nacional Brasileiro e do Hino do Paraná: 

IV - Declaração de abertura dos jogos; 

V - Entrada do fogo simbólico e acendimento da Pira Olímpica; 

VI - Juramento do atleta: 

“Em nome de todos os competidores / prometo participar destes Jogos / 

respeitando e cumprindo as normas que o regem / me comprometendo 

com um esporte sem doping e sem drogas / no verdadeiro espírito 

esportivo / pela glória do esporte em honra às nossas equipes - Assim 

Juramos”. 

VII - Juramento do árbitro: 

“Em nome de todos os árbitros / prometo que cumpriremos as nossas 

funções durante estes Jogos / em total imparcialidade / respeitando e 

seguindo as regras que os regem / no verdadeiro espírito esportivo. - Assim 

Juramos”. 

VIII - Confraternização e retirada das delegações; 

IX - Eventos artísticos e/ou outros (a critério da sede); 

X - Encerramento. 
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Capítulo IX  

Da Premiação 

 

Art. 43. A PARANÁ ESPORTE, diretamente ou por intermédio de patrocinador oficial, 

premiará os 1°, 2° e 3° lugares em cada modalidade/sexo com medalhas e troféus. 

§ 1º Toda e qualquer outra premiação a ser oferecida deverá ter autorização 

expressa do PARANÁ ESPORTE. 

§ 2º Será ofertado o Troféu de Campeão Geral (1º, 2º e 3º lugares) de posse definitiva 

aos municípios participantes que tenham obtido a maior pontuação nos critérios técnicos 

estabelecidos nos parágrafos terceiro, quarto e quinto. 

§ 3º Para definição da Classificação Final Geral (Campeão Geral) do 10° PARAJAPS, 

será utilizada a contagem de pontos, conforme segue: 

 

CLASSIFICAÇÃO PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO PONTUAÇÃO 

1º lugar 13 pontos 5º lugar 4 pontos 

2º lugar 8 pontos 6º lugar 3 pontos 

3º lugar 6 pontos 7º lugar 2 pontos 

4º lugar 5 pontos 8º lugar 1 ponto 

 

§ 4º Em caso de empate na Classificação Final Geral por município, serão obedecidos 

os seguintes critérios de desempate: 

I - Maior número de primeiros lugares; 

II - Persistindo o empate, pelo maior número de segundos lugares, e assim 

sucessivamente, com as classificações subsequentes; 

III - Persistindo o empate os municípios permanecerão empatados em classificação 

e pontuação, e as classificações subsequentes serão estabelecidas em relação à 

quantidade de equipes empatadas. 

 

Capítulo X 

Das Disposições Gerais e Transitórias 

 

Art. 44. É de responsabilidade total dos municípios participantes o transporte para 

o deslocamento até a cidade sede, bem como para ir aos locais de competição e 

alimentação. 
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Art. 45. As normas e determinações quanto à disciplina e conservação dos 

alojamentos definidos pela entidade organizadora e constante neste Regulamento 

deverão ser cumpridas integralmente. 

§ 1º É de responsabilidade direta e exclusiva dos municípios participantes os danos, 

prejuízos e depredações causadas em bens imóveis e/ou móveis utilizados na competição 

por qualquer pessoa integrante da sua delegação. Em qualquer situação o município/ 

instituição sede deverá ser imediatamente ressarcido com a reposição do material ou em 

valor pecuniário. 

§ 2º Além das consequências previstas no parágrafo acima, o faltoso ficará sujeito às 

penalidades previstas no COJDD. 

 

Art. 46. A condição de saúde dos atletas e dirigentes participantes bem como a 

responsabilidade sobre a participação de atletas menores de idade, de acordo com a 

legislação vigente no país ficará sob a responsabilidade dos municípios pelos quais 

estiverem participando, desde o momento da formação da delegação, do seu translado 

entre o município de origem e o Município sede, durante as competições e durante o 

deslocamento interno aos locais de competição. 

§ 1º As Comissões Médicas das delegações deverão acompanhar e se 

responsabilizar pelo bom estado de saúde de seus integrantes. 

§ 2º Os municípios que não possuírem Comissão Médica na delegação estarão 

automaticamente submetidos aos médicos indicados pelo Município/Instituição sede, 

exceto durante o deslocamento entre o município de origem e o de destino. 

§ 3º Sugerímos que os municípios participantes celebrem um seguro de vida 

coletivo extensivo a todos os componentes de sua delegação oferecendo garantias às 

suas participações. 

 

Art. 47. Todos os participantes devidamente representados/ assistidos por quem de 

direito, na efetivação de suas participações autorizam em caráter gratuito, irrevogável e 

irretratável o PARANÁ ESPORTE e seus parceiros constituídos no presente  Regulamento, a 

captar e fixar a suas imagens e vozes durante a realização dos jogos, em qualquer suporte 

existentes ficando estas entidades desta forma, plenamente capacitadas a utilizarem as 

imagens e vozes a seus exclusivos critérios a qualquer tempo, no Paraná, no Brasil e em 

outros países. 

 

Art. 48. O Município/instituição sede não poderá celebrar contrato de patrocínio  do 
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PARAJAPS sem expressa anuência do PARANÁ ESPORTE. 

§ 1º Município/instituição sede permitirá a entrada de material promocional dos 

patrocinadores nos locais de competições e de solenidades, bem como prevalecerá 

publicidade do PARANÁ ESPORTE, dos patrocinadores e da sede, obedecendo aos 

critérios fixados pelo PARANÁ ESPORTE. 

§ 2º A sede deverá fixar o nome do PARANÁ ESPORTE em igual proporção ao seu em 

todos os materiais promocionais, locais e ações realizadas antes, durante e após o evento 

quando tais atos estiverem relacionados ao mesmo. 

§ 3º O Município/instituição sede deverá encaminhar ao PARANÁ ESPORTE, para 

aprovação, cópia de “layouts” de todos os materiais promocionais relativos ao evento. 

 

Art. 49. O PARAJAPS observará quanto as suas formas de disputa, as disposições 

contidas no Regulamento Técnico que é parte integrante do presente Regulamento. 

 

Art. 50. O PARAJAPS observará quanto à normatização própria das modalidades 

Paradesportivas disputadas, os regulamentos técnicos dos campeonatos e as regras 

oficiais vigentes no País. 

 

Art. 51. Para fins disciplinares nas modalidades individuais cada prova será 

considerada distinta das demais. 

 

Art. 52. Nas modalidades coletivas: Serão realizados os campeonatos das 

modalidades/sexo em que houver um mínimo de 03 (três) municípios participantes. Nas 

modalidades individuais em que houver apenas 2 (dois) municípios participantes os 

mesmos terão suas participações garantidas bem como a entrega de medalhas aos 

primeiros lugares, sem, no entanto, somar pontos para a classificação da mesma. 

Parágrafo único. No caso de apenas 01 (um) município inscrito para a modalidade 

a prova poderá ser solicitado pelo município com o objetivo de aferição de marcas. 

 

Art. 53. Ficará a critério da Comissão Técnica a elaboração da programação (datas, 

locais e horários) dos jogos ou provas. 

Parágrafo único. A Comissão Técnica não tem a responsabilidade de atender aos 

pedidos de programação de jogos em função dos dirigentes e/ou atletas que atuam por 

mais de uma modalidade. 
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Art. 54. Os materiais esportivos a serem utilizados durante os jogos serão definidos 

e oferecidos pelo PARANÁ ESPORTE, não cabendo aos participantes questionamentos 

dos mesmos. 

Art. 55. Qualquer competição que venha a ser suspensa ou transferida por motivo  de 

força maior será realizada conforme determinar a Comissão Técnica, obedecendo às 

regras oficiais de cada modalidade Paradesportiva. 

 

Art. 56. Haverá uma tolerância de 15 minutos para o início do primeiro jogo de cada 

período, não havendo tal para os demais. 

 

Art. 57. Somente será permitida a permanência na área de competição de: 

I - Supervisão, coordenação e equipe de arbitragem da modalidade; 

II - Pessoas envolvidas diretamente com a partida em questão de acordo com  as 

regras da modalidade; 

III - Pessoas com autorização do Supervisor ou Coordenador da modalidade. 

 

Art. 58. A pessoa física inscrita que não tiver condições de atuação na partida ou 

prova, por estar cumprindo suspensão automática ou pela Justiça Desportiva, deverá se 

postar do lado contrário da mesa de controle e dos respectivos bancos de reservas nos 

locais da competição. 

 

Art. 59. Será de inteira responsabilidade dos municípios se pessoas físicas e jurídicas 

que estiverem cumprindo punição imposta pelo órgão judicante e/ ou suspensão 

automática, vierem a participar de jogo ou prova. 

 

Art. 60. Conforme as Resoluções do Conselho Estadual de Esporte e Lazer haverá 

comunicabilidade das punições aplicadas pelos Tribunais de Justiça Desportiva e 

Comissões de Ética por ocasião dos Jogos Escolares do Paraná, Jogos da Juventude do 

Paraná, Jogos Universitários do Paraná, Jogos Abertos do Paraná e Jogos Abertos do Valei 

do Ivaí. 

Parágrafo único. A participação de pessoas físicas em cumprimento de punição, 

independentemente do órgão judicante que tenha proferido a respectiva decisão, 

acarretará descumprimento de decisão e participação irregular em qualquer dos  eventos 

que integram os Jogos Oficiais do Paraná. 
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Art. 61. O município que apresentar para a disputa de um jogo ou prova oficialmente 

programada, equipe, dirigente e/ ou atleta individualmente considerado, sem as 

condições legais e materiais para atuação, terá encaminhado à Justiça Desportiva 

relatório por parte da Comissão Técnica do evento para as providências legais. 

Parágrafo único. Se a Justiça Desportiva entender pela desclassificação conforme 

Termo de Decisão, a equipe e /ou atleta individualmente considerado terá todos os 

resultados obtidos na competição e /ou prova, individualmente considerada, canceladas. 

Se esta suspensão ocorrer após o início de qualquer fase subsequente, não será permitido 

a qualquer equipe e /ou atleta requerer sua ascensão. 

 

Art. 62. Estará automaticamente suspenso da partida subsequente na mesma 

modalidade / sexo a pessoa física que: 

I - No BASQUETEBOL em CR cometer uma falta desqualificante, exceto pelo 

descrito no item 2.1 do regulamento técnico da modalidade; 

II - No FUTSAL for expulsa ou receber 02 cartões amarelos, consecutivos ou não; 

III - No VOLEI SENTADO for desqualificada; 

IV - No HANDEBOL EM CADEIRA DE RODAS e no HANDEBOL disputado pela área 

de deficiência Intelectual for expulsa ou desqualificada com relatório; 

V - No RUGBY em CR cometer uma falta desqualificante. 

§ 1º Não se aplica o disposto neste artigo se antes do cumprimento da suspensão  a 

pessoa física for absolvida pelo órgão judicante competente, desde que conste no termo 

de decisão do respectivo processo disciplinar o não cumprimento da suspensão 

automática, nos termos da legislação desportiva vigente. 

§ 2º Para fins do disposto neste artigo entende -se por partida subsequente a 

ocorrente na mesma competição e no ano específico correspondente. 

 

Art. 63. Será considerado perdedor por WxO, desclassificado da competição e tendo 

os seus jogos e resultados cancelados o atleta ou equipe que: 

I - Desistir, não comparecer ou comparecer fora do prazo regulamentar; 

II - Apresentar-se sem o uniforme adequado; 

III - Apresentar-se para a disputa de um jogo ou prova oficialmente programado sem 

a documentação exigida. 

§ 1º Além das consequências previstas no “caput” deste artigo o faltoso ficará 

sujeito às penalidades previstas no COJDD. 

§ 2º Nas modalidades individuais somente serão encaminhados relatórios à Justiça 
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Desportiva no caso do não comparecimento de nenhum atleta em nenhuma nas provas 

confirmadas. 

 

Art. 64. No controle de cartões, nas modalidades que estes forem utilizados, serão 

aplicados os seguintes procedimentos: 

I - Será de inteira responsabilidade dos municípios participantes o controle dos 

cartões recebidos por seus atletas e dirigentes nas respectivas modalidades. Caso haja 

interesse, o mesmo pode ser consultado na CCO. A equipe de arbitragem não impedirá 

a participação de nenhum atleta caso o técnico queira colocá-lo no jogo; 

II – WO: na partida em que houver o WO os atletas que deveriam cumprir a 

suspensão automática deverão fazê-lo novamente na partida seguinte. Todos os 

cumprimentos de suspensão automática e cartões recebidos nos jogos realizados contra 

a equipe que não compareceu, compareceu tardiamente ou sem as condições materiais 

exigidas para a disputa da partida serão mantidos; 

III - Desclassificação - todos os cumprimentos de suspensão automática e cartões 

recebidos nos jogos realizados contra a equipe desclassificada serão  mantidos. 

 

Art. 65. Todos os municípios participantes deverão utilizar uniformes para as 

disputas. Também deverão possuir no mínimo 02 jogos de uniformes, sendo um de cor 

clara e outro de cor escura. Nestes deverá constar obrigatoriamente na camisa o nome 

do município para efeito de identificação pelo público e mídia. 

§ 1º Para efeito deste artigo consideram-se peças de uniforme calção e camisa, 

conforme determina a regra específica de cada modalidade para identificação junto à 

mesa de controle do jogo. 

§ 2º O tamanho mínimo recomendado para a inscrição do nome do município na 

camisa será de 20x4 cm (comprimento x largura). 

§ 3º Não serão permitidas improvisações para colocação do nome do município 

e números na camisa, tais como: fitas adesivas, esparadrapo, papel e outros. 

§ 4º É expressamente proibido o uso de uniformes com patrocínio de partidos 

políticos e/ ou candidatos, cigarros, bebidas alcoólicas ou similares. 

§ 5º A vestimenta dos técnicos ou responsáveis das equipes será camiseta, calça ou 

bermuda e tênis, conforme a especificidade de cada modalidade e deverá ser de cor 

diferente dos uniformes dos atletas. É expressamente proibida a permanência no banco 

de reservas calçando chinelos ou sandálias. Deve-se evitar a entrada nos locais de 

competição (quadra) com calçados que possam vir a causar danos aos pisos. 
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Art. 66. Caso as cores dos uniformes sejam similares e prejudiquem as disputas, um 

sorteio indicará qual das equipes deverá mudar o uniforme. O tempo para a troca dos 

uniformes será de 15 minutos. 

§ 1º Quando o Município sede for uma das equipes, ele deverá trocar o uniforme. 

§ 2º O início da contagem do tempo de 15 minutos se dará no momento que o 

árbitro encerrar o sorteio com os capitães das equipes. 

§ 3º Para o primeiro jogo de cada período o início da contagem dos 15 minutos 

previstos no “caput” deste artigo, se dará no horário em que estiver programado o início 

do primeiro jogo da rodada e as situações previstas no Artigo 64 do presente 

Regulamento. 

 

Art. 67. É proibido para dirigentes, técnicos, atletas, árbitros e demais pessoas 

diretamente envolvidas com as competições, devidamente uniformizados, fumar e ingerir 

bebidas alcoólicas em locais de competição, CCO, hotéis e restaurantes diretamente 

ligados ao evento. O faltoso ficará sujeito às penalidades previstas no COJDD. 

 

Art. 68. Somente será permitida a entrada de instrumentos de som ou percussão nos 

locais de competição, desde que devidamente autorizados pela supervisão ou 

coordenação da modalidade e arbitragem, que determinará o local de acomodação dos 

mesmos. 

 

Capítulo XI 

Das Normas Gerais 

Seção I 

Das Normas Específicas das Competições 

 

Art. 69. Os técnicos ou responsáveis pelas equipes deverão entregar na mesa de 

controle quando solicitado, os documentos de identificação de seus atletas e dirigentes 

para que possam ser feitas as devidas conferências dos mesmos, sem os quais não 

poderão participar das disputas. 

 

Art. 70. Para evitar acidentes os técnicos ou responsáveis deverão orientar seus 

atletas que é proibido utilizar qualquer tipo de adereço (correntes, anéis, pulseiras, 

brincos, piercing, etc.) durante a realização das partidas. Por solicitação da arbitragem os 

mesmos deverão retirar seus adereços/enfeites. 
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Art. 71. Para um melhor acompanhamento dos jogos os Chefes de Delegações ou 

Assessores deverão acompanhar diariamente junto a CCO ou através do site oficial do 

evento, os boletins de programação, de resultados, notas oficiais e outros documentos 

expedidos pela Comissão Técnica e pela Comissão Executiva Local. 

 

Art. 72. Para as modalidades em que há o aquecimento no local de competição 

somente será permitido para o primeiro jogo de cada período, desde que as equipes 

cheguem com 30 minutos de antecedência da hora estipulada em boletim oficial. As 

demais equipes deverão fazê-lo fora da quadra. 

 

Seção II 

Das Normas Específicas do Restaurante Oficial do Evento 

 

Art. 73. O ticket de alimentação, que dará direito às refeições, será distribuído pelo 

PARANÁ ESPORTE, sendo entregues conforme o número de participantes relacionados 

na Ficha e utilização do Refeitório, durante o período de estadia dos mesmos. 

§ 1 O ticket deverá ser retirando na CCO. 

§ 2 A entrada no restaurante somente será permitida mediante a apresentação do 

ticket correspondente à refeição. 

 

Art. 74. Os horários das refeições, preferencialmente, serão: 

I - Almoço: 11h às 14h; 

II - Jantar: 17h30 às 20h30. 

Parágrafo único. A critério da Comissão Técnica o horário das refeições poderá  ser 

alterado. 

 

Art. 75. A equipe que tiver o primeiro jogo em cada período deverá se apresentar mais 

cedo ao local de refeição, dentro do horário estabelecido para a mesma. Se necessário 

deve procurar o Coordenador de Alimentação para que este auxilie no processo de 

atendimento de sua equipe. 

 

Art. 76. Compete a cada participante colaborar com a conservação da ordem e 

limpeza, cabendo aos dirigentes zelarem pelo comportamento de seus atletas nas 

dependências do refeitório. 
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Art. 77. Não é permitido o uso de roupas que atentem aos bons costumes e 

conceitos de ordem moral, bem como jogar bola nas dependências do refeitório. 

 

Art. 78. Para qualquer informação e /ou reclamação o Chefe de Delegação ou 

Assessores deverão dirigir-se ao Coordenador de Alimentação do PARANÁ ESPORTE. 

 

Seção III 

Das Normas Específicas dos Hotéis 

 

Art. 79. Os quartos ocupados deverão ser conservados em perfeita ordem e limpeza, 

bem como os sanitários e demais dependências utilizadas. 

 

Art. 80. Os objetos de valor são de inteira responsabilidade de seu proprietário, dos 

dirigentes ou responsáveis. O PARANÁ ESPORTE o Instituição/Município sede não se 

responsabilizam por eventuais perdas. 

 

Art. 81. Não é permitido jogar bola nas dependências dos hotéis. 

 

Art. 82. Não é permitido aos atletas ou demais membros das delegações fazerem se 

acompanhar de pessoas estranhas a sua delegação, e para tanto as visitas deverão ser 

feitas nos locais de competição ou em outros locais. 

 

Art. 83. A permanência e deslocamento dos atletas, técnicos, dirigentes e demais 

membros que compõe a delegação, nos corredores e áreas comuns dos hotéis deverão ser 

feitos de modo a não atentar aos bons costumes e aos conceitos visuais de 

comportamento geral. 

 

Art. 84. Os equipamentos de som pertencentes aos dirigentes e atletas deverão ser 

de uso único e restrito aos quartos ou demais locais utilizados como dormitório, bem 

como sua utilização deverá seguir as normas estabelecidas com os decibéis permitidos 

pela legislação vigente. 

 

Art. 85. Após as 23 horas todas as luzes deverão estar apagadas e deverá ser mantido 

silêncio dentro das dependências dos hotéis, respeitando o descanso e recuperação física 

de todos. Serão responsáveis pelo que determina o presente artigo   os senhores Chefes 
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de Delegações ou Assessores. 

Art. 86. Toda e qualquer reclamação quanto à ordem nos hotéis deverá ser feita por 

escrito pelo Chefe da Delegação ou Assessores devidamente credenciados. 

 

Art. 87. Todas as normas anteriormente designadas deverão estar de acordo com  a 

normatização dos hotéis, cumpridas pelas delegações sob responsabilidade dos 

dirigentes. 

 

Art. 88. A PARANÁ ESPORTE reserva-se no direito de: 

I - Propor a sustação da participação no 10° Jogos Paradesportivo do Paraná - das 

pessoas cuja atitude for contrária ao espírito desportivo, dentro e fora do ambiente de jogo 

(quadras, campos, arquibancadas, hoteis, restaurantes e outros) bem como estarão 

sujeitas as penalidades previstas no COJDD; 

II - Livre acesso a todas as dependências ocupadas pelas delegações sempre que 

julgar necessário. 

 

Art. 89. Os casos omissos a este Regulamento serão resolvidos pelo Comitê 

Roganizador Estadual - PARANÁ ESPORTE .
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ANEXO I 

 

FORMAS DE DISPUTA PARA AS MODALIDADES COLETIVAS 

 

1. De 03 (três) a 05 (cinco) EQUIPES 

Será formado um grupo único através de sorteio e será disputado sistema de rodízio 

em turno. A classificação final será efetuada pela pontuação das equipes ao final do 

turno. 

 

2. De 06 (seis) a 08 (oito) EQUIPES. 

2.1 Fase Classificatória: Os concorrentes serão divididos em 02 grupos (A e B) 

observando os itens 4 e 5, disputados pelo sistema de rodízio em turno único. O 

sorteio para composição dos grupos será feito em 02 partes: 1ª - números 01 a 

06, 2ª - números 07 e 08 (se necessário), ficando os mesmos assim constituídos: 

 

GRUPO A GRUPO B 

01 02 

04 03 

05 06 

08 07 

 

2.2 Classificam-se para a Fase Semifinal o 1º e o 2º lugares de cada grupo 

 

2.3 Fase Semifinal: Será disputada conforme segue: 

 

Jogo 01 1º Grupo A x 2º Grupo B 

Jogo 02 1º Grupo B x 2º Grupo A 

 

2.4 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 

 

2.5 A Classificação Final será feita por estimativa. 

 

3. De 09 (nove) a 12 (doze) equipes. 

3.1 Fase Classificatória: Os concorrentes serão divididos em três grupos (A, B, C) 

observando os itens 4 e 5, disputados pelo sistema de rodízio em turno único. O 

sorteio para composição dos grupos será feito em 02 partes 1ª – números 01 a 

09, 2ª – números 10 a 12, ficando os mesmos assim constituídos: 
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GRUPO A GRUPO B GRUPO C 

01 02 03 

06 05 04 

07 08 09 

12 11 10 

 

3.2 Classificam-se os primeiros colocados de cada grupo e o melhor segundo 

colocado por Índice Técnico. 

 

3.3 Fase Semifinal: Os 04 (quatro) classificados serão distribuídos por sorteio, 

conforme segue, sendo que o 2º lugar classificado por Índice Técnico não poderá 

enfrentar o 1º lugar do seu grupo na Fase Classificatória: 

 

Jogo 01 1º Grupo x 2º Grupo CT 

Jogo 02 1º Grupo x 1º Grupo 

 

3.4 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 

 

3.5 A Classificação Final será feita da seguinte maneira: 

I. 1º a 4º lugares - disputa de jogo; 

II. 5º e 6º lugares – segundos lugares na Fase Classificatória não classificada para a 

Fase Semifinal, obedecendo ao critério das equipes classificadas de 1º a 4º 

lugares; 

III. 7º a 9º lugares – terceiros lugares de cada grupo na Fase Classificatória, 

obedecendo ao critério das equipes classificadas de 1º a 6º lugares; 

IV. 10º lugar - 4º lugar do grupo na Fase Classificatória 

V. 11°lugar e 12° por estimativa. 

 

4. Quando, na fase classificatória, houver necessidade da formação de grupos estes deverão 

ser encabeçados por: 

4.1 Grupo A - município sede; 

4.2 Grupo B - Campeão do ano anterior; 

4.3 Grupo C - (se necessário) 2º lugar do ano anterior; 

4.4 Grupo D - (se necessário) 3º lugar do ano anterior. 

 

5. Se a cidade sede não estiver participando da presente edição, a formação dos grupos 

ficará da seguinte forma: 

5.1 Grupo A - Campeão do ano anterior; 

5.2 Grupo B - 2º lugar do ano anterior; 



38  

5.3 Grupo C - (se necessário) 3º lugar do ano anterior; 

5.4 Grupo D - (se necessário) 4º lugar do ano anterior. 

 

6 Os casos omissos a este Regulamento serão resolvidos pela Comitê Organizador Estadual - 

PARANÁ ESPORTE. 
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ANEXO II 

 

REGULAMENTOS ESPECÍFICOS DAS MODALIDADES 

 

ATLETISMO 

Evelyn 

1. Essa modalidade será disputada pelas áreas de deficiência: Visual, Física, Intelectual e 

Síndrome de Down. 

 

2. A competição será regida pelas regras internacionais da World Athletics e do World Para 

Athletics (do Comitê Paralímpico Internacional – IPC), Normas do Comitê Paralímpico 

Brasileiro (CPB), da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAT), e da Federação Internacional 

de Atletismo para atletas com Síndrome de Down – IAADS, obedecendo às normas contidas 

neste Regulamento e as emanadas das leis Paradesportivas Nacionais e Internacionais com 

adaptações para o uso de próteses, cadeira de rodas ou atleta-guia, mas sem oferecer 

vantagem em relação aos seus adversários. 

 

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

Movimento Paralímpico e o IPC Athletics (World Para Athletics) é uma marca registrada do 

IPC. 

# 2º – As regras e Regulamentos do IPC Athletics Junho 2022 foram desenvolvidas para 

serem usadas em conjunto com as regras de Competição da World Athletics 2022 na 

condução de Competições reconhecidas pelo IPC Athletics incluindo: 

 

a. Competições IPC, ou seja, Jogos Paraolímpicos e Campeonatos Mundiais; 

b. Competições Sancionadas pelo IPC, ou seja, Circuitos e séries mundiais; 

c. Competições aprovadas pelo IPC, ou seja, nacionais, internacionais endossadas pela 

World Athletics 2022 ou Federação Nacional de Atletismo. 

 

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

 

3.1 Cada município poderá inscrever até 02 atletas por prova/classe. 

 

4. Os atletas serão inscritos conforme o estabelecido no Capítulo V do Regulamento Geral. Não 

será validada a inscrição de atletas em provas não ofertadas na sua classe funcional. 

 

4.1 Os atletas que possuem classificação oftalmológica ou funcional realizada pelo CPB em 

anos anteriores, devem preencher corretamente a ficha de inscrição, indicando o número 

da classe. Os atletas que ainda não passaram por banca de classificação do CPB ou do 

PARAJAPS devem preencher na ficha de inscrição com as siglas: SCO (sem classificação 

oftalmológica) ou SCF (sem classificação funcional), para que a organização providencie 
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agendamento prévio para estes atletas passarem pela banca e terem uma classe esportiva. 

5. Cada município deve preencher 1 arquivo único de inscrição para o feminino e para o 

masculino, em modelo semelhante ao utilizado pelas competições da Federação de Atletismo 

do Paraná. 

 

6. 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. 

 

7. 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. 

 

8. Classes Esportivas 

 

a) F – Field (campo): provas de arremesso e lançamentos 

1. F11 a F13:  deficientes visuais 

2. F20: deficientes intelectuais 

3. SD: síndrome de Down 

4. F31 a F38:  paralisados cerebrais (31 a 34 para cadeirantes; 35 a 38 para andantes) 

5. F40 e F41:  anões e pessoas de baixa estatura 

6. F42 a F46 / F61 a F64: amputados ou deficiências nos membros superiores ou inferiores 

/ que competem com uso de próteses 

7. F51 a F57:  competem em bancos de arremesso (sequelas de poliomielite, lesões 

medulares e amputações) 

 

b) T – Track (pista): provas de corrida e saltos 

1. T11 a T13: deficientes visuais 

2. T20: deficientes intelectuais 

SD: síndrome de Down 

3. T31 a T38: paralisados cerebrais (31 a 34 para cadeirantes; 35 a 38 para andantes) 

4. T42 a T47 / T61 a T64: amputados ou deficiências nos membros superiores ou 

inferiores / que competem com uso de próteses 

5. T51 a T54: competem em cadeira de rodas (sequelas de poliomielite, lesões medulares 

e amputações) 

6. RR1 a RR3: Petra Race Running/Frame Running 

7.  TEA = Transtorno do Espectro Autista 

 

9. Pontuação: A pontuação desta modalidade só será obtida pelo atleta que alcançar o índice 

mínimo de sua prova, de acordo com a tabela abaixo, que corresponde a 80% do índice 
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mínimo para acesso às fases nacionais do CPB e 90% da CBDI quando as provas forem 

ofertadas exclusivamente pela mesma. 

 

PROVAS OFERTADAS E ÍNDICES MÍNIMOS – FEMININO 2022 

 

PISTA T11 T12 T13 T20 SD T34 T35 T36 T37 T38 
T42/  
T63 

T43   
T44/   
T62/ 
T64 

100 18.4 18.9 19.4 17.8 27.2 31.8 22.8 24.5 22.3 21.7 25.1 21.3 22.9 

200 39.5 37.2 40.4 37.6 1.12.1 54.5 51.1 53.2 44.2 43.5 52.8 42.7 45.2 

400 1:24.9 1:22.7 1.33.6 1:28.5 3.08.9 1:43.8 2:13.75 2:00.0 1:49.1 1:42.3 2:28.8 1:41.2 1:38.8 

800 3:51.3 3:43.8 3:40.0 3:47.5   3.42.6                

1500 8:09.4 7:44.5 7:45.0 7:22.7                   

4X100 1:20.0 1:28.0 2:00.0   1:55.0       

4X400 6:20.0 7:46.0 13:00.0   9:20.0       

 

PISTA T45 T46 T47 T51 T52 T53 T54 RR1 RR2 RR3 

100 19.0 19.0 19.0     29.1 29.2 1.08.7  50.0 43.7 

200 38.2 38.2 38.2     51.1 44.9      1.56 

400 1:28.7 1:28.7 1:28.7     1:35.2 1:23.9       

800           3.23.7  3.03.4        

1500            5:24.7  5:24.7       

4X100           2:20.0       

4X400           6:40.0       

 

CAMPO F11 F12 F13 F20 SD F31 F32 F33 F34 F35 F36 F37 F38 

Peso 7,95 7,95 6,78 7,06 2,52   3,66 2,96 4,32 6,38 5,51 6,97 6,54 

Disco 19,26 24,65 23,23 13,50 7,20     6,07 10,93 16,6 14,57 17,97 16,71 

Dardo 20,08 22,51 22,51 13,50 7,20     10,31 10,31 14,79' 15,37 19,69 17,10 

Club           13,00 13,00             

 

CAMPO F40 F41 
F42/ 
F61/  
F63 

F43/ 
F62 

F44/ 
F64 

F45 F46 F51 F52 F53 F54 F55 F56 F57 

Peso 4,14 4,72 5,23 5,23 5,23 6,40 6,40   3,19 3,06 3,84 4,71 5,68 5,68 

Disco 12,14 12,14 17,26 21,78 21,78 10,32 21,90 6,75 6,75 6,75 12,64 12,64 16,76 16,76 

Dardo 11,54 14,92 16,38 16,38 
13.60/ 
21,06 

21,98 21,98   7,00 9,95 9,95 12,18 12,18 13,50 

Club               12,38             

 

SALTOS T11 T12 T13 T20 SD T36 T37 T38 
T42/  
T61/  
T63 

T43   
T44/   
T62/ 
T64 

T45 T46 T47 

Distância 3,23 3,45 3,53 3,47 1,35 2,30 2,90 2,74 2,54 2,54 3,21 3,39 3,39 3,39 

Altura       0,99                     

 

Obs.: Apresentaçãp 100 m Feminino -  TEA = Transtorno do Espectro Autista 
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PROVAS DE PISTA E CAMPO 

80% do índice do CPB 2022 

90% do índice da CBDI 2022 

junção das provas de 100/400 

 

PROVAS OFERTADAS E ÍNDICES MÍNIMOS – MASCULINO 2022 

 

PISTA T11 T12 T13 T20 SD T34 T35 T36 T37 T38 

100 16.0 15.0 15.1 13.7 20.0 25.1 18.8 18.1 16.6 15.3 

200 34.3 30.2 31.4 28.9 43.3 46.8 39.0 36.7 35.7 31.4 

400 1:19.8 1:08.4 1:09.2 1.08.8 2.02.0 1:28.8 1:35.0 1:28.2 1:14.6 1:20.4 

800 3:08.3 2:41.3 2:37.8 2.46.4 5.00.0 2:54.7  3:45.0 3:18.8 3:20.0 

1500 6:45.2 6:21.8 6:21.8 5:49,4 11.40.0   7:42.5 6:29.7 6:29.7 

5000 23:53.6 23:26.3 22:41.1 21:09.2     26:52.5  

4X100 1.08.0 56.6 1.45.0  2:48.0 

4X400 5:40.0 4.48.8 8.20.0  6:40.0 

 

PISTA 
T42/ 
T61/ 
T63 

T43/ 
T44/  
T62/ 
T64 

T45 T46 T47      

100 18.6 16.8 16.3 14.8 14.8 14.8      

200 36.3 34.5 34.9 36.5 30.6 30.6      

400 1:23.8 1:16.3 1.15.7 1:10.5 1:10.5 1:10.5      

800    2:55.0 2:55.0       

1500    6:21.8 6:21.8       

5000     22:29.5      

4X100           

4X400           

 

PISTA T51 T52 T53 T54 RR1 RR2 RR3 

100 36.5 29.4 24.1 21.9 1.02.5 43.7 37.5 

200 1:05.4  43.3 42.4   1.07,2 

400 1:38.6 1:38.6 1.19.0 1.18.7    

800   2:42.7 2:39.9    

1500   5:05.8 5:05.8    

5000   17:17.7 17:17.7    

4X100   1.44.4    

4X400   5:40.0    

 

CAMPO F11 F12 F13 F20 SD F31 F32 F33 F34 F35 

Peso 7,42 9,02 9,74 
10.10/ 
7.65 

4,77  5,97 6,11 6,40 8,51 

Disco 23,49 30,02 30,02 15,30 11,70   17,38 24,24 24,06 

Dardo 30,23 36,80 36,80 23,04 12.15   19,73 19,73 24,56 

Club      20,30 20,30    
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CAMPO F36 F37 F38 F40 

Peso 8,58 8,97 8,94 6,29 

Disco 24,06 33,42 29,63 14,34 

Dardo 24,56 32,38 28,66 23,72 

Club     

 

CAMPO F41 
F42/ 
F61/ 
F63 

F43/F62 F44/F64 F45 F46 F51 F52 F53 F54 

Peso 7,57 8,60 10,68 10,30 8,90 8,90  6,58 4,88 6,90 

Disco 24,84 26,95 35,37 35,37 15,04 29,48 12,39 12,39 14,90 26,71 

Dardo 23,72 32,31 32,31 32,31 34,49 34,49  10,41 17,12 17,12 

Club       17,04    

 

CAMPO F55 F56 F57 

Peso 6,90 8,39 8,39 

Disco 26,71 26,71 28,50 

Dardo 19,77 24,66 24,66 

 

SALTOS T11 T12 T13 T20 SD T36 T37 T38 
T42/ 
T61/ 
T63 

T62 

Distância 3,70 4,03 4,22 
4,79/ 
4,68 

2,16 3,46 4,06 4,18 3,75 4,13 

Triplo 7,68 8,61 9,09 8,55       

Altura    1,26     1,12  

 

SALTOS 
T44/ 
T64 

T45 T46 T47       

Distância 4,13 4,48 4,48 4,48       

Triplo     
      

Altura 1,22 1,20 1,20 1,20 

 

PROVAS DE PISTA E CAMPO            

80% do índice do CPB 2022 

90% do índice da CBDI 2022 

Junção das provas de 100/400 

Provas não ofertadas 

 

Obs.: Apresentaçãp 100 m MAsculino -  TEA = Transtorno do Espectro Autista 

 

10. Classificação Funcional DF e Oftalmológica DV: 

10.1 O técnico e seu atleta devem comparecer no horário programado, portando documento 

de identificação, com top, bermuda, tênis de competição e cadeira de arremesso (se for 

o caso). 

10.2 Levar todo tipo de exames com laudo (Radiografias, Campimetria, etc), histórico sobre a 
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deficiência para auxiliar na definição da classe funcional. 

10.3 Se o atleta não comparecer à classificação funcional/oftalmológica não poderá participar 

da competição em nenhuma prova - nem como participação, para não ter risco de 

prejudicar o resultado dos outros atletas, prevenindo acidentes e desentendimentos. 

 

11. As competições serão realizadas em 04 (quatro) Etapas. 

 

12. Nas provas de Saltos, as alturas dos sarrafos e distância da tábua de impulsão 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, em cada área de deficiência, conforme 

segue: 

 

Classificação Pontos Classificação Pontos 

1°lugar 14 5° lugar 4 

2° lugar 8 6° lugar 3 

3° lugar 6 7°lugar 2 

4° lugar 5 8° lugar 1 

Exemplo: Município A: 2º lugar no DV, 1º lugar no DI, 9º lugar no DF e 7º lugar no SD. 

 

13.1 Para efeito de somatória para a Classificação Geral dessa modalidade, somente serão 

computados os resultados de provas em que os atletas obtiverem os índices técnicos 

definidos nos regulamentos técnicos. 

 

13.2 As provas de revezamentos terão pontuação dobrada. 

 

13.3 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. 

 

13.4 Para efeito de pontuação final da modalidade, esta será obtida pela somatória dos 

pontos conquistados por área de deficiência: 

 

Colocação por área 

de deficiência 
Pontuação 

Colocação por área 

de deficiência 
Pontuação 

1º 8 5º 4 

2º 7 6º 3 

3º 6 7º 2 

4º 5 8º 1 
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Exemplo: Município A: 7 pontos no DV, 8 pontos no DI, 0 pontos no DF e 2 pontos no SD = 17 

pontos na Classificação Geral = 4º lugar no PARAJAPS 

 

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

14.1 Recorde do Campeonato - 13 pontos; 

14.2 Será dada bonificação a todos os atletas que baterem o recorde anterior. 

 

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 Comitê Organizador Estadual -

PARANÁ ESPORTE. 

 

ANEXO 1: PRINCIPAIS INFRAÇÕES NO ATLETISMO PARALÍMPICO 

 

Número 

da regra 
Infração 

7.9 Guia puxando ou empurrando o atleta no percurso, a fim de obter vantagem. 

8.2 Atitude antidesportiva 

17.7 Saída falsa 

18.6 b Invasão de raia na curva pela esquerda obtendo vantagem 

18.9 Abandono voluntário do percurso (DNF) 

19.4 Guia à frente do atleta na linha de chegada 

 
ANEXO 2: REGRAS 
 
Regras do IPC Athletics (World Para Athletics) em inglês (Junho 2022) 
https://www.paralympic.org/sites/default/files/2022-
06/World%20Para%20Athletics%20Rules%20and%20Regulations%20June%202022_0.pdf 
 
 
Regras Oficiais de Competição 2022 – WA/CBAT: 
https://www.cbat.org.br/repositorio/cbat/documentos_oficiais/regras/regrascompeticaoeregraste
cnicas2022.pdf 
 
 
Regras do IAADS (Associação Internacional de Atletismo para Pessoas com Síndrome de 
Down: https://www.iaads.info/technical-rules-1.html e 
http://www.su-ds.org/app/download/5806090860/IAADS+Technical+Rules.pdf 

 
 

https://www.paralympic.org/sites/default/files/2022-06/World%20Para%20Athletics%20Rules%20and%20Regulations%20June%202022_0.pdf
https://www.paralympic.org/sites/default/files/2022-06/World%20Para%20Athletics%20Rules%20and%20Regulations%20June%202022_0.pdf
https://www.cbat.org.br/repositorio/cbat/documentos_oficiais/regras/regrascompeticaoeregrastecnicas2022.pdf
https://www.cbat.org.br/repositorio/cbat/documentos_oficiais/regras/regrascompeticaoeregrastecnicas2022.pdf
https://www.iaads.info/technical-rules-1.html
http://www.su-ds.org/app/download/5806090860/IAADS+Technical+Rules.pdf
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BASQUETEBOL EM CADEIRA DE RODAS 

Eberson 

1. Essa modalidade será disputada pela área de deficiência: Física 

Será regido pelas regras adaptadas da Federação Internacional de Basquetebol em Cadeiras 

de Rodas (IWBF), que são baseadas nas regras da Federação Internacional de Basquetebol 

(FIBA) obedecendo às normas contidas neste Regulamento. Sendo os atletas classificados de 

acordo com seu comprometimento físico-motor cuja 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. 

 

Segue abaixo os perfis de classe apenas para referência: 

 

a. Jogador ponto 1: Pouco ou nenhum controle do movimento de tronco em todos os 

planos. Equilíbrio tanto para frente como para os lados é significativamente debilitado e 

os jogadores dependem de seus braços para voltar a posição ereta quando perdem o 

equilíbrio. Nenhuma rotação de tronco ativa. 

b. Jogador ponto 2: Algum controle parcial de movimento de tronco na direção frontal, mas 

sem controle em movimentos laterais, tem rotação superior de tronco mas pouca rotação 

do tronco. 

c. Jogador ponto 3: Boa movimentação de tronco na direção frontal para o chão e para cima 

de novo sem o apoio dos braços. Tem boa rotação de tronco, mas nenhum movimento 

controlado para os lados. 

d. Jogador ponto 4: Movimento normal de tronco, geralmente as limitações devem-se a um 

dos membros inferiores com movimentos controlados no plano lateral para um lado 

somente. 

e. Jogador ponto 4.5: Movimento de tronco normal em todas as direções, capaz de alcançar 

para os dois lados sem limitações. 

 

Existem situações onde um jogador não parece encaixar exatamente em uma classe, exibindo 

características de duas ou mais classes. Neste caso o classificador pode dar ao jogador meio 

ponto, criando os jogadores ponto 1.5, 2.5 ou 3.5. Isto geralmente é feito somente quando o 

jogador não pode ser encaixado em uma classe definida, e não deve ser usada como a 

primeira opção do classificador. 

 

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, 
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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; 

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 fases). Classifica- se o menor coeficiente; 

4. 4 Sorteio. 

 

Obs.: 

a) 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. 

b) 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 Os casos omissos a este Regulamento serão resolvidos pela Comitê Organizador Estadual 

- PARANÁ ESPORTE. 
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BOCHA PARALÍMPICA 

Alex 

1. Essa modalidade será disputada pela área de deficiência: Física. 

 

2. O Campeonato de Bocha Paralímpica será regido pelas Regras de Boccia da BISFed – 2021-

2024 V.2.0, obedecendo às normas contidas neste Regulamento. 

 

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

 

4. O campeonato de Bocha Paralímpica será disputado pela divisão individual que é composta 

por jogadores divididos por classe e gênero. O atleta para participar no PARAJAPS deverá 

atender os critérios mínimos de elegibilidade para as classes BC1, BC2, BC3 e BC4 descritos 

na 5ª edição do Manual de Classificação Funcional da BISFed publicado em outubro de 2021. 

 

5. As categorias em disputa no PARAJPS serão: 

5.1 Individual BC1 

5.2 Individual BC2 

5.3 Individual BC3 

5.4 Individual BC4 

 

6. Perfil funcional por classe: 

6.1 Individual BC1 – É formada por jogadores classificados pelo Sistema de Classificação da 

CP-ISRA como CP1 ou CP2. 

PERFIL FUNCIONAL: 

Classe Funcional 1: Quadriplégico (Tetraplégico) Espástico / Atetóide / Atáxico / Misto 

✓ Comprometimento severo em todos os quatro membros. 

✓ Grau de espasticidade de 3 a 4, com ou sem atetose. 

✓ Pobre amplitude de movimento funcional e/ou pobre força funcional em todos os 

membros e no tronco. 

✓ OU atetose severa com pobre força funcional e controle. 

✓ OU ataxia severa. 

✓ Dependente de cadeira de rodas, tanto manual, com assistência, quanto motorizada, 

para a sua mobilidade. Incapaz de propulsar funcionalmente a cadeira de rodas. 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. 
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✓ Esses assistentes desempenham tarefas como: 

a) Ajustar ou estabilizar a cadeira de rodas utilizada para jogar; 

b) Entregar uma bola ao jogador; 

c) Rolar a bola. 

 

✓ O assistente só pode permanecer na casa de lançamento quando ali estiver para 

estabilizar a cadeira do atleta durante a sua ação de jogo (lançamento). 

 

6.2 Individual BC2 – É formada por jogadores classificados pelo Sistema de Classificação da 

CP-ISRA como CP2 (U). 

Classe Funcional 2: Quadriplégico (Tetraplégico) Espástico / Atetóide 

✓ Comprometimento de severo a moderado da função. 

✓ Grau de espasticidade 3 com ou sem espasticidade. 

✓ Atetose severa. 

✓ Tetraplegia. 

✓ Pobre força funcional nos quatro membros e tronco, mas é capaz de propulsar a 

cadeira de rodas. 

✓ 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. 

 

6.3 Individual BC3 

Classe Funcional 3: Quadriplegia (Tetraplegia) / Triplegia / Hemiplegia Severa 

✓ Quadriplegia (Simétrica ou Assimétrica) moderada ou hemiplegia severa na cadeira 

de rodas com força funcional quase completa no membro superior não 

comprometido. 

✓ Atletas com hemiplegia severa podem propulsar a cadeira de rodas de forma 

independente. (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 2,50m x 1,00m) – 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. 
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6.4 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. 

 

7. Técnicos - Nas divisões individuais o técnico não pode estar junto com o jogador em quadra. 

 

8. Haverá classificação funcional antes da competição. 

 

9. Mais detalhes sobre a classificação poderão ser encontrados no Manual da ANDE (Associação 

Nacional de Desporto para Deficientes) Classificação Funcional 2009 (2ª Edição). 

http://www.ande.org.br/wp/wp-

content/uploads/2012/03/Manual_de_Classificacao_Funcional.pdf 

 

10. Critérios de desempate 

  

Critério Método Descrição 

1 Número de vitòrias O número total de vitòrias em ordm decrescente  

2 Confronto direto 
O número total de vitòrias em ordm decrescentecontra 

o(s) outro(s) no empate. 

3 Diferença de pontos 
O número total de pontos marcados, menos o número 

total de pontos concedidos em ordm descrescente  

4 Pontos alcançados 
O número total de pontos marcados em ordem 

decrescente 

5 
Número de parciais 

vencidas 

O número total de pontos marcados em ordem 

descrescente 

6 

Diferença de pontos 

positivos em uma única 

partida 

A maior diferença de pontos positivos (pontos 

marcados, menos pontos concedidos) em uma única 

partida em ordem decrescente 

7 

Diferença de pontos 

positivos em uma única 

parcial 

A maior diferença de pontos positivos (pontos 

marcados, menos pontos concedidos) em uma única 

extremidade em ordem decrescente 

http://www.ande.org.br/wp/wp-content/uploads/2012/03/Manual_de_Classificacao_Funcional.pdf
http://www.ande.org.br/wp/wp-content/uploads/2012/03/Manual_de_Classificacao_Funcional.pdf
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8 Posição do Ranking 
O lado com melhor classificação no ranking é o 

venccedor (ordem crescente) 

 

11. PONTUAÇÃO: 

A Classificação Final por classe dar-se-á pela soma dos pontos obtidos nas disputas das 

provas conforme segue: 

 

Classificação Pontos Classificação Pontos 

1°lugar 14 5° 4 

2° lugar 8 6° 3 

3° lugar 6 7° 2 

4° lugar 5 8° 1 

 

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

PARANÁ ESPORTE. 
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FUTSAL 

Mario 

1. Essa modalidade será disputada pelas áreas de deficiências: Intelectual,  surdez e em forma 

de apresentaçãp para amputados. 

 

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

(CBFS), obedecendo às 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 rodízio 

será o seguinte: 

5.1 Confrontos diretos (utilizado somente no caso de empate entre 02 equipes); 

5.2 Saldos de gols nos jogos entre as equipes empatadas; 

5.3 Ataques mais positivos nos jogos entre as equipes empatadas; 

5.4 Defesas menos vazadas nos jogos entre as equipes empatadas; 

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

5.6 Ataques mais positivos de todos os jogos do grupo na fase; 

5.7 Defesas menos vazadas 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 reiniciar o 
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critério de desempate no item 5 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 sido relacionados na súmula 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 sido relacionados 

na súmula da partida; 

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 à 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: 

7.1 03 pontos por vitória; 

7.2 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 Médias 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 Médias de gols pró (número de gols feitos dividido pelo número de jogos efetuados na 

fase). Classifica - se o maior coeficiente; 

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

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

8.4 Sorteio. 

Obs.: 

✓ Utilizar-se-á inicialmente o primeiro critério. Em caso de empate e que 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), esta fórmula deverá ser descartada, já que não existe divisão por zero 

(matemática). 

9. O Futsal, dentro das características específicas de cada deficiência,  terá a arbitragem 

adaptada a cada necessidades. 
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10. REGRAS BASÍCAS: FUTSAL PARA AMPUTADOS 

10.1 As equipes serão compostas por ate 10 jogadores inscritos, sendo 02 goleiros 

e mais 08 jogadores de linha; 

10.2 A partida iniciará com 05 jogadores de cada equipe, sendo 01 goleiro e 04 

jogadores de linha. 

10.3 a partida sera considerada encerrada ao termino do tempo regulamentar ou 

caso uma das equipes, fique com 03 jogadores em quadra, sendo um deles o 

goleiro. 

10.4 Os goleiros serão atletas amputados de um membros superior ou “les autres”, 

sendo que o membro amputado ou com deficiência, devera ficar por debaixo 

da camisa de jogo! 

10.5 Os jogadores de linha, serão atletas amputados de membros inferiores ou “les 

autres”, sendo que o membro amputado, não poderá “cortar”, dominar ou 

interferir na jogada intencionalmente; 

10.6 Todas as muletas deverão ter, proteção de espumas com cores, igual as meias 

de jogo, para melhor visualização dos árbitros . 

10.7 As muletas, serão utilizadas somente para locomoção dos atletas, não podendo 

tocar, cortar a trajetória da bola intencionalmente ou obstruir o adversário. 

10.8 Na disputa da jogada, se o atleta vem ao solo, o mesmo não poderá 

intencionalmente tocar na bola, caso ocorra, é assinalado falta. 

10.9 A bola sera reposta em jogo com as mãos, sendo que a mesma não poderá 

ultrapassar a linha divisória de quadra, pelo ar ou seja, a bola tem que tocar na 

sua quadra defensiva primeiro, salvo com a bola em jogo e em solo, o goleiro 

não poderá efetuar o tiro de dentro da sua área até o gol adversário. 

10.10 É obrigatório o uso de proteção de espuma ou similar nas muletas, na parte 

inferior entre a base e o punho, para fins de proteção da integridade física dos 

atletas! 

10.11 Todos componentes das muletas como parafusos e outros, deverão ser 

encobertos com fitas de proteção, para preservação da integridade física dos 

atletas. 

10.12 As substituições são volantes. 

10.13 O tempo de jogo, será de 20 minutos corridos, em cada período de jogo, tendo 

os técnicos 01 um minuto de paralisação em cada período.  

10.14 Haverá 05 minutos de intervalo no máximo, entre os dois períodos de  partida. 

10.15 O goleiro não poderá sair fora da sua área de jogo, em nenhum momento da 

partida, em que a bola estiver em jogo. Caso ocorra, sera assinalado falta contra 
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a equipe do mesmo e será cobrada falta encima do linha da area, próximo do 

local onde ocorreu a infração! 

10.16 Caso o goleiro saia da area de jogo, o mesmo será punido com o cartão 

amarelo 

10.17 As demais regras seguem as oficiais. 

 

11. Casos omissos a este Regulamento serão resolvidos pela Comitê Organizador Estadual -

PARANÁ ESPORTE. 
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GOALBALL 

Fabiana 

1. Essa modalidade será disputada pela área de deficiência: Visual. 

 

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

(IBSA), obedecendo às normas contidas neste Regulamento. 

 

3. A pontuação das equipes será computada da seguinte forma: 

3.1 Vitória: 3 pontos; 

3.2 Empate: 1 ponto; 

3.3 Derrota: 0 ponto; 

 

4. Os critérios de classificação a serem aplicados na fase classificatória das 

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

4.1 1°. Critério: pontos ganhos; 

4.2 2°. Critério: n° de vitórias; 

4.3 3°. Critério: confronto direto (quando entre 2 equipes); 

4.4 4°. Critério: saldo de gols; 

4.5 5°. Critério: gols sofridos; 

4.6 6°. Critério: sorteio. 

 

5. Classificação 

5.1 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 um óculo específico para jogo durante as competições para 

que todos possam competir em condições de igualdade. 

5.2 Os atletas deverão trazer seus próprios óculos de jogo. 

5.3 Os atletas deverão utilizar uma bandagem composta por tampão oftalmológico 

e esparadrapo ou micropore em torno, em forma de W. 

5.4 Os materiais acima descritos para bandagem são de responsabilidade de cada 

equipe. 

6. Os casos omissos a este Regulamento serão resolvidos pela Comitê Organizador 

Estadual - PARANÁ ESPORTE. 
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GOLF 7 

Renato 

1. Essa modalidade será disputada pela classe: 

1.1 D.I (Deficiente Intelectual) 

1.2 TGD (Transtorno Global de Desenvolvimento). 

 

1.2 Espírito do Jogo: 

a. O Golf-7 é jogado pelo atleta ou aluno com apoio do professor ou técnico com a 

supervisão do árbitro ou juiz. 

b. O jogo depende da orientação do professor ou técnico em mostrar consideração aos 

outros jogadores e obedeceram às regras. 

c. Todo jogador e técnico deve conduzir-se de maneira disciplinada, demonstrando 

cortesia esportividade a todo o momento independente da competitividade. 

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

Confederação Brasileira de Golfe - CBG), obedecendo às normas contidas neste 

Regulamento. 

e. Cada Município poderá ter confirmado para a competição até 06 atletas, sendo 3 (três) 

para o naipe feminino e 3 para naipe masculino. O Campeonato de Golf-7 será 

disputado nas seguintes provas: 

✓ Buraco - 02 (dois) atletas 1 (um) masculino e 1 (um) feminino 

✓ Tacada - 02 (dois) atletas 1 (um) masculino e 1 (um) feminino 

✓ Tacada Gross - 02 (dois) atletas 1 (um) masculino e 1 (um) feminino 

✓  

OBS: Cumpre salientar que cada atleta poderá participar apenas de 01(uma) 

prova. 

 

2. Regras do Golf-7 

2.1 Definição: 

2.1.1 Jogo por Buraco: Uma partida por buraco acontece quando os jogadores jogam 

ao mesmo tempo, uns contra os outros, cada qual jogando com sua bola, 

colocando a mesma dentro do buraco. Consiste em uma equipe jogar contra outra 

em uma volta de sete (7) buracos, sendo as partidas disputadas por buraco a 

buraco. 

2.1.1.1 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. 

2.1.2 Jogo por Tacada: Uma partida por tacada o jogador, joga cada um com sua bola, 

tentando embocar com mínimo de tacada cada buraco. Competição por tacadas 

consiste de competidores completando cada buraco de uma volta convencional com 

número de tacadas efetuadas a cada buraco. 
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2.1.2.1 Vencedor: É o competidor que faz volta convencional com menor número 

de tacadas. 

2.1.3 Jogo Gross: Uma partida de tacadas em que um jogador joga contra o adversário e 

o PAR (valor do buraco) do campo. Competição por Gross consiste de uma volta 

convencional com número de tacadas efetuadas a cada buraco no valor do PAR, 

sendo o campo de Golf-7 no valor do PAR (21) vinte um. Par: Número de tacadas 

em que um jogador deveria atingir o buraco. O par varia de (3) três a (5) cinco pontos 

de acordo com a distância do buraco. 

2.1.3.1 Vencedor: É o competidor que faz volta convencional com menor número 

de tacadas no PAR. 

2.2 Pontuação utilizada para definir as jogadas no buraco, podendo ser acima (positivo) ou 

abaixo (negativo) do par, descritos no quadro abaixo: 

 

NOMENCLATURA DE PONTUAÇÃO DO PAR DO BURACO 

 

POSITIVO (+) Resultados Superior NEGATIVO (-) Resultados Inferior 

HOLE IN ONE - Acertar o buraco em apenas uma tacada 

ALBATROZ: Três tacadas abaixo do par, ou 

seja, Par cinco, duas tacadas. 
TRIPLO BOGEY: Três tacadas acima do par 

EAGLE: Duas tacadas abaixo do Par DOUBLE BOGEY: Duas tacadas acima do par 

BIRDIE: Uma tacada abaixo do Par BOGEY: Uma tacada acima do par 

PAR: Número de tacadas em que um jogador deveria atingir o buraco. O par varia de três a 

cinco, de acordo com a distância do buraco. 

 

3. Regra Geral – 

3.1 Jogo por Buraco e Tacada: 

a. O tempo para rebater a bola é no máximo de 50 segundos, 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 fee (local que inicia o jogo no tee). 

3.2 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. Em caso de empate computa-se quem efetuou o maior número de segundo lugar por 

buraco e assim sucessivamente ( 3° lugar...). 
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e. Vencedor que fizer o maior número de buracos. 

3.3 Jogo por 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 jogador, ganha o direito reiniciar o jogo do atleta que 

fez mesmo número de tacada, por último (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. Em caso de empate no jogo para resultado final computa-se o menor número de 

tacadas no buraco 07 (sete), e assim sucessivamente em ordem decrescente; 

g. Vence o jogo quem fizer todos os buracos com menor número de tacadas. 

3.4 Jogo Gross: 

a. Inicia-se o jogo Gross com apito arbitro liberando os atletas a fazer a tacada um de 

cada vez; 

b. A ordem de tacada no jogo Gross pode ser realizada por sorteio, ordem alfabética do 

município ou ordem de inscrição da sumula; 

c. O Jogo Gross joga-se com adversário e contra o campo, com Par (21), sendo que cada 

buraco tem uma pontuação/ valor. 

d. Jogo por Gross será reiniciado pelo jogador que primeiro embocar a bola no buraco. 

e. Em caso de empate no buraco no jogo de Cross, o jogador, ganha o direito reiniciar o 

jogo, do atleta que fez mesmo número de tacada, seja o que por ultimo (empatou) o 

buraco. 

f. Em caso de empate no jogo de Gross para resultado final computa-se o menor número 

de tacadas no buraco 07 (sete), e assim sucessivamente em ordem decrescente; 

g. Vence o jogo quem fizer os PARES com menor número de tacadas. 

h. No caso de empate em todos os buracos, o vencedor será o atleta mais velho. 

 

4. Sistema de Pontuação para classificação do Jogo do Golf-7: 

4.1 O sistema de pontuação para classificação no grupo será: 

4.2 O jogo é disputado em rodadas, sendo que em cada rodada jogam até 6 (seis) atletas, 

podendo ser alterado (1) para mais ou no mínimo com 3 para cada rodada (3) sendo 

classificados 02 (dois) atletas vencedores na rodada. Realizando as outras rodadas de 

acordo com o classificatório, possibilitando os 4 melhores para as finais. 

4.2.1 Jogo de Buraco: Por buraco o atleta que embocar o maior número de buracos. 

4.2.2 Jogo de Tacada: Os atletas que realizarem a rodada convencional, com menor 

número de tacadas na somatória total dos 7 buracos. 

4.3 Jogo Gross - Os atletas que realizarem a rodada convencional do par do campo, 
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com menor número de tacadas no Par, convalidando o Par do campo no valor de 

(21). O atleta que realizar o par total do campo acima de 21 é desclassificado. No 

caso da partida ser disputada em campo de grama natural o PAR 21 poderá ter 

uma variação com até 4 (quatro) tacadas a mais, tornando-se assim PAR 25. 

4.4 O jogo é disputado em bateria de 4 a 6 atletas, na fase final do PARAJAPS. 

 

5. Sistema de Pontuação Final. 

1.1 PONTUAÇÃO: A Classificação Final por classe e sexo, dar-se-á pela soma dos pontos 

obtidos nas disputas das provas – Tacada – Buraco e Gross conforme segue a tabela: 

 

Classificação Pontos Classificação Pontos 

1°lugar 14 5° lugar 4 

2° lugar 8 6° lugar 3 

3° lugar 6 7°lugar 2 

4° lugar 5 8° lugar 1 

 

1.2 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. 

 

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

PARANÁ ESPORTE. 
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HANDEBOL EM CADEIRA DE RODAS 

Daniel 
 

1. D.F. (Deficiente Físico): Será regido pelas regras da IHF ( Federaçao Internacional de 

HandebolO) obedecendo as normas contidas neste Regulamento.  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 escala obedece aos número classe 1= verde, 

classe 2 = amarelo, classe 3 = azul e classe 4 = vermelho.  Sendo os atletas classificados de 

acordo com seu comprometimento físico-motor cuja escala obedece aos números 1, 1.5, 2, 

2.5, 3, 3.5 e 4.  

 

Livro de Regras IHF : Handebol em Cadeira de Rodas 4 contra 4, edição 19 Fevereiro 2021. 

 

1.1 Será disputada pela modalidade HCR4 masculino e feminino. A modalidade de HCR4 é 

pratica com no máximo 10 jogadores e no mínimo 8 jogadores que devem estar 

presentes no ínicio do jogo de acordo com as Regras da IHF.  A modalidade de HCR 4 é 

praticada por 8 jogadores, sendo 4 titulares e 4 reservas. A soma das classes funcionais 

não pode exceder 12 pontos. 

 

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

empate. 

 

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

será o seguinte: 

3.1 Número de pontos entres equipes envolvidas (confronto direto); 

3.2 Diferença de sets nos jogos entre as equipes envolvidas; 

3.3 Diferença de gols nos jogos entre equipes envolvidas; 

3.4 Maior número de gols feitos nos jogos entre as equipes envolvidas; 

3.5 Maior número de sets ganhos nos jogos entre equipes envolvidas 

3.6 Diferença de sets nos jogos entre todas as equipes da chave; 

3.7 Diferença de gols nos jogos entre todas as equipes da chave; 

3.8 Maior número de gols feitos nos jogos entre todas equipes da chave; 

3.9 Maior número de sets ganhos nos jogos entre todas as equipes da chave; 

4.0 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”. 
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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/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 na fase). Classifica-se o menor coeficiente; 

4.4  Sorteio. 

 

OBS.: 

✓ 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 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 

subsequentes terão início imediatamente após o término do jogo anterior da programação 

Geral. 

 

6. 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. 

 

7. 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. 

 

8. A duração dos jogos na categoria HCR4 feminino e masculino 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 mesa sinaliza que o set será finalizado com o gol de ouro (a equipe 

que fizer o primeiro gol ganha o set). Se cada equipe ganhar um set, o resultado é um empate. 

Em caso de empate, as equipes jogarão um terceiro set (desempate) de cinco (5) minutos. Se 
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ao final do terceiro set a partida permanecer empatada, o vencedor será determinado por 

uma série de cinco (5) pênaltis. Se a partida for decidida no desempate, o resultado geral será 

2x1 para a equipe que venceu o desempate). 

8.1 A duração dos jogos na categoria HCR4 feminino e masculino 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 10 minutos, depois de 01 minuto de parada, o set deve ser 

reiniciado e continua até que uma das equipes marque o primeiro gol,  momento em que 

o set é concluído. 

8.2 Se após 05 minutos nenhuma das equipes marcar um gol, o gol de ouro é considerado 

conclúido e o vencedor do set é determinado através do shoot-out, que é executado 

através de uma série de 5 arremessos. 

 

Comentário:  

A cobrança do shoot-out  consiste em um jogador que parte do centro da quadra (após 

o apito do árbitro)  com a bola sob controle (como um contra ataque) que deve ficar de 

frente para o goleiro e tentar marcar um gol, cumprindo as regras do jogo. 

Especificamente, neste caso, não será permitido colocar a bola no colo enquanto empurra 

a  cadeira de rodas por no máximo 3 segundos.  

Como no tempo normal de jogo, as equipes não precisam selecionar um goleiro 

especifico, mas podem trocar de goleiros durante a execução do tiro. 

Se o resultado não for decidido após a primeira rodada, a disputa de shoot-out continua 

até que uma equipe assuma a liderança, uma vez que tenha havido um número igual de 

tentativas de cada equipe.  

Se ambos os sets forem vencidos pela mesma equipe,  essa equipe será considerada a 

vencedora geral, com uma pontuação de 2 a 0. 

Se cada equipe vencer um set, o resultado é empate. Em caso de empate, as equipes 

disputarão um terceiro set (desempate) através do SHOOT-OUT como descrito acima. 

 

9. A bola e placa de adaptação da trave serão oficiais, de acordo com as normas nacionais. 

 

10. O aquecimento dos atletas não poderá de forma alguma contribuir para o atraso do jogo. 

 

11. 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. 

 

12. 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 
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regulamentação da respectiva modalidade. 

 

13. O atleta poderá completar a equipe a qualquer momento da partida, se estiver inscrito em 

súmula, mediante apresentação à mesa com sua respectiva documentação. 

 

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

11.1 Vitória - 3 pontos 

11.2 Empate- 1 ponto 

 

15. Dois pontos são concedidos para gols espetaculares: 

a) Quando um jogador lança a bola e marca um gol imediatamente  após ter feito uma volta 

de 360 graus com sua cadeira de rodas; 

Nota:  

o giro deve ser uma rotação completa de 360º e o giro só pode ser iniciado com uma 

mão, após o inicio do giro se o jogador tocar na cadeira, este gol valerá 1 ponto; 

b) Quando o goleiro marca de sua área de gol; 

c) Durante o tiro de 7 metros; 

 

16. Os casos omissos a este Regulamento serão resolvidos pela Comitê Organizador Estadual 

-PARANÁ ESPORTE. 
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HANDEBOL D.I. 

 

1. Essa modalidade será disputada pela área de deficiência: Intelectual. 

 

2. O campeonato de HANDEBOL será regido pelas regras da Confederação Brasileira de 

Handebol (CBHB), obedecendo às normas contidas neste regulamento. 

 

3. Handebol D.I Masculino e Feminino é praticado por 14 jogadores, sendo 7 titulares e 7 

reservas. 

 

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

derrota. 

 

5. O sistema de desempate adotado nas fases que forem disputadas pelo sistema de rodízio, 

será o seguinte: 

5.1 Confronto direto (no caso de duas equipes); 

5.2 Maior número de vitórias na fase; 

5.3 Saldo de gols na fase considerando os jogos entre as equipes empatadas; 

5.4 Menor número de gols sofridos em toda a fase; 

5.5 Maior número de gols marcados em toda a fase; 

5.6 Maior gol average em todos os jogos da fase; 

5.7 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 “5.1”. 

 

6.  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: 

6.1 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; 

6.2 Média de pontos pró (número de pontos feitos, dividido pelo número de jogos efetuados 

na fase) classifica-se o maior coeficiente; 

6.3 Média de pontos contra (número de pontos recebidos dividido pelo número de jogos 

efetuados nas fases). Classifica- se o menor coeficiente; 

6.5 Sorteio. 
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OBS.: 

✓ 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). 

 

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

ESPORTE no evento. 

 

16 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 

subsequentes terão início imediatamente após o término do jogo anterior da programação 

Geral. 

17 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. 

 

18 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. 

 

19 Os casos omissos a este Regulamento serão resolvidos pela Comitê Organizador Estadual -

PARANÁ ESPORTE. 
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NATAÇÃO 

Edeley 

1. Essa modalidade será disputada pelas áreas de deficiências: Física, intelectual, visual e 

Síndrome de Down. 

 

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

 

3. Classificação: 

O atleta DF. Deficiente Físico é submetido à equipe de classificação funcional, que procederá 

a análise 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. 

S11, SB11, SM11 S12, SB12, SM12 S13, SB13, SM13 – nadadores com deficiência visual. 

S14, SB14, SM14, SD – nadadores com deficiência Intelectual. 

 

Provas Ofertadas 

PROVAS MASCULINO E FEMININO 

50M LIVRE 
S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, SD e 
TEA 

100M LIVRE S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14 e SD 

200M LIVRE S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14 e SD 

50M COSTAS 
S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, SD e 
TEA 

100M COSTAS S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14 e SD 

50M PEITO 
SB1, SB2, SB3, SB4, SB5, SB6, SB7, SB8, SB9, SB10, SB11, SB12, 
SB13, SB14 e SD 

100M PEITO SB4, SB5, SB6, SB7, SB8, SB9, SB11, SB12, SB13, SB14 e SD 

50M BORBOLETA S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14 e SD 

100M  BORBOLETA S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14 e SD 

150M MEDLEY  SM3 e SM4 

200M MEDLEY SM5, SM6, SM7, SM8, SM9, SM10, SM11, SM12, SM13, SM14 e SD 

Revezamento 4x50 Metros Livre Atletas com deficiência intelectual, Deficiência Física e Visual. 

Revezamento 4x50 Metros Medley Atletas com deficiência intelectual, Deficiência Física. 

Revezamento 4X 50 Metros Livre- Misto 
Nesta prova obrigatoriamente deverão competir atletas de áreas de 
deficiências distintas, ou seja, (01 DF, 01 DI, 01DV, 01SD). 

 

• Cada atleta poderá participar de 3 provas individuais, no máximo 2 provas individuais 
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por etapa, mais o revezamento.  

• Cada atleta podera participar de 2 revezamentos. 

1.1 Cada município poderá inscrever até 02 atletas por prova/classe; 

1.2 Cada município poderá inscrever apenas 1 grupo de revezamento por prova, classe 

funcional e sexo. 

1.3 Cada município deve preencher uma folha de inscrição para o feminino e outra para o 

masculino. Em cada folha devem constar todos os atletas, de todas as deficiências, 

totalizando até 20 atletas por gênero. 

1.4 Com implementaçao das provas de 150m e 200m medley em 2022, as mesmas não terão 

índice para participação. 

 

4. PONTUAÇÃO: 

1.3 Para efeito de somatória para a Classificação Geral da natação, somente serão 

computados os resultados de provas em que os atletas obtiverem os índices técnicos 

definidos nos regulamentos técnicos. 

1.4 A pontuação desta modalidade só será obtida pelo atleta que alcançar o índice mínimo 

de sua prova, de acordo com a tabela abaixo: 

 

5. ÍNDICES DE NATAÇÃO 

6.1 MASCULINO 

        
      

  50 Livre   100 Livre   200 Livre   50 Costas   
100 

Costas 
  

50 
Borboleta 

  
100 

Borboleta 

S1 03:45:00   07:55:00   17:30:00   03:45:00       03:45:00     

S2 02:05:00   04:10:00   09:35:00   02:05:00       03:07:30     

S3 01:46:15   03:45:00   07:55:00   01:46:15       02:30:00     

S4 01:27:30   02:55:00   07:05:00   01:33:45       02:11:15     

S5 01:00:00   02:11:15   05:06:15   01:15:00       01:15:00     

S6 00:50:00   01:52:30   06:33:45   01:08:45   02:11:15   00:56:15     

S7 00:46:15   01:40:00   04:42:30   01:02:30   02:05:00   00:53:45     

S8 00:42:30   01:35:00   04:22:30   00:56:15   01:58:45   00:52:30   02:05:00 

S9 00:37:30   01:23:45   04:10:00   00:50:00   01:40:00   00:48:45   01:37:30 

S10 00:36:15   01:21:15   04:01:15   00:43:45   01:37:30   00:45:00   01:33:45 

S11 00:41:15   01:37:30   04:35:00   01:02:30   02:05:00   00:41:15   02:05:00 

S12 00:40:00   01:32:30   04:28:45   00:56:15   01:58:45   00:37:30   01:58:45 

S13 00:38:45   01:30:00   04:22:30   00:50:00   01:58:45   00:36:15   01:52:30 

S14 00:45:00   02:00:00   04:20:00   00:55:00   02:10:00   00:50:00   02:30:00 

SD 01:05:00   02:25:00   05:10:00   01:10:00   02:30:00   01:05:00   02:30:00 
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  50 Peito   100 Peito   
4x50m 

Livre DI  

4x50Medley 

DI 
    

SB1 03:07:30       3:28:66  4.45:50     

SB2 02:30:00            
   

 

SB3 02:11:15               

SB4 02:05:00   02:42:30           

SB5 01:58:45   02:36:15           

SB6 01:56:15   02:30:00           

SB7 01:58:45   02:17:30           

SB8 01:52:30   02:05:00           

SB9 01:46:15   01:58:45            

SB11 01:33:45   02:05:00       
    

SB12 01:27:30   02:01:15       
    

SB13 01:21:15   01:58:45       
    

SB14 01:10:00   02:30:00       
    

SD 01:15:00   02:40:00                 

 
6.2 FEMININO 

 

  50 Livre   100 Livre   200 Livre   50 Costas   100 Costas   
50 

Borboleta 
  

100 
Borboleta 

S1 04:22:30   09:22:30   20:00:00   04:22:30       04:22:30     

S2 03:07:30   06:15:00   12:30:00   03:20:00       03:20:00     

S3 02:55:00   05:50:00   11:52:30   03:07:30       03:07:30     

S4 01:58:45   04:10:00   08:20:00   02:11:15       02:30:00     

S5 01:18:45   02:42:30   06:33:45   01:33:45       01:40:00     

S6 01:05:00   02:18:45   05:56:15   01:15:00   02:42:30  01:27:30     

S7 01:03:45   02:17:30   05:18:45   01:15:00   02:36:15  01:21:15     

S8 01:00:00   02:11:15   04:41:15   01:08:45   02:30:00  01:33:45   02:30:00 

S9 00:47:30   01:46:15   04:03:45   01:02:30   02:17:30  01:27:30   02:17:30 

S10 00:46:15   01:40:00   03:26:15   00:56:15   02:11:15  01:21:15   02:11:15 

S11 00:58:45   02:30:00   03:20:00   00:50:00   02:55:00  01:15:00   02:42:30 

S12 00:52:30   02:05:00   03:13:45   00:47:30   02:36:15  01:08:45   02:23:45 

S13 00:47:30   01:52:30   03:07:30   00:43:45   02:11:15  01:02:30   02:11:15 

S14 01:00:00   02:20:00   05:10:00   01:05:00   02:30:00  01:10:00   02:45:00 

SD 01:20:00   02:50:00   05:45:00   01:15:00   02:40:00   01:15:00  03:00:00 

  

  50 Peito   100 Peito   4x50MedleyDI 
 

4x50m 

CF Mista  

4x50m 

Livre DI 
 

 

SB1 05:00:00       5:29:00   3:59:33   4:35:00  

SB2 03:57:30           
 

SB3 02:30:00            

SB4 02:30:00  03:57:30         

SB5 01:52:30  03:45:00        
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SB6 01:33:45  03:32:30        

SB7 01:15:00  03:26:15        

SB8 01:15:00  02:55:00        

SB9 01:08:45  02:42:30        

SB11 01:15:00  02:55:00        

SB12 01:08:45  02:42:30        

SB13 00:56:15  02:30:00        

SB14 01:20:00  02:45:00        

SBD 1:15:00  3:00:00         

 

6. PONTUAÇÃO: 

A Classificação Final por classe e sexo, dar-se-á pela soma dos pontos obtidos nas disputas 

das provas conforme segue: 

 

Classificação Pontos Classificação Pontos 

1°lugar 14 5° lugar 4 

2° lugar 8 6° lugar 3 

3° lugar 6 7°lugar 2 

4° lugar 5 8° lugar 1 

 

OBS.: No caso de quebra de recordes será concedida a seguinte bonificação: 

 

7.1 Recorde do Campeonato - 13 pontos 

7.2 Será dada bonificação a todos os atletas que baterem o recorde anterior. 

I. As provas de revezamentos terão pontuação dobrada se na competição tiver a 

participação de 3 equipes. No caso de uma ou duas equipes inscritas a pontuação será 

conforme a tabela acima. 

II. 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. 

III. Para efeito de pontuação final da modalidade, esta será obtida pela somatória dos 

pontos conquistados por área de deficiência. 

 

Colocação por área 

de deficiência 
Pontuação 

Colocação por área 

de deficiência 
Pontuação 

1º 8 5º 4 

2º 7 6º 3 

3º 6 7º 2 

4º 5 8º 1 

 

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

PARANÁ ESPORTE. 
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PARABADMINTON 

Welton 

1. Essa modalidade será disputada pelas áreas de deficiências: física e intelectual. 

Este Evento será regido pelas Regras do Parabadminton, pelo Regulamento Geral de 

Competições 2021-2024 da Badminton Federação Paranaense (BFP), pelo Regulamento Geral 

de Competições 2021-2024 da Confederação Brasileira de Badminton (CBBd), pelas Regras 

Oficiais da Federação Mundial de Badminton (BWF) e pelas normas contidas neste 

regulamento do PARAJAPS 2022. 

 

2. Atletas elegíveis: 

São elegíveis para o Parabadminton atletas com deficiências físicas decorrentes de: lesão 

medular, poliomielite, espinha bífida, distrofia muscular, paralisia cerebral, acidente vascular 

cerebral, traumatismo craniano, amputação, mal formação, lesão de plexo braquial, nanismo, 

entre outras. 

 

3. Classes Esportivas: 

A modalidade oferece 6 classes esportivas sendo: duas destinadas aos usuários de cadeira de 

rodas; duas as pessoas que tem comprometimento predominante nos membros inferiores; 

uma categoria para quem tem comprometimento predominante nos membros superiores e 

uma para pessoas com baixa estatura ou nanismo. 

3.1 WH1 (Wheelchair Sportive Class – Classe esportiva para usuários de cadeira de rodas – 

UCR) – para pessoas com maior comprometimento funcional e dificuldade com o controle 

de tronco; 

3.2 WH2 (Wheelchair Sportive Class – Classe esportiva para UCR) – para pessoas com menor 

comprometimento funcional; 

3.3 SL3 (Standing Lower Limb Sportive Class – Classe esportiva para pessoas com 

comprometimento predominante nos membros inferiores) – para atletas com maior 

comprometimento do equilibrio e que necessitam redução no tamanho da quadra; 

3.4 SL4 (Standing Lower Limb Sportive Class – Classe esportiva para pessoas com 

comprometimento predominante nos membros inferiores) – para atletas com menor 

comprometimento de membros inferiores e que não necessitam redução do tamanho da 

quadra; 

3.5 SU5 (Standing Upper Limb Sportive Class – Classe esportiva para pessoas com 

comprometimento predominante nos membros superiores) – não necessitam redução do 

tamanho da quadra; 

3.6 SS6 (Short Stature Sportive Class – Classe esportiva para pessoas com baixa estatura ou 

nanismo) – não necessitam redução do tamanho da quadra; 

3.7 SI9 (Standing Intelectual Disability Sportive Class – Classe Esportiva para pessoas com 

Deficiência Intelectual) – não necessitam redução do tamanho da quadra. 
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4. Modalidades a serem disputadas: 

4.1 Simples Masculino (SM), Simples Feminino (SF), Dupla Masculina (DM), Dupla Feminina 

(DF). 

4.2 Os atletas inscritos na competição poderão jogar as 03 modalidades. 

4.3 Em caso escasso de atletas inscritos nas categorias WH1 e WH2, poderá ser feita junção de 

atletas entre classes e gênero, caracterizando CATEGORIA ÚNICA (ABSOLUTO); 

4.4 Em caso escasso de atletas inscritos nas categorias Standing, poderá ser feita junção de 

atletas entre classes e gênero, caracterizando CATEGORIA ÚNICA (ABSOLUTO). 

4.5 Caso haja necessidade e autorização dos atletas que irão compor as duplas, as duplas 

poderão ser formadas pela organização. 

4.6 Se os atletas não possuírem companheiro para formação de duplas, mas deseja que a 

coordenação indique atletas, favor solicitar na ficha de inscrição. Para efeito de controle 

será obedecida à ordem de chegada das solicitações. Nesses casos, ao final da competição 

a organização ficará responsável por dividir a pontuação das duplas de forma igual para 

ambos os atletas. 

5. Observações importantes: 

5.1 Dependendo da quantidade de inscrições de atletas do sexo feminino ou masculino,  

ambos os gêneros poderão competir com atletas do gênero oposto; 

5.2 Dependendo da quantidade de inscrições em cada classe esportiva, poderá ser feita uma 

junção de atletas entre as classes; 

5.3 Troca de Duplas: Caso haja necessidade de efetuar troca de duplas, isso deverá ser 

comunicado durante a reunião técnica. Durante a competição, não serão aceitas trocas de 

duplas, com exceção dos casos de contusão (RETIRAR ESTA PARTE EM VERMELHO). Para 

se concretizar uma troca, o atleta que estiver entrando para completar a dupla deverá estar 

inscrito na competição dentro das normas de inscrição divulgadas neste documento. 

 

6. Critérios para formação de duplas no Parabadminton: 

 



73  

7. Classificação Funcional: 

7.1 Será utilizado o sistema de Classificação Funcional Oficial da Federação Internacional de 

Badminton (BWF); 

7.2 Qualquer alteração de Classificação Funcional deverá ser solicitada à equipe de 

Classificação da CBBd, anteriormente a data do evento, com a apresentação dos devidos 

exames comprobatórios. 

7.3 Os atletas que ainda não possuem Classificação Funcional devem levar os laudos médicos 

no dia marcado para a avaliação. Todos os exames e laudos médicos originais também 

deverão ser apresentados antes do início do evento para análise junto à equipe de saúde. 

 

8. Programação Esportiva: 

8.1 Durante a sessão preliminar determinar-se-á se o programa horário será desenvolvido por 

meio de Eliminatória Simples de forma integral do início ao final da competição. 

 

8.2 Forma de Disputa: 

a. As partidas serão disputadas em melhor de 03 (três) sets (02 - dois - sets vencedores). 

b. O período de aquecimento não deverá ultrapassar 03 (três) minutos do início de cada 

partida. 

c. Deverá haver um período mínimo de descanso de 30 minutos, para o atleta, entre uma 

partida e outra. O(s) atleta(s) pode(m) optar por reduzir este tempo mínimo de 

descanso. 

d. Os atletas/duplas que abandonarem as disputas em qualquer categoria e/ou 

modalidade serão desclassificados e considerados desistentes, sendo inclusive 

desclassificados da competição como um todo. 

 

9. Entende-se por abandono: 

a) Deixar de comparecer aos jogos; 

b) Desistir oficialmente da competição em qualquer momento; 

c) Comparecer ao local das competições e se recusar a jogar ou competir. 

 

10. Informações Específicas: 

a) Se a quantidade de inscritos não for suficiente para formar uma competição por grupos, 

seguido de chaveamento, o formato de grupo único será aplicável. 

 

11. Uniformes: 

a) O uso do uniforme do Município pelo qual o atleta está competindo é obrigatório. A área 

visível de cada peça de roupa deve ser de pelo menos 75% de uma cor. 

b) Não é obrigatório o atleta ter seu nome estampado nas costas da camisa, porém, está 

proibido o atleta usar camisas com nomes de outros atletas, esportes ou cargos nas costas 

de seu uniforme. 
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c) Não é permitido o uso de bonés e bermudas. Podem ser usadas bandanas e faixas de 

cabeça. 

d) Na premiação os atletas também deverão estar usando o uniforme da (CIDADE) e não 

poderão estar de chinelos. 

 

12. PONTUAÇÃO: 

a) A Classificação Final por classe e sexo, dar-se-á pela soma dos pontos obtidos nas disputas 

das provas conforme segue: 

 

Classificação Pontos Classificação Pontos 

1°lugar 14 5° lugar 4 

2° lugar 8 6° lugar 3 

3° lugar 6 7°lugar 2 

4° lugar 5 8° lugar 1 

 

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

PARANÁ ESPORTE. 
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PARACANOAGEM 

 

1. Essa modalidade será disputada pelas áreas de deficiência física e visual.1 

O evento terá como base o regulamento internacional da Paracanoagem, localizados nos 

endereços: 

http://www.canoagem.org.br/arquivos/ckfinder/files/1_0_ICF%20Paracanoe%20Rules%20201

5(2).pdf e http://www.canoagem.org.br/pagina/index/nome/regulamento/id/58 

 

2. CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL 

 

 

 

 

 
 

http://www.canoagem.org.br/arquivos/ckfinder/files/1_0_ICF%20Paracanoe%20Rules%202015(2).pdf
http://www.canoagem.org.br/arquivos/ckfinder/files/1_0_ICF%20Paracanoe%20Rules%202015(2).pdf
http://www.canoagem.org.br/pagina/index/nome/regulamento/id/58
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2. NORMAS PARA BARCOS DE PARACANOAGEM 

2.1 Geral: 

  

K1  Comprimento Máximo: 520 cm. 

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

Peso Mínimo: 12 kg. 

 

V1  Comprimento Máximo: 730 cm. 

Peso Mínima: 13 kg. 

 

Ama Comprimento Máximo: 250 cm. 

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

 

6.2 Notas a respeito do Va’a: 

a. O 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. 

b. 1) O Casco, ama e Iako devem ter as especificações acima. 

2) 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. 

c.  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 
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Supervisor de Para Va’a. 

d. O canoísta pode utilizar o lado interno ou externo para manter-se sentado, porém 

recomenda-se utilizar a parte interna. 

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

aprovado pelo Comitê de Para Va’a na FIV. 

f. Não são permitidos lemes. 

 

3. CATEGORIAS E DISTÂNCIAS 

 

Embarcação MASC/FEM Distância 

KL1 Masc/fem 200m 

KL2 Masc/fem 200m 

KL3 Masc/fem 200m 

VL1 Masc/fem 200m 

VL2 Masc/fem 200m 

VL3 Masc/fem 200m 

KLT1 Masc/fem 200m 

KLT2 Masc/fem 200m 

 

4. NUMERAIS 

4.1 O PARANÁ ESPORTE será responsável pelos numerais que serão colocados nos barcos. 

 

5. PONTUAÇÃO 

 

Classificação Pontos Classificação Pontos 

1°lugar 14 5° lugar 4 

2° lugar 8 6° lugar 3 

3° lugar 6 7°lugar 2 

4° lugar 5 8° lugar 1 

 

6. 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. 

 

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

PARANÁ ESPORTE. 
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PARACICLISMO 

Mônica 

1. Essa modalidade será disputada pela área de deficiência: 

1.1 D.F (Deficiente Físico); 

1.2 D.V (Deficiente visual) 

 

2. C- Locomotor Cycling (Pessoas com dificuldade de locomoção) 

C1 -  

✓ Atletas com espasticidade severa, com maior harmonia no movimento, que 

deambulam sem nenhum auxilio, entretanto podem possuir alguma dificuldade no 

controle do guidão. 

✓ Hemiplegia espastica ou diplegiaespastica, sendo os membros inferiores mais 

envolvidos, grau 3; 

✓ Padrão locomotor misto (atetose, ataxia e espasticidade), e forca funcional pobre de 

tronco; 

✓ Amputação simples,de perna e braço do mesmo lado ou diagonal, com ou sem uso 

de próteses; 

✓ Dupla amputação com ou sem uso de próteses. 

• Atletas com pequeno prejuízo em função da deficiência, normalmente nos 

membros superiores. 

 

C2 – 

✓ Hemiplegia espastica ou diplegiaespastica, sendo os membros inferiores mais 

envolvidos, grau 2; 

✓ Diplegia com espasticidade; • Amputação com ou sem o uso de próteses; 

✓ Deficiências múltiplas, mas com facilidade de movimento sobre a bicicleta; 

✓ Amplitude limitada de movimento de quadril ou fraqueza muscular Atletas com 

espasticidade moderada, acometendo principalmente os membros inferiores, e 

amputações com diversas combinações, podendo ou não fazer uso de próteses. 

Quando o movimento de quadril e/ou joelho não é possível, o atleta deve fixar o 

pedal na bicicleta. 

• Atletas com prejuízo físico em uma das pernas, permitindo o uso de prótese para 

competição. 

 

C3 – 

✓ Atletas com espasticidade moderada, com maior acometimento nos membros 

inferiores, porem com movimento harmonioso. Quando o movimento de quadril 

e/ou joelho e limitado o atleta pode encurtar o pedal da bicicleta. 

✓ Hemiplegia espastica ou Diplegia espastica, sendo os membros inferiores mais 
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envolvidos, grau 2; 

✓ Amplitude limitada de movimento de quadril e/ou joelho; 

✓ Amputação simples ou dupla, com ou sem prótese; 

• Atletas que pedalam com apenas uma perna e não podem utilizar 

próteses. 

 

C4 – 

✓ Atletas com dificuldades de controle de guidão e que apresentam espasticidade leve, 

sendo os membros inferiores mais acometidos. 

✓ Hemiplegia espastica ou Diplegia espastica, sendo os membros inferiores mais 

envolvidos, grau 1; 

✓ Amplitude limitada de movimento de quadril e/ou joelho;  

✓ Amputação simples ou dupla, com ou sem prótese. Atletas com maior grau de 

deficiência, normalmente amputação em um membro superior e um inferior. 

 

C5 – 

✓ Atletas com menor comprometimento motor, possuindo pequenas incapacidades, 

como amputação de dedos da mão, dificultando o controle do guidão.  

✓ Monoplegia espastica grau 1, afetando principalmente os membros superiores; 

✓ Hoffman unilateral ou bilateral; 

✓ Amputação simples com ou sem uso de próteses;  

✓ Incapacidades mínimas. 

 

B (Tandem) – Para ciclistas com deficiência visual (B1, B2 e B3). A bicicleta tem dois assentos 

e ambos ocupantes pedalam em sintonia. Na frente, vai um ciclista não deficiente visual e no 

banco de trás o atleta com deficiência visual. 

 

Handbike – Para atletas paraplégicos ou amputados (H1, H2, H3, H4, H5), que utilizam 

bicicleta especial impulsionada com braços e tórax. 

 

T1 Triciclo 

Atletas com função dos membros superiores e inferiores, porem ambos comprometidos, com 

cadencia de movimento não harmonioso e que necessitam de auxílio para deambular. 

✓ Hemiplegia, dupla hemiplegia, quadriplégico, espastico; 

✓ Triplegiaespastica, atetose e ataxia moderada; 

✓ Triplegiaespastica,atetose e ataxia moderada; 

✓ Equilíbrio insuficiente e cadencia limitada; 

✓ Pólio e lesões neurológicas periféricas; 

✓ Múltiplas deficiências, não amputados. 
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T2 Triciclo 

Atletas com instabilidade sobre uma bicicleta, gerando a necessidade do triciclo, porem que 

deambulam sem auxílio. 

✓ Hemiplegia, dupla hemiplegia, quadriplegia, espastica, com comprometimento maior nos 

membros inferiores; 

✓ Diplegia com baixa espasticidade ou atetose e ataxia moderada; • Pólio, lesões 

incompletas ou neurológicas periféricas. 

 

3. Regulamento Técnico da prova: 

3.1 PROVA DE ESTRADA EM CIRCUITO 

a. Serão disputadas provas de grupo, juntando todas as categorias C e B (Tandem), 

tanto feminina quanto masculina, num pelotão único. 

b. Serão disputadas provas de grupo, juntando todas as categorias H (handbike) e T 

(triciclos), tanto feminina quanto masculina, num pelotão único. 

c. De acordo com os itens 1 e 2, as provas serão disputadas em baterias únicas, 

conforme as classes citadas nos itens acima. O podium será composto em 

conformidade com a disputa realizada, apenas separando corredores do sexo 

masculino e feminino. 

d. A classificação individual dos corredores ficará de acordo com as classes funcionais 

estabelecidas. 

e. Serão mantidos comissários (árbitros) circulantes no percurso para constatação de 

eventuais irregularidades. 

 

4. PONTUAÇÃO: 

A Classificação Final por classe e sexo, dar-se-á pela soma dos pontos obtidos nas disputas 

das provas conforme segue: 

 

Classificação Pontos Classificação Pontos 

1°lugar 14 5° lugar 4 

2° lugar 8 6° lugar 3 

3° lugar 6 7°lugar 2 

4° lugar 5 8° lugar 1 

 
 

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

PARANÁ ESPORTE. 
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PARA TAEKWONDO 

Ferla 

1. CLASSE DE ESPORTE – CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL 

1.1 Classe de Esporte K40 

 

2. A Classe de Esporte K40 de Kyorugui no ParaTaekwondo (K41e K44) são para atletas com 

deficiência física. 

2.1 Só poderão participar atletas da Classe K40 que já tiverem passado por uma 

Classificação Funcional.  

 

CLASSES DE ESPORTES (2) 

K41 K44 

 

MASCULINO (5) FEMININO (5) 

ATÉ 58 KG 

ATÉ 63 KG 

ATÉ 70 KG 

ATÉ 80 KG 

ACIMA 80 KG 

ATÉ 47 KG 

ATÉ 52 KG 

ATÉ 57 KG 

ATÉ 65 KG 

ACIMA 65 KG 

 

DIVISÃO DE IDADE E FAIXA – MASC. E FEM. 

Acima de 17 anos – 4º Gub em diante 

 

3. Classes de Esporte Poomse P20 

3.1 A competição da Classe de Esporte Poomse P20 do ParaTaekwondo são para atletas 

com Deficiência Intelectual. 

 

CLASSE DE ESPORTE (2) 

P21 e P22 

 

3.2 A Classe de Poomse P20 é a partir do 8º Gub em diante, com uma divisão única de 

graduação. 

 

3.3 Classe de Esporte Poomse P30 

3.3.1 A competição da Classe de Esporte de Poomse P30 do ParaTaekwondo é para 

atletas com deficiência física. 

 

CLASSES DE ESPORTE (4) 

P31 P32 P33 P34 
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3.3.2 A Classe de Poomse P30 é a partir do 8º Gub em diante, em apenas uma divisão 

de graduação. 

3.3.3 Só poderá participar da classe P30 o atleta que tiver passado por uma 

classificação funcional ou que tenha a sua classificação realizada um dia antes 

da competição. 

 

4. Competidores: 

4.1 Regras de competição 

4.1.1 Regras de kyorugi 

4.1.1.1 Este Evento será regido pelas Regras oficiais da Competição de 

Kyorugui do Para Taekwondo. 

4.1.1.2 O Atleta que não passar pela pesagem será desclassificado. 

4.1.1.3 Todos os atletas deverão se registrar na divisão de peso correta até o 

fim da data de inscrição. 

4.1.1.4 A divisão de peso não será alterada no caso de o atleta não passar na 

pesagem.  

4.1.1.5 Os atletas deverão trazer seus próprios materiais de proteção 

(antebraço, caneleira, genital, bucal e meia eletrônica). 

4.1.2 Regras de Poomse 

4.1.2.1 As Regras oficiais de Competição de Poomse do ParaTaekwondo será 

implementado no PARAJAP´S. 

 

5. Classificação 

5.1 Kyorugi (K40) & Poomsae (P30) 

5.1.1 A Classificação de todos os atletas de Kyorugui (Classe de Esporte K40) e 

Poomse (Classe de Esporte P30) será realizada um dia antes do campeonato. 

Um calendário de classificação para todas as equipes e atletas será comunicado. 

 

6. Formulário de Diagnóstico Médico (FDM) 

6.1 Todos os atletas na Classe de Esporte K40 e P30 receberão um Formulário de 

Diagnóstico que deverá ser preenchido por um médico ou fisioterapeuta. Este deverá 

ser entregue juntamente com os exames e laudos médicos na sessão técnica da 

competição. 

 

7. Poomse (P20) 

7.1 Atletas com Deficiência Intelectual deverão ser classificados de acordo com o artigo 36 

deste regulamento Geral da Competição. 

 

8. Combinações de classes 

8.1 De acordo com o Regulamento do ParaTaekwondo, a organização reserva o direito de 

combinar classes no caso de participação insuficiente. Combinação de classes e será 
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feito pelo Delegado Técnico do evento em consulta com o Chefe de Classificação em 

acordo com as Regras de competição do ParaTaekwondo. 

 

8.2 Classe P30 de Poomse será consolidada da seguinte forma: 

8.3.1 P31 – P34; 

8.3.2 P32 – P34; 

8.3.3 P33 – P34. 

 

MASCULINO FEMININO 

Acima de 17 anos Acima de 17 anos 

 

9. Método de competição 

9.1 Kyorugi 

9.1.1 A competição da Classe de Esporte K40 será disputada no sistema de 

eliminatória simples. O combate será de 01 round com duração de 5 minutos 

com direito de cada técnico solicitar parada técnica de 1 minuto a qualquer 

momento do round. 

9.2 Poomsae 

9.2.1 As competições de Poomse na Classe de Esporte P20 e P30 serão no sistema de 

eliminatória simples. 

9.2.2 Dois (2) Poomses dos designados Poomses Obrigatórios deverão ser 

aleatoriamente sorteados para cada Classe de Esporte e para cada round de 

competição na Classe de Esporte P30. 

9.3 Classe de Esporte Poomse P10 

9.1.1 A competição da Classe de Esporte de Poomse P10 do Parataekwondo é para 

atletas com deficiência visual. 

 

CLASSES DE ESPORTE (3) 

P11 P12 P13 

 

9.1.2 A Classe de Poomse P10 é a partir do 8º GUB em diante, em apenas uma divisão 

de graduação. 

 

10. Pontuação: 

A Classificação Final por classe e sexo, dar-se-á pela soma dos pontos obtidos nas disputas 

das modalidades de Kyorugi e Poomsae: 

 

Classificação Pontos Classificação Pontos 

1°lugar 14 5° lugar 4 

2° lugar 11 6° lugar 3 

3° lugar 8 7°lugar 2 
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4° lugar 6 8° lugar 1 

 

11. Critérios de Desempate: 

11.1 Em caso de empate, será declarada campeã a equipe que obtiver o maior número de 

ouros na classe K44. 

11.2 Se persistir o empate, será declarada campeã a equipe obtiver o maior número de ouros 

na classe P34 

11.3 Persistindo o empate, será declarada campeã a equipe obtiver o maior número de ouros 

na classe P20. 

11.4 Será declarada campeã a equipe que obtiver o maior número de ouros na classe P10 

11.5 A equipe com menor número de inscritos será declarada campeã. 

11.6 Persistindo o empate, os municípios permanecerão empatados em classificação e 

pontuação e as classificações subsequentes serão estabelecidas em relação a 

quantidade de equipes empatadas. 

 

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

PARANÁ ESPORTE. 
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RUGBY EM CADEIRA DE RODAS 

 

1. A competição será regida pelas regras da Associação Brasileira de Rugby em Cadeiras de 

Rodas (ABRC) obedecendo às normas internacionais da IWRF (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL 

DE RUGBY EM CADEIRA DE RODAS), como também as contidas neste Regulamento. Sendo os 

atletas classificados de acordo com seu comprometimento físico-motor cuja escala obedece 

aos números: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; e 3,5; 

 

2. O sistema de pontuação para classificação no grupo será: 03 pontos por vitória. Não haverá 

empates. Caso ocorra, segundo as regras, haverá prorrogação de 3 minutos; 

 

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

será o seguinte: 

3.1 Confronto direto (no caso de duas equipes); 

3.2 Maior número de vitórias na fase; 

3.3 Maior saldo de gols; 

3.4 Saldo de gols na fase considerando os jogos entre as equipes empatadas; 

3.5 Menor número de gols sofridos em toda a fase; 

3.6 Maior número de gols marcados em toda a fase; 

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

4.4 Sorteio 

 

Obs.: 
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✓ Utilizar-se-á inicialmente o primeiro critério. Em caso de empate e que 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. Orientaçõe técnicas: 

5.1 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 subsequentes terão início imediatamente após o 

término do jogo anterior da programação Geral. 

5.2 Poderão permanecer no banco 04 membros da Delegação, sendo 01 Técnico 

responsável pela equipe com CREF, 01 Assistente Técnico, um representante da 

área da saúde, 1 Mecânico e os atletas inscritos. 

5.3 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. 

5.4 A duração dos jogos segue as regras oficiais da modalidade, sendo de 04 tempos 

de 08 minutos (cronometrados), com intervalo de 02 minutos (entre o 1º e 2º 

quarto e entre o 3º e 4º quarto), entre o 2º e 3º quarto o intervalo será de 5 

minutos.  Cada equipe terá direito a 02 pedidos de tempo durante todo o jogo, 

com duração de 02 minutos. O jogo não poderá terminar empatado, caso ocorra, 

haverá prorrogação de 3 minutos um só tempo, em caso de um novo empate 

deverá acontecer uma nova prorrogação de 3 minutos e assim por diante até que 

haja um vencedor. 

5.5 O aquecimento dos atletas não poderá de forma alguma contribuir para o atraso 

do jogo. 

5.6 As equipes deverão entregar à Coordenação de RUGBY CR, 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. 

5.7 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. 

5.8 O atleta poderá completar a equipe a qualquer momento da partida, se estiver 

inscrito em súmula, mediante apresentação à mesa com sua respectiva 

documentação. 
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5.9 Para efeito de classificação, a contagem de pontos será: vitória - 3 pontos. 

 

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

PARANÁ ESPORTE. 
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TÊNIS DE MESA PARADESPORTIVO 

Osmael 

1. Essa modalidade será disputada pelas áreas de deficiências: Intelectual, Física e Síndrome 

de Down, que deverão ter os seus campeonatos sendo disputados separadamente. 

 

2. O Campeonato de Tênis de Mesa é regido segundo as regras e regulamentos da Federação 

Internacional de Tênis de Mesa (ITTF) e a Divisão PTT. 

 

3. Cada município poderá inscrever para a competição até 10 (dez) atletas para o sexo feminino 

e 10 (dez) atletas para o sexo masculino da categoria TT1 a TT10 (DF), (sendo no máximo 05 

atletas por categoria), e, 05 atletas DI masculino e 05 atletas DI feminino, 04 atletas SD 

masculino e 04 Atletas SD feminino nascidos até 2001. 

 

4. O Campeonato de Tênis de Mesa será disputado nas seguintes categorias: 

4.1 INDIVIDUAL- feminino e masculino; 

4.2 EQUIPES- feminino e masculino. 

 

5. Para a classe DF segue a classificação: 

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

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

 

6. Para a classe DI segue a classificação: 

6.1 TT11 - atletas com deficiência intelectual 

6.2 Para a classe SD segue a classificação: 

6.3 TTSD – atletas com Síndrome de Down. 

 

7. 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 29. Caso o representante do município não compareça na Sessão 

Técnica, serão homologadas as inscrições feitas regularmente dentro dos prazos 

estabelecidos. 

 

8. A competição INDIVIDUAL obedecerá ao seguinte: 

8.1 O cabeça de chave será sempre o atleta do município campeão do ano anterior (Caso 

o atleta trocar de município leva consigo a cabeça de grupo) com a ausência desse 

atleta esta posição (cabeça de grupo) será definida por sorteio; 

8.2 A forma de disputa para a Categoria INDIVIDUAL será homologada, conforme o número 

de atletas participantes e será definida na Sessão Técnica, observando o seguinte: 
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a) 1ª Fase: será disputada em Grupos (sistema de rodízio), com até 4 (quatro) atletas 

no máximo em cada grupo, classificando-se os 2 (dois) primeiros de cada grupo, 

para segunda fase;  

b) 2ª Fase: será disputada em eliminatória simples, sendo que os 1º (primeiros) 

colocados de cada grupo, serão ordenados na chave de eliminatória, e os 2º 

colocados irão para sorteio. Não podendo jogar imediatamente na chave 

eliminatória, os dois primeiros colocados do grupo (exemplo 1º A x 2º A). 

 

9. A competição por EQUIPES obedecerá ao seguinte: 

9.1 Cada equipe será composta pelo mínimo 02 e no máximo 03 atletas do sexo feminino 

e masculino; 

9.2 Será desenvolvida dentro do Sistema Internacional usado atualmente pela ITTF PTT, que 

é melhor de 03 (jogos), em que, a partida de (dupla) será jogada em primeiro lugar e, 

depois os dois melhores jogadores das equipes jogarão as partidas individuais, assim 

denominadas: Equipe 1: A e B e Equipe 2: X e Y, portanto, a continuação dos jogos serão: 

2ª partida: A x X e a 3ª partida: B x Y; 

9.3 A definição das letras de cada jogador (A, B e X, Y) será decidido em 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 marcado para o jogo conforme suas letras de ordem das partidas, sob pena 

de desclassificação; 

9.4 A forma de disputa para a Categoria EQUIPES será homologada, conforme o número 

de EQUIPES participantes e será definida na Sessão Técnica, observando o seguinte: 

a) 1ª Fase: será disputada em Grupos (sistema de rodízio), com até 4 (quatro) 

EQUIPES no máximo em cada grupo, classificando-se as 2 (duas) primeiras de 

cada grupo, para segunda fase; 

b) 2ª Fase: será disputada em eliminatória simples, sendo que os 1º (primeiros) 

colocados de cada grupo, serão ordenados na chave de eliminatória, e os 2º 

colocados irão para sorteio. Não podendo jogar imediatamente na chave 

eliminatória, os dois primeiros colocados do grupo (exemplo 1º A x 2º A). 

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

rodízio será o seguinte: 

9.5.1 Confronto direto (utilizado somente no caso de empate entre 02 equipes / 

INDIVIDUAL); 

9.5.2 Número de partidas ganhas nos jogos entre as equipes / INDIVIDUAL 

empatadas; 

9.5.3 Número de sets ganhos nos jogos entre as equipes / INDIVIDUAL empatadas; 

9.5.4 Número de pontos ganhos nos jogos entre as equipes / INDIVIDUAL 
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empatadas; 

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

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

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

9.5.8 Sorteio. 

 

Obs.: Quando o empate for entre 03 ou mais equipes / INDIVIDUAL, e continuarem 02 

equipes / INDIVIDUAL ainda empatadas e houver necessidade de classificar mais uma 

equipe / INDIVIDUAL, prevalecerá o critério estabelecido no item 9.5.1. 

 

9.6 Serão adotadas as seguintes definições para a competição INDIVIDUAL e EQUIPES: 

9.6.1 PONTO - é uma sequência na qual o resultado é contado. Toda e qualquer bola 

em jogo é considerada uma disputa de ponto; 

9.6.2 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; 

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

9.6.4 JOGO – é o conjunto de melhor de 03 partidas. 

 

10. O atleta que não estiver uniformizado não poderá participar da competição. 

 

11. A Classificação Final da modalidade de Tênis de Mesa, para o sexo feminino e masculino, dar-

se-á pela soma dos pontos obtidos nas disputas das categorias, conforme segue, bem como 

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

seja, equipe 1 classe D.I, equipe 2 classes funcional D.F, equipe 3 classes SD, conforme segue:  

 

Classificação Pontos Classificação Pontos 

1°lugar 14 5° lugar 4 

2° lugar 11 6° lugar 3 

3° lugar 8 7°lugar 2 

4° lugar 6 8° lugar 1 

 

11.1 A categoria EQUIPES terá pontuação dobrada. 

11.2 Em caso de empate na Classificação Final da deficiência na 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; 
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c. Persistindo o empate, os municípios permanecerão empatados. 

 

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

PARANÁ ESPORTE. 
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VOLEI SENTADO 

Jandrei 

1. Essa modalidade será disputada pela área de deficiência: Física. 

 

2. O Vôlei Sentado é organizado internacionalmente pela World Para Volley (WPV). No Brasil, a 

modalidade é regida pela Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes (CBVD), serão 

obedecidas às regras oficiais homologadas pela CBVD no ano de 2017, obedecendo algumas 

particularidades contidas neste Regulamento. 

 

3. Competem atletas devidamente classificados pelo órgão regente. A classificação adotada pelo 

PARAJAPS será o oficial da modalidade (CBVD) as equipes junto com a relação nominal 

deverão encaminhar também a classificação funcional de cada atleta. 

 

4. O tamanho da quadra é de 10m x 6m e a altura da rede que mede 1.15m no masculino e 

1.05m para o feminino. 

 

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

 

6. 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. 

 

7. Quinze minutos antes de todas as suas partidas na competição, a equipe deverá apresentar a 

mesa de arbitragem, os documentos de identificação (documento oficial com foto) de todos 

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

7.1 Os uniformes dos jogadores devem estar numerados entre 01 (um) a 20 (vinte), sendo 

que o número deve ser colocado à frente (no meio do peito) e atrás, no centro da camisa. 

A cor e o brilho dos números devem contrastar com a cor e o brilho das camisas, com 

fácil visualização. 

7.2 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. 

7.3 A numeração dos atletas será seguida e mantida para todas as outras partidas da 

competição. 7.4- Os técnicos e staffs deverão estar igualmente uniformizados (camisa, 

calça e tênis) bem como na cor e com identificação funcional descrita nas costas da 

camisa, com fácil visualização. 

 

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

 

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 

 

10. 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. 

 

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

subsequente. 

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

do COJDD. 

 

12. Classificação Funcional 

13.1 O sistema de classificação funcional do vôlei sentado é dividido entre "Deficientes 

Legíveis (VS1)" e "Mínima Deficiência (VS2)", cada equipe poderá ter inscrito dentre os 

atletas apenas (dois) VS2 e em quadra durante o jogo apenas (um) poderá estar entre 

os seis atletas por vez. 

13.2 Todos os atletas inscritos pelos Munícipios deverão enviar em conjunto com a ficha de 

inscrição o documento de comprovação da Classificação Funcional da entidade maior 

(CBVD ou WPV). 

13.3 Para os atletas que não passaram pela classificação funcional, os mesmos deverão ser 

considerados como SV2. 

13.4 No caso de uma equipe inteira não possuir a classificação via entidade Superior, os 

atletas deverão estar enviado laudo médico em conjunto com as fichas de inscrição 

para análise da equipe da coordenação técnica do evento, e essa equipe terá sua 

classificação confirma e votada perante todos os envolvidos no congresso técnico. 

  

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

PARANÁ ESPORTE. 
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XADREZ 

Amauri 

1. Essa modalidade será disputada pelas áreas de deficiências: Física, visual e intelectual. 

 

2. 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. 

2.1 Na competição de Xadrez serão aplicadas as Leis do Xadrez da FIDE, válidas a partir de 

01 de janeiro de 2018, com as ressalvas abaixo: 

2.2 Durante a partida é proibido ao jogador portar celular e/ou outro meio eletrônico de 

comunicação. Se for evidente que o jogador trouxe tais equipamentos para o ambiente 

de jogo, deverá perder a partida. O oponente deverá ganhar a partida (Artigo 11.3.b). 

 

3. O Campeonato de Xadrez será composto de um torneio de XADREZ RÁPIDO, com tempo de 

jogo total de 30 minutos para cada jogador, e tempo de tolerância de 30 minutos para 

efetivação de W.O. Serão utilizadas as regras do Apêndice A.4. 

3.1 Nas partidas de Xadrez Rápido serão utilizadas as regras do Apêndice G (Final Acelerado). 

O Apêndice G.4 não será aplicável; 

 

4. A competição de xadrez será organizada de acordo com os sistemas e seguintes critérios: 

4.1 Match de 02 partidas, no caso de 02 participantes; 

4.2 Sistema Round-Robin (pela tabela Schuring) em turno único, no caso de 03 a 06 

participantes; 

4.3 Sistema Suíço em 04 rodadas, no caso de 07 a 08 participantes, ficando estabelecido para 

fins de emparceiramento que na última rodada não serão levadas em conta as cores das 

rodadas anteriores; 

4.4 Sistema Suíço em 05 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. 

 

5. Na aplicação do sistema suíço será observada a regulamentação da FIDE com as adaptações, 

recomendações e softwares indicados pela FEXPAR. 

5.1 Nas competições realizadas pelo sistema suíço, a ordem inicial dos jogadores em cada um 

dos torneios será estabelecida utilizando-se, os critérios de rating rápido FIDE, titulação 

FIDE, rating rápido CBX e ordem alfabética crescente do primeiro nome. Caso o jogador 

não possua rating rápido FIDE, será utilizado o rating pensado FIDE daquele jogador. 

 

6. Os atletas serão inscritos conforme o estabelecido no Capítulo V do Regulamento Geral. Não 
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será permitida a inclusão de atletas em provas que não forem inscritas até a data estipulada 

no Artigo 29. 

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 participar 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 Definições de procedimentos técnicos; 

8.3 Indicações dos jogadores para as provas de XADREZ RÁPIDO. 

8.4 Sorteio para a definição da ordem de emparceiramento, no caso das provas realizadas 

pelos sistemas Round-Robin ou Match. 

 

9. A competição de xadrez será disputada obedecendo-se as seguintes normas: 

9.1 cada município poderá inscrever até 06 enxadristas, no feminino e no masculino; 

9.2 as provas, no feminino e no masculino, serão realizadas em 2 torneios, denominados 

torneios individuais por tabuleiro: Tabuleiro 1 – D.F. (Deficiente Físico) e D.V. (Deficiente 

Visual), e Tabuleiro 2 – D.I. (Deficiente Intelectual). 

 

10. Em cada partida será atribuído 01 (um) ponto por vitória, 0,5 (meio) ponto por empate e 00 

(zero) ponto por derrota. 

 

11. No sistema suíço, a classificação dos enxadristas será estabelecida utilizando-se, pela ordem, 

os seguintes critérios: 

11.1 Pontuação individual total; 

11.2 Confronto Direto; 

11.3 Buchholz (com descarte apenas do pior resultado); 

11.4 Buchholz totais; 

11.5 Sonnenborn-Berger; 

11.6 Maior número de vitórias; 

11.7 Partida extra de xadrez relâmpago: Armaggedon (Brancas 5 x 4 minutos, sendo que as 

brancas têm obrigação de vencer – cores definidas através de sorteio). 
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12. Na competição realizada pelo Sistema Round- Robin, a classificação dos enxadristas será 

estabelecida utilizando-se, pela ordem, os seguintes critérios: 

12.1 Pontuação individual total; 

12.2 Confronto direto; 

12.3 Sonnenborn-berger; 

12.4 Maior número de vitórias; 

12.5 Sistema Koya; 

12.6 Sonnenborn-berger (com descarte do pior resultado); 

12.7 Partidas extras de xadrez relâmpago: Armaggedon (Brancas 5 x 4 minutos, sendo que as 

brancas têm obrigação de vencer – cores definidas através de sorteio). 

 

13. O enxadrista que perder por ausência (W.O.), será automaticamente desclassificado da disputa 

13.1  Quando um jogador for eliminado da competição devido ao W.O, em um torneio pelo 

Sistema Round-Robin, o procedimento será o seguinte: 

Se um jogador tiver completado pelo menos 50% de suas partidas, sua pontuação deve 

permanecer na tabela do torneio, sendo registrada na classificação final (as partidas 

restantes serão registradas como W.O para os respectivos adversários). As partidas não 

jogadas pelo jogador são indicadas por (-) na tabela de torneio, e os de seus adversários 

por (+). Se nenhum jogador estiver presente este vai ser indicada por dois (-). Se um 

jogador não tiver completado 50% de suas partidas, os pontos marcados por ele ou 

contra ele não serão considerados na classificação final. 

13.2 Se um jogador for eliminado da competição devido ao W.O em um torneio pelo Sistema 

Suíço, os pontos marcados por ele e por seus oponentes devem permanecer na tabela 

do torneio, sendo registrado na classificação final do torneio (o enxadrista ou equipe 

não é emparceirado nas rodadas seguintes). 

 

14. A classificação dos municípios será estabelecida, 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 10 ou no item 11, conforme 

o caso, aplicados para o 1º tabuleiro de cada equipe empatada. 

 

15. Para a apuração da Classificação Final da modalidade de Xadrez feminino e masculino, a 

classificação do município participante (CMP) será estabelecida mediante a soma dos pontos 

obtidos pela equipe. 

 

16. A Classificação Final no Xadrez feminino (CFMF) e no Xadrez masculino (CFMM) será apurada 

mediante a somatória dos pontos obtidos pelos participantes em cada um dos torneios. 

 

17. 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: 
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17.1 A obrigação de apresentar jogo completo e relógio de xadrez, ambos em boas condições 

de uso, caberá sempre ao enxadrista condutor das peças brancas; 

17.2 O padrão de relógio a ser utilizado em todas as provas poderá ser do tipo mecânico ou 

digital; 

17.3 O equipamento de xadrez deve procurar seguir as recomendações da FIDE (Regulamento 

C02 - Padronização de Equipamentos de Xadrez para Torneios FIDE); 

17.4 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 proporcionais ao rei e o tabuleiro deve ter os quadrados medindo de 5 a 

6,5cm de largura; 

17.5 Caberão ao Supervisor e/ou Coordenador de Xadrez aprovar os equipamentos a serem 

utilizados nas partidas; 

17.6 A coloração das peças deve seguir os padrões de contraste claro/escuro, utilizando cores 

que não causem desagrado, impacto visual, ou seja, demasiadamente chamativas; 

 

18. 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: 

18.1Não 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 os referentes à posição, resultados ou perspectivas de resultado das partidas; 

18.2 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; 

18.3 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. 

 

OBS.: Quando houver a participação de Deficientes Visuais (parcial ou total), deverão ser 

adotadas as regras contidas na FBXDV (Federação Brasileira de Xadrez para Deficientes 

Visuais). O mesmo deverá trazer para a competição seu tabuleiro adaptado. 

 

19. PONTUAÇÃO: 

19.1 A Classificação Final por classe e sexo, dar-se-á pela soma dos pontos obtidos nas 

disputas das provas conforme segue: 

 

Classificação Pontos Classificação Pontos 

1°lugar 14 5° lugar 4 

2° lugar 8 6° lugar 3 

3° lugar 6 7°lugar 2 

4° lugar 5 8° lugar 1 
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20. Os casos omissos a este Regulamento serão resolvidos pela Comitê Organizador Estadual -

PARANÁ ESPORTE. 
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ANEXO III - PARAJAPS - DATAS E PRAZOS 

 

Londrina de 11 a 15 de novembro de 2022 

 

Até dia 31 de 

agosto de 2022 

 

Art. 33. Para efeito de participação será considerado atleta 

do município (identificação com o município - vínculo) os que se 

enquadrem em um dos parágrafos deste artigo: 

➢ § 1º Estar matriculado até 31 de agosto de 2022. 

➢ § 2º Possuir domicílio pessoal no município até 31 de agosto de 

2022.  

➢ § 3º Estar inscrito por uma Entidade de Prática do Paradesporto 

sediada no município junto à Entidade de Administração do 

Paradesporto do Paraná ou Nacional da respectiva modalidade pela 

qual participará no PARAJAPS, até 31 de agosto de 2022.   

 

De 

26 a 28 de 

setembro 

Até às 18hs 

 

MAPA DE INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO 

 

✓ Com indicação das modalidades esportivas, contendo os 

números respectivos de participantes (atletas, técnicos 

auxiliares, comissões médicas, de apoio e staffs e Indicação de 

atletas sem classificação funcional (SCF). 

 

✓ A inscrição somente será aceita pelo endereço eletrônico do 

escritório regional da sua região. 

 

De 

03 a 05 de outubro 

de 2022 

Até às 18hs 

 

✓ Entrega obrigatória da Relação Nominal com as 

classificações funcionais de Atletas por modalidade/sexo. 

 

✓ Relação nominal de dirigentes, técnicos, comissões médicas, 

de apoios e staffs. 

 

✓ A relação somente será aceita pelo endereço eletrônico do 

escritório regional da sua região. 

 

✓ Enviar Laudo médico dos D.I para avaliação da ABDEM pelo 

endereço eletrônico: avaliacaopsicologica.di@gmail.com 

 

 

mailto:avaliacaopsicologica.di@gmail.com
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19 de outubro de 

2022 

 

SESSÃO PRELIMINAR 

 

✓ 14h30 - Parte Solene 

 

✓ 14h45 - Apresentação dos Municípios candidatos à sede para 

2024 

 

✓ 15h00 - Parte Técnica 

18 a 27 de 

outubro de 2022 

SESSÃO TÉCNICA – MODALIDADES INDIVIDUAIS (datas e horários 

serão divulgados por nota oficial) 

Dia 11 a 

15.11.2022 
✓ Realização do Evento 

 

 


