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JOGOS OFICIAIS DO PARANÁ - 2009 
23º JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ 

52º JOGOS ABERTOS DO PARANÁ  
 
 

R E G U L A M E N T O   T É C N I C O 

 
FORMAS DE DISPUTA 

 
 

A) PARA AS FASES REGIONAIS  
(BASQUETEBOL, BOCHA, BOLÃO, FUTEBOL, HANDEBOL E VOLEIBOL) 

 
 

1)         02 EQUIPES 
 

a) BASQUETEBOL / BOCHA /  VOLEIBOL -  melhor de 02 jogos vencedores; 
b) BOLÃO -  melhor  de 03 pontos (mínimo de 02 jogos) ;  
c) FUTEBOL / FUTSAL /  HANDEBOL - melhor de 04 pontos (mínimo de 02 jogos).  

OBS:  Para os i tens “b”  e “c” ,  em caso de necess idade de real ização de um 
terceiro jogo, e este terminar  empatado,  serão ut i l izados os cr i tér ios de 
desempate para o jogo, es tabelec idos no regulamento técnico de cada 
modal idade.  

 
 
2)   DE 03 A 06 EQUIPES 
 

a) Fase Única :  Será formado grupo único,  através de sorte io, e será d isputado 
em sistema de rodízio  em um turno. A C lassif icação F inal  será efetuada pela 
pontuação das equipes ao f ina l do turno. 

 
 

3)   DE 07 A 08 EQUIPES 
 

a)  1ª.  Fase:  Os concorrentes serão d ivid idos em 02 grupos (A, B) d isputados 
pelo s is tema de rodíz io em um turno. O sorte io para compos ição dos grupos 
será fe ito em 02 par tes: 1ª -  números 01 a 06, 2ª -  números 07 e 08, f icando 
os mesmos ass im const i tuídos: 

GRUPOS A B 
01 02 
03 04 
05 06 

EQUIPES 

07 08 

•  Class if icam-se o 1º e o 2º lugar  de cada grupo para a 2ª Fase. 
 

b) 2ª .  Fase:  Será disputada pelo s is tema de cruzamento o l ímpico, conforme 
segue: 

•  Jogo 01 -  1º  grupo A  x 2º  grupo B 
•  Jogo 02 -  1º  grupo B  x 2º  grupo A 
• 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 
 

c)  A Class i f icação F inal  será fe ita  da seguinte maneira: 
•  1º  a 4º lugares -  d isputa de jogo; 
•  5º e 6º lugares -  3ºs lugares de cada grupo da 1ª Fase, obedecendo ao 

cr i tér io das equipes c lass if icadas de 1º a 4º lugar;  
•  7º e 8º lugares -  4ºs lugares de cada grupo na 1ª Fase, obedecendo ao 

cr i tér io das equipes c lass if icadas de 1º a 4º lugar;  
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4)  DE 09 A 11 EQUIPES 
 

a)  1ª.  Fase:  Os concorrentes serão d iv id idos em 03 grupos (A, B,  C) ,  disputados 
pelo s istema de rodíz io em um turno. O sorte io para composição dos grupos 
será fe ito em 02 partes: 1ª -  sor teio dos números 01 a 09,  2ª  -  sorte io dos 
números 10 a 12 (se necessár io) ,  f icando os mesmos assim const i tuídos: 

GRUPOS A B C 
01 02 03 
04 05 06 
07 08 09 

EQUIPES 

10 11 12 

•  Class if icam-se o 1º e o 2º lugar  de cada grupo para a 2ª Fase. 
b) 2ª.  Fase:  Os c lass if icados serão d ivid idos em 02 grupos (D, E) ,  d isputados 

pelo s istema de rodízio em um turno. A compos ição dos grupos obedecerá ao 
d isposto a seguir :  

GRUPOS D E 
1º A 1º B 
1º C 2º A EQUIPES 
2º B 2º C 

•  Class if icam-se o 1º e o 2º lugar  de cada grupo para a 3ª Fase. 
 

c)  3ª.  Fase:  Será d isputada pelo s is tema de cruzamento o l ímpico, conforme 
segue: 

•  Jogo 01 -  1º  grupo D  x 2º  grupo E 
•  Jogo 02 -  1º  grupo E  x 2º  grupo D 
• Jogo 03 - perdedor jogo 01 x perdedor jogo 02 - decisão 3º e 4º lugares 
•  Jogo 04 -  vencedor jogo 01 x vencedor jogo 02 - decisão 1º e 2º lugares 
 

d) A Class i f icação F inal  será fe ita  da seguinte maneira: 
••••  1º a 4º lugares -  d isputa de jogo; 
••••  5º e 6º lugares -  3ºs lugares de cada grupo da 2ª Fase, obedecendo ao 

cr i tér io das equipes c lass if icadas de 1º a 4º lugares; 
••••  7º a 9º lugares -  3ºs lugares de cada grupo na 1ª Fase, obedecendo ao 

cr i tér io das equipes c lass if icadas de 1º a 6º lugares; 
••••  10º a 11º lugares -  4ºs lugares de cada grupo na 1ª fase, obedecendo 

ao cr i tér io das equipes c lass if icadas de 1º  a 6º lugares. 
 

5)  DE 12 A 16 EQUIPES 
 

a) 1ª .  Fase:  Os concorrentes serão div id idos em 04 grupos (A, B, C, D),  
d isputados pelo s istema de rodízio em um turno.  O sor te io para compos ição 
dos grupos será fe ito em 02 partes: 1ª -  números 01 a 12, 2ª -  números 13 a 
16 (se necessár io) ,  f icando os mesmos ass im const i tu ídos: 

GRUPOS A B C D 
01 02 03 04 
05 06 07 08 
09 10 11 12 

EQUIPES 

13 14 15 16 

•  Class if icam-se o 1º e o 2º lugar  de cada grupo para a 2ª Fase. 
  

b) 2ª.  Fase:  Os c lassif icados serão div id idos em 02 grupos (E, F),  d isputados 
pelo s is tema de rodízio em um turno.  A compos ição dos grupos obedecerá ao 
d isposto a seguir :  

GRUPOS E F 
1º A 1º B 
1º D 1º C 
2º B 2º A 

EQUIPES 

2º C 2º D 

•  Class if icam-se o 1º e o 2º lugar  de cada grupo para a 3ª Fase. 
 

c) 3ª.  Fase: Será d isputada pelo s is tema de cruzamento o límpico, conforme 
segue: 

•  Jogo 01 -  1º  grupo E  x 2º  grupo F 
•  Jogo 02 -  1º  grupo F  x 2º  grupo E 
• 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 
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d) A Class i f icação F inal  será fe ita  da seguinte maneira: 
••••  1º a 4º lugares -  d isputa de jogo; 
••••  5º e 6º lugares -  3ºs lugares de cada grupo da 2ª Fase, obedecendo ao 

cr i tér io das equipes c lass if icadas de 1º a 4º lugares; 
••••  7º e 8º lugares -  4ºs lugares de cada grupo na 2ª Fase, obedecendo ao 

cr i tér io das equipes c lass if icadas de 1º a 4º lugares; 
••••  9º a 12º lugares -  3ºs lugares de cada grupo na 1ª Fase, obedecendo ao 

cr i tér io das equipes c lass if icadas de 1º a 8º lugares; 
••••  13º a 16º lugares -  4ºs lugares de cada grupo na 1ª  Fase, obedecendo 

ao cr i tér io das equipes c lass if icadas de 1º  a 8º lugares; 
 

6)  17 EQUIPES 
 

a) 1ª.  Fase:  Os concorrentes serão div id idos em 05 grupos (A,  B, C, D,  E),  
d isputados pelo s istema de rodízio em um turno.  O sor te io para compos ição 
dos grupos será real izado em duas partes: 1ª -  números 01 a 15, 2ª -  números 
16 a 20, f icando os mesmos ass im const i tu ídos: 

GRUPOS A B C D E 
01 02 03 04 05 
06 07 08 09 10 
11 12 13 14 15 

EQUIPES 

16 17 18 19 20 

•  Class if icam-se o 1º lugar de cada grupo e 03 2ºs lugares por Cr itér io 
Técnico  para a 2ª  Fase. 

 

b) 2ª .  Fase:  Os c lassif icados serão d iv id idos em 02 grupos (F, G), d isputados 
pelo s is tema de rodízio em um turno.  A compos ição dos grupos obedecerá ao 
quadro a seguir .  Os 2ºs lugares, or iundos do mesmo grupo dos 1ºs lugares na 
1ª Fase, serão d ispostos em grupos contrár ios, na imposs ib i l idade desta 
d ispos ição será fe ito um sorte io: 

GRUPOS F G 
1º A 1º B 
1º D 1º C 
1º E 2º CT 

EQUIPES 

2º CT 2º CT 

•  Class if icam-se o 1º e o 2º lugar  de cada grupo para a 3ª Fase. 
 

c)  3ª.  Fase: Será d isputada pelo s is tema de cruzamento o límpico, conforme 
segue: 

•  Jogo 01 -  1º  grupo F  x 2º  grupo G 
•  Jogo 02 -  1º  grupo G  x 2º  grupo F 
• Jogo 03 -  perdedor jogo 01 x perdedor jogo 02 - decisão 3º e 4º lugares 
• Jogo 04 -  vencedor jogo 01 x vencedor jogo 02 - decisão 1º e 2º lugares 

 

d) A Class i f icação F inal  será fe ita  da seguinte maneira: 
••••  1º a 4º lugares -  d isputa de jogo; 
••••  5º e 6º lugares -  3ºs lugares de cada grupo da 2ª Fase, obedecendo ao 

cr i tér io das equipes c lass if icadas de 1º a 4º lugares; 
••••  7º e 8º lugares -  4ºs lugares de cada grupo na 2ª Fase, obedecendo ao 

cr i tér io das equipes c lass if icadas de 1º a 4º lugares; 
••••  9º e 10º lugares -  2ºs lugares de cada grupo na 1ª Fase, obedecendo ao 

cr i tér io das equipes c lass if icadas de 1º a 8º lugares; 
••••  11º a 15º lugares -  3ºs lugares de cada grupo na 1ª  Fase, obedecendo 

ao cr i tér io das equipes c lass if icadas de 1º  a 8º lugares; 
••••  16º e 17º lugares -  4ºs lugares de cada grupo na 1ª  Fase, obedecendo 

ao cr i tér io das equipes c lass if icadas de 1º  a 8º lugares;  
 
 

7)   DEDEDEDE 18 A 20 EQUIPES: 
 

a) 1ª .  Fase:  Os concorrentes serão d iv ididos em 06 grupos (A,  B, C,  D, E, F) 
d isputados pelo s istema de rodízio em um turno.  O sor te io para compos ição 
dos grupos será real izado em 02 par tes : 1ª -  números 01 a 18, 2ª -  números 
19 a 24 (se necessár io)  f icando os mesmos ass im const i tuídos: 
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GRUPOS A B C D E F 
01 02 03 04 05 06 
07 08 09 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 

EQUIPES 

19 20 21 22 23 24 

•  Class if icam-se o 1º lugar de cada grupo e 02 2ºs lugares por Cr itér io 
Técnico  para a 2ª  Fase. 

 

b) 2ª .  Fase:  Os c lassif icados serão d iv id idos em 02 grupos (G, H) ,  disputados 
pelo s is tema de rodízio em um turno.  A compos ição dos grupos obedecerá ao 
quadro a seguir .   Os 2ºs lugares,  or iundos do mesmo grupo dos 1ºs lugares na 
1ª Fase serão d ispostos em grupos contrár ios , na impossib i l idade desta 
d ispos ição será fe ito um sorte io. 

GRUPOS G H 
1º A 1º B 
1º D 1º C 
1º E 1º F 

EQUIPES 

2º CT 2º CT 

•  Class if icam-se o 1º e o 2º lugar  de cada grupo para a 3ª Fase. 
 

c) 3ª.  Fase: Será d isputada pelo s is tema de cruzamento o límpico, conforme 
segue: 

•  Jogo 01 -  1º  grupo G  x 2º  grupo H 
•  Jogo 02 -  1º  grupo H  x 2º  grupo G 
• Jogo 03 -  perdedor jogo 01 x perdedor jogo 02 - decisão 3º e 4º lugares 
• Jogo 04 -  vencedor jogo 01 x vencedor jogo 02 - decisão 1º e 2º lugares 

 

d) A Class i f icação F inal  será fe ita  da seguinte maneira: 
••••  1º a 4º lugares -  d isputa de jogo; 
••••  5º e 6º lugares -  3ºs lugares de cada grupo da 2ª Fase, obedecendo ao 

cr i tér io das equipes c lass if icadas de 1º a 4º lugares; 
••••  7º e 8º lugares -  4ºs lugares de cada grupo na 2ª Fase, obedecendo ao 

cr i tér io das equipes c lass if icadas de 1º a 4º lugares; 
••••  9º a 12º lugares -  2ºs lugares de cada grupo na 1ª Fase, obedecendo ao 

cr i tér io das equipes c lass if icadas de 1º a 8º lugares; 
••••  13º a 18º lugares -  3ºs lugares de cada grupo na 1ª  Fase, obedecendo 

ao cr i tér io das equipes c lass if icadas de 1º  a 8º lugares; 
••••  19º a 20º lugares -  4ºs lugares de cada grupo na 1ª  Fase, obedecendo 

ao cr i tér io das equipes c lass if icadas de 1º  a 8º lugares; 
 
 

8)  DE 21 A 23 EQUIPES 
 

a) 1ª.  Fase:  Os concorrentes serão d iv id idos em 07 grupos (A, B,  C, D, E, F, G)  
d isputados pelo s istema de rodízio em um turno.  O sor te io para compos ição 
dos grupos será fe ito em 02 partes: 1ª -  números 01 a 21, 2ª -  números 22 a 
28 (se necessár io) ,  f icando os mesmos ass im const i tu ídos: 

GRUPOS A B C D E F G 
01 02 03 04 05 06 07 
08 09 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 

EQUIPES 

22 23 24 25 26 27 28 

•  Class if icam-se o 1º lugar  de cada grupo e 01 2º  lugar por Cr itér io 
Técnico  para a 2ª  Fase. 

 

b) 2ª.  Fase:  Os c lassif icados serão div id idos em 02 grupos (H,  I) ,  disputados 
pelo s istema de rodízio em um turno. A compos ição dos grupos obedecerá ao 
quadro a seguir .  A equipe (2º lugar por Critér io Técnico)  or iunda do mesmo 
grupo do 1º lugar  na 1ª Fase será disposta em grupo contrár io.  
Automat icamente o 1º lugar do grupo G será d isposto no outro grupo: 

GRUPOS H I 
1º A 1º B 
1º D 1º C 
1º E 1º F 

EQUIPES 

1º G ou 2º CT 1º G ou 2º CT 

•   C lassif icam-se o 1º  e o 2º lugar  de cada grupo para a 3ª Fase. 
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c) 3ª .  Fase: Será d isputada pelo s is tema de cruzamento o l ímpico, conforme 
segue: 

•  Jogo 01 -  1º  grupo H  x 2º  grupo I  
•  Jogo 02 -  1º  grupo I   x  2º  grupo H 
• Jogo 03 -  perdedor jogo 01 x perdedor jogo 02 - decisão 3º e 4º lugares 
• Jogo 04 -  vencedor jogo 01 x vencedor jogo 02 - decisão 1º e 2º lugares 

 

d) A Class i f icação F inal  será fe ita  da seguinte maneira: 
•  1º  a 4º lugares -  d isputa de jogo; 
•  5º e 6º lugares -  3ºs lugares de cada grupo da 2ª Fase, obedecendo ao 

cr i tér io das equipes c lass if icadas de 1º a 4º lugares; 
•  7º e 8º lugares -  4ºs lugares de cada grupo na 2ª Fase, obedecendo ao 

cr i tér io das equipes c lass if icadas de 1º a 4º lugares; 
•  9º a 14º lugares -  2ºs lugares de cada grupo na 1ª Fase, obedecendo ao 

cr i tér io das equipes c lass if icadas de 1º a 8º lugares; 
•  15º a 21º lugares -  3ºs lugares de cada grupo na 1ª  Fase, obedecendo 

ao cr i tér io das equipes c lass if icadas de 1º  a 8º lugares; 
•  22º e 23º lugares -  4ºs lugares de cada grupo na 1ª  Fase, obedecendo 

ao cr i tér io das equipes c lass if icadas de 1º  a 8º lugares; 
 

9)  DE 24 A 32 EQUIPES 
 

a)  1ª.  Fase: Os concorrentes serão d iv id idos em 08 grupos (A, B, C,  D, E, F, G,  
H),  d isputados pelo s is tema de rodízio  em um turno.  O sorte io para 
compos ição dos será fei to em 02 par tes: 1ª  -  números 01 a 24, 2ª -  números 
25 a 32 (se necessár io) ,  f icando os mesmos ass im const i tu ídos: 

GRUPOS A B C D E F G H 
01 02 03 04 05 06 07 08 
09 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 

EQUIPES 

25 26 27 28 29 30 31 32 

•  Class if icam-se o 1º lugar  de cada grupo para a 2ª  Fase. 
 

b) 2ª.  Fase:  Os c lass if icados serão div id idos em 02 grupos ( I ,  J) ,  d isputados pelo 
s istema de rodízio em um turno. A compos ição dos grupos obedecerá ao 
quadro a seguir :  

GRUPOS I J 
1º A 1º B 
1º D 1º C 
1º E 1º F 

EQUIPES 

1º H 1º G 

•  Class if icam-se o 1º e o 2º lugar  de cada grupo para a 3ª Fase. 
 

c)  3ª.  Fase:  Será d isputada pelo s is tema de cruzamento o l ímpico, conforme 
segue: 

•  Jogo 01 -  1º  grupo I   x  2º  grupo J 
•  Jogo 02 -  1º  grupo J   x 2º  grupo I  
• Jogo 03 -  perdedor jogo 01 x perdedor jogo 02 - decisão 3º e 4º lugares 
• Jogo 04 -  vencedor jogo 01 x vencedor jogo 02 - decisão 1º e 2º lugares 

 

d) A Class i f icação F inal  será fe ita  da seguinte maneira: 
•  1º  a 4º lugares -  d isputa de jogo; 
•  5º e 6º lugares -  3ºs lugares de cada grupo da 2ª Fase, obedecendo ao 

cr i tér io das equipes c lass if icadas de 1º a 4º lugares; 
•  7º e 8º lugares -  4ºs lugares de cada grupo na 2ª Fase, obedecendo ao 

cr i tér io das equipes c lass if icadas de 1º a 4º lugares; 
•  9º a 16º lugares -  2ºs lugares de cada grupo na 1ª Fase, obedecendo ao 

cr i tér io das equipes c lass if icadas de 1º a 8º lugares; 
•  17º a 24º lugares -  3ºs lugares de cada grupo na 1ª  Fase, obedecendo 

ao cr i tér io das equipes c lass if icadas de 1º  a 8º lugares; 
•  25º a 32º lugares -  4ºs lugares de cada grupo na 1ª  Fase, obedecendo 

ao cr i tér io das equipes c lass if icadas de 1º  a 8º lugares; 
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10)  DE 33 OU MAIS EQUIPES 
 
 

a)  Fase Única :  E l im inatór ia s imples com disputa de 3º  e 4º lugares.   
 

b) A Class i f icação F inal  será fe ita  da seguinte maneira: 
•  1º  a 4º lugares -  d isputa de jogo; 
•  5º ao ú lt imo lugar -  demais equipes, obedecendo ao cr i tér io das equipes 

c lassif icadas de 1º a 4º lugares. 
 
 
 

B) PARA AS FASES FINAIS 
(BASQUETEBOL, BOCHA, BOLÃO, FUTEBOL, HANDEBOL E VOLEIBOL) 

 
 
B.1)  DIVISÃO “A”  
 

1)   ATÉ 06 EQUIPES 
 

a)  1ª.  Fase:  Será formado grupo único, obedecendo ao número de colocação nos 
grupos -  NCG (Art igo 60) ,  e será d isputado em sistema de rodízio em um 
turno.  Class if icam-se do 1º  ao 4º  lugares para a 2ª  Fase. 

 

b) 2ª.  Fase:  Será d isputada pelo s is tema de cruzamento o l ímpico, conforme 
segue: 

•  Jogo 01 -  1º  lugar 1ª .  Fase  x 4º  lugar 1ª .  Fase  
•  Jogo 02 -  2º  lugar 1ª .  Fase  x 3º  lugar 1ª .  Fase 
• 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)  DE 07 A 10 EQUIPES 
 

a)  1ª.  Fase:  Os concorrentes serão div id idos em 02 grupos (A, B) ,  em sanfona 
obedecendo ao número de colocação nos grupos -  NCG (Art igo 60) ,  d isputados 
pelo s is tema de rodízio em um turno.  A compos ição dos grupos será: 

GRUPOS A B 
01 02 
04 03 
05 06 
08 07 

EQUIPES 

09 10 

•  Em caso de des is tência as equipes serão remanejadas, ocupando o 
espaço imediatamente super ior  no NCG. 

•  Caso o número de equipes seja impar (07 ou 09),  será real izado um 
sorte io para ver i f icar  qual grupo f icará com maior  número de equipes.  

•  Havendo poss ib i l idade,  c lass if icam-se do 1º  ao 4º lugares de cada 
grupo para a 2ª Fase.  

 

b) 2ª.  Fase:  Será d isputada pelo s is tema de cruzamento o l ímpico, conforme 
segue: 

•  Jogo 01 -  3º  grupo A  x 4º  grupo B 
•  Jogo 02 -  3º  grupo B  x 4º  grupo A 
•  Jogo 03 -  1º  grupo A  x 2º  grupo B 
•  Jogo 04 -  1º  grupo B  x 2º  grupo A 
• Jogo 05 -  perdedor jogo 01 x perdedor jogo 02 - decisão 7º e 8º lugares 
• Jogo 06 - vencedor jogo 01 x vencedor jogo 02 - decisão 5º e 6º lugares 
• Jogo 07 -  perdedor jogo 03 x perdedor jogo 04 - decisão 3º e 4º lugares 
• Jogo 08 -  vencedor jogo 03 x vencedor jogo 04 - decisão 1º e 2º lugares 
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B.2.)  DIVISÃO “B”  
 

1)   ATÉ 06 EQUIPES 
 

a)  Fase Única :  Será formado grupo único, através de sorte io, e será disputado 
em sistema de rodízio em um turno. A C lassif icação F inal  será efetuada pela 
pontuação das equipes ao f ina l do turno. 

 
 

2)  DE 07 A 08 EQUIPES 
 

a)  1ª.  Fase:  Os concorrentes serão div id idos em 02 grupos (A, B) disputados 
pelo s istema de rodíz io em um turno. O sorte io para composição dos grupos 
será fe i to em 02 par tes: 1ª -  números 01 a 06, 2ª -  números 07 e 08, f icando 
os mesmos ass im const i tuídos: 

GRUPOS A B 
01 02 
03 04 
05 06 

EQUIPES 

07 08 

•  Se o Munic íp io-sede d isputar a Divisão “B” ,  será cons iderado cabeça do 
grupo “A” .  

•  Class if icam-se o 1º e o 2º lugar  de cada grupo para a 2ª Fase. 
 

b) 2ª.  Fase:  Será d isputada pelo s is tema de cruzamento o l ímpico, conforme 
segue: 

•  Jogo 01 -  1º  grupo A  x 2º  grupo B 
•  Jogo 02 -  1º  grupo B  x 2º  grupo A 
• Jogo 03 -  perdedor jogo 01 x perdedor jogo 02 - decisão 3º e 4º lugares 
• Jogo 04 -  vencedor jogo 01 x vencedor jogo 02 - decisão 1º e 2º lugares 

 

d) A Class i f icação F inal  será fe ita  da seguinte maneira: 
•  1º  a 4º lugares -  d isputa de jogo; 
•  5º e 6º lugares -  3ºs lugares de cada grupo da 1ª Fase, obedecendo ao 

cr i tér io das equipes c lass if icadas de 1º a 4º lugar;  
•  7º e 8º lugares -  4ºs lugares de cada grupo na 1ª Fase, obedecendo ao 

cr i tér io das equipes c lass if icadas de 1º a 4º lugar;  
 

3)  09 EQUIPES 
 

a)  1ª.  Fase:  Os concorrentes serão d iv id idos em 03 grupos (A, B,  C) ,  disputados 
pelo s istema de rodízio em um turno. A compos ição dos grupos será fe ita  
através de sorte io. 

GRUPOS A B C 
01 02 03 
04 05 06 EQUIPES 
07 08 09 

•  Se o Munic íp io-sede d isputar a Divisão “B” ,  será cons iderado cabeça do 
grupo “A” .  

•  Class if icam-se o 1º e o 2º lugar  de cada grupo para a 2ª Fase. 
 

b) 2ª.  Fase:  Os c lass if icados serão d ivid idos em 02 grupos (D, E) ,  d isputados 
pelo s istema de rodízio em um turno. A compos ição dos grupos obedecerá ao 
d isposto a seguir :  

GRUPOS D E 
1º A 1º B 
2º B 1º C EQUIPES 
2º C 2º A 

•  Class if icam-se o 1º e o 2º lugar  de cada grupo para a 3ª Fase. 
 

c)  3ª.  Fase:  Será d isputada pelo s is tema de cruzamento o l ímpico, conforme 
segue: 

•  Jogo 01 -  1º  grupo D  x 2º  grupo E 
•  Jogo 02 -  1º  grupo E  x 2º  grupo D 
• 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 
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d) A Class i f icação F inal  será fe ita  da seguinte maneira: 
••••  1º a 4º lugares -  d isputa de jogo; 
••••  5º e 6º lugares -  3ºs lugares de cada grupo da 2ª Fase, obedecendo ao 

cr i tér io das equipes c lass if icadas de 1º a 4º lugares; 
••••  7º a 9º lugares -  3ºs lugares de cada grupo na 1ª Fase, obedecendo ao 

cr i tér io das equipes c lass if icadas de 1º a 6º lugares; 
 
 

5)   DE 10 A 12 EQUIPES 
 

a)  1ª.  Fase:  Os concorrentes serão d iv id idos em 04 grupos (A,  B, C,  D) ,  
d isputados pelo s is tema de rodízio em um turno. A compos ição dos grupos 
será fe ita  da seguinte forma: 

•  Sorte io dos 1ºs lugares regionais (os números a serem sorteados serão 
dec id idos conforme o número de 1ºs  lugares regionais) ;  

•  Sorte io dos 2ºs lugares regionais (os números res tantes do sor te io dos 
1ºs  lugares e demais  números que serão dec id idos conforme o número 
de 2ºs  lugares regionais) ;  

GRUPOS A B C D 
01 02 03 04 
05 06 07 08 EQUIPES 
09 10 11 12 

•  Se o Munic íp io-sede d isputar a Divisão “B” ,  será cons iderado cabeça do 
grupo “A” .  

•  Class if icam-se o 1º e o 2º lugar  de cada grupo para a 2ª Fase. 
 

c)  2ª.  Fase:  Os c lass if icados serão d iv id idos em 02 grupos (E, F),  d isputados 
pelo s istema de rodízio em um turno. A compos ição dos grupos obedecerá ao 
quadro a seguir :  

GRUPOS E F 
1º A 1º B 
1º C 1º D 
2º B 2º A 

EQUIPES 

2º D 2º C 

•  Class if icam-se o 1º e o 2º lugar  de cada grupo para a 3ª Fase. 
 

d) 3ª.  Fase: Será d isputada pelo s is tema de cruzamento o l ímpico, conforme 
segue: 

•  Jogo 01 -  1º  grupo E  x 2º  grupo F 
•  Jogo 02 -  1º  grupo F  x 2º  grupo E 
• 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 

 

e)  A Class i f icação F inal  será fe ita  da seguinte maneira: 
••••  1º a 4º lugares -  d isputa de jogo; 
••••  5º e 6º lugares -  3ºs lugares de cada grupo da 2ª Fase, obedecendo ao 

cr i tér io das equipes c lass if icadas de 1º a 4º lugares; 
••••  7º e 8º lugares -  4ºs lugares de cada grupo na 2ª Fase, obedecendo ao 

cr i tér io das equipes c lass if icadas de 1º a 4º lugares; 
••••  9º a 12º lugares -  3ºs lugares de cada grupo na 1ª Fase, obedecendo ao 

cr i tér io das equipes c lass if icadas de 1º a 8º lugares; 
 

OBSERVAÇÕES: 
 

1.  Nas Fases Regionais  o Municíp io-sede sempre será cons iderado cabeça do 
Grupo “A”.  Quando o Municíp io-sede não part ic ipar  das d isputas em qualquer  
modal idade/sexo, a sua posição f icará vaga para o sorte io. 

 

2.  Nas Fases Regionais f icará a cr i tér io da Comissão Técnica a d istr ibu ição de 
cabeças de grupo de acordo com a c lass if icação do ano anter ior  

 

3.  Nas Fases Regionais  e Finais ,  quando da real ização das Sessões Espec ia is,  
quando houver  necessidade de sor te io para a compos ição dos grupos para a 
2ª.  Fase, a Comissão Técnica evi tará, dentro do possível,  que equipes que 
d isputaram a 1ª .  Fase no mesmo grupo sejam incluídas novamente em um 
mesmo grupo.  
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4.  Nas Fases F inais  dos Jogos Of ic ia is do Paraná ,  quando do sorte io para a 
compos ição dos grupos, a Comissão Técnica evitará, dentro do possível,  que 
equipes que d isputaram uma mesma Região Esport iva ,  sejam incluídas em um 
mesmo grupo. Ass im sendo, se um municíp io, após o sorte io do seu número 
cair  em um grupo que já tenha outro munic íp io que tenha disputado à mesma 
Região Espor t iva ,  es te deverá ocupar o espaço l ivre imediatamente poster ior  
ao número sorteado (obedecendo a ordem numérica crescente e a parte 
específ ica do sorte io) .  Caso não haja possibi l idade de des locamento, este 
deverá ocupar  o espaço sorteado. 

 

5.  CT = Cr i tér io Técnico  
 
 

CRITÉRIOS TÉCNICOS DE CLASSIFICAÇÃO (CT) 
 

Quando da necess idade de c lass if icar uma ou mais equipes por Cri tér io Técnico ,  
se o número de equipes em todos os grupos for  igual,  a equipe que obt iver  maior  
somatór ia de pontos (v i tór ia/empate/derrota) em todos os jogos da fase será a 
c lassif icada. Permanecendo o empate ou se o número de equipes em pelo menos um 
dos grupos for  diferente, ut i l izar-se-ão os seguintes  cr i tér ios : 

 
1)  BASQUETEBOL 
 1.1.  Média de pontos average (nº .  de pontos recebidos div id idos pelo nº.  de 

pontos fe i tos em todos os jogos da fase, d iv ididos pelo nº.  de jogos efetuados na 
fase.  Class if ica-se o menor coef ic iente);  

 1.2.  Média de pontos pró (nº .  de pontos fe itos div id idos pelo nº .  de jogos 
efetuados na fase. Classif ica-se o maior  coef ic iente) ;  

 1.3.  Média de pontos contra (nº .  de pontos recebidos div id ido pelo nº.  de jogos 
efetuados na fase.  Class if ica-se o menor  coef ic iente) ;  

 1.4.  Sorte io. 
 
2)  BOCHA 

2.1.  Média de part idas average (nº .  de part idas perd idas div id idas pelo nº .  de 
par t idas ganhas em todos os jogos da fase, d ivid idas pelo nº.  de jogos efetuados 
na fase.  Class if ica-se o menor  coef ic iente);  
2.2.  Média de part idas pró (nº.  de par t idas ganhas d iv ididas pelo nº .  de jogos 
efetuados na fase. Classif ica-se o maior  coef ic iente) ;  
2.3.  Média de par t idas contra (nº .  de par t idas perdidas d iv id idas pelo nº.  de 
jogos efetuados na fase.  Class if ica-se o menor coef ic iente) ;  
2.4.  Média de pontos pró (nº .  de pontos fe itos div id idos pelo nº .  de jogos 
efetuados. Class if ica-se o maior  coef ic iente);  
2.5.  Média de pontos contra (nº .  de pontos recebidos d ivid idos pelo nº .  de jogos 
efetuados na fase. Classif ica-se o menor  coef ic iente);  
2.6.  Sorte io. 
 

3)  BOLÃO 
3.1.  Média de Pinos pró (nº .  de p inos fe itos div id idos pelo nº .  de jogos 
efetuados na fase. Classif ica-se o maior  coef ic iente) ;  
3.2.  Média de nº .  de 180 (cento e oi tenta) na fase (nº .  de 180 fe itos d ivid idos 
pelo nº.  de jogos efetuados na fase. Class if ica-se o maior  coef ic iente);  
3.3.  Média de nº.  de 45 (quarenta e c inco) por passada na fase (nº.  de 45 por  
passada fe itos d iv id idos pelo nº.  de jogos efetuados na fase.  Class if ica-se o 
maior  coef ic iente);  
3.4.  Sorte io 
 

4)  FUTEBOL / FUTSAL /  HANDEBOL 
4.1.  Média de gols average (nº .  de gols recebidos div id idos pelo nº .  de gols 
fei tos , div id idos pelo nº.  de jogos efetuados na fase. Class if ica-se o menor  
coef ic iente) ;  
4.2.  Média de gols pró (nº .  de gols fe i tos d iv ididos pelo nº .  de jogos efetuados 
na fase.  Class if ica-se o maior  coef ic iente);  
4.3.  Média de gols contra (nº .  de gols recebidos d iv ididos pelo nº.  de jogos 
efetuados na fase. Classif ica-se o menor  coef ic iente);  
4.4 Sorte io. 
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5)  VOLEIBOL / VOLEIBOL DE PRAIA  
5.1 Média de sets average (nº .  de sets recebidos d iv id idos pelo nº .  de sets 
fei tos , div id idos pelo nº.  de jogos efetuados na fase. Class if ica-se o menor  
coef ic iente) ;  
5.2 Média de sets pró (nº .  de sets fe i tos d iv ididos pelo nº .  de jogos efetuados 
na fase.  Class if ica-se o maior  coef ic iente);  
5.3 Média de pontos pró (nº.  de pontos fe itos d iv id ido pelo nº .  de jogos 
efetuados na fase. Classif ica-se o maior  coef ic iente) ;  
5.4 Sorte io. 
 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
1.  Para qualquer uma das modal idades anter iores , ut i l izar-se-á in ic ialmente o 

pr imeiro cr i tér io.  Em caso de empate e haja a necess idade de c lassif icar mais 
uma ou mais equipes, passa-se ao segundo cr i tér io e ass im por d iante. 

 
2.  Quando na fórmula constar como zero,  o resultado obt ido pela própr ia equipe  

(pontos, part idas, gols,  sets) ,  esta fórmula deverá ser  descartada, já  que não 
ex iste d iv isão por zero (matemát ica).  

 
 
 
 
 
 

REGULAMENTOS ESPECÍFICOS 

DAS MODALIDADES ESPORTIVAS 
 
 
 
 
 
 
 

•  CAMPEONATO DE ATLETISMO  

•  CAMPEONATO DE BASQUETEBOL  

•  CAMPEONATO DE BOCHA  

•  CAMPEONATO DE BOLÃO  

•  CAMPEONATO DE CICLISMO  

•  CAMPEONATO DE FUTEBOL  

•  CAMPEONATO DE FUTSAL  

•  CAMPEONATO DE GINÁSTICA RÍTMICA  

•  CAMPEONATO DE HANDEBOL  

•  CAMPEONATO DE JUDÔ  

•  CAMPEONATO DE KARATÊ  

•  CAMPEONATO DE NATAÇÃO  

•  CAMPEONATO DE TAEKW ONDO  

•  CAMPEONATO DE TÊNIS  

•  CAMPEONATO DE TÊNIS DE MESA  

•  CAMPEONATO DE VOLEIBOL  

•  CAMPEONATO DE VOLEI DE PRAIA  

•  CAMPEONATO DE XADREZ  
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CCCCAMPEONATO DE ATLETISMOAMPEONATO DE ATLETISMOAMPEONATO DE ATLETISMOAMPEONATO DE ATLETISMO    
 
 

1.   A competição será regida pelas  regras internac ionais da Assoc iação Internac ional 
das Federações de At let ismo -  IAAF, Normas da Confederação Brasi le ira de 
At let ismo (CBAt) ,  obedecendo às normas cont idas neste Regulamento  e as emanadas 
das le is  esport ivas nacionais e internacionais.  

 

2.   Poderão par t ic ipar dos campeonatos de At let ismo dos 23º JOJUPs  e 52º JAPs ,  
at letas relac ionados no Ranking  da Federação de At let ismo do Paraná (FAP)/Paraná 
Espor te, contendo 24 (v inte e quatro) at letas em cada prova, até a data de 25 d ias  
anter iores as Fases Finais  de cada compet ição. Deverá ser observado o número 
máximo de at le tas  que cada munic íp io tem o dire i to de inscrever,  bem como o l im ite 
de 03 ( t rês)  at letas ranqueados por prova .  
2.1 Para que um at le ta possa ingressar no Ranking ,  este deverá obter marca em 

compet ições of ic ia is da Paraná Espor te, FAP, CBAt e outras  Federações 
Estaduais de At le t ismo,  constantes dos calendár ios of ic ia is das mesmas. 
2.1.1 Para que um at le ta regis trado na FAP possa par t ic ipar de uma 

compet ição de outra Federação Estadual  de At let ismo, este deverá 
sol ic i tar  autor ização à FAP para is to. 

2.1.2 At letas não registrados na FAP não poderão par t ic ipar de eventos de 
outras Federações Estaduais de At let ismo, pois  as  mesmas não 
acei tarão tais  par t ic ipações. 

2.1.3 At letas não regis trados na FAP poderão par t ic ipar de eventos desta,  
devendo recolher a taxa de R$ 10,00 (dez reais)  por provas que 
par t ic iparem. 

 

3.   Cada munic íp io poderá part ic ipar com até 03 at letas ranqueados por prova  e uma 
equipe por revezamento .  Estes at le tas deverão ser inscr i tos at ravés da Ficha de 
Conf irmação de At letas por Prova  (ver Fichas de Inscr ição) ,  conforme o estabelec ido 
no Capí tu lo V do Regulamento Geral.   

3.1 As subst i tu ições de at letas nas provas serão real izadas conforme as regras da 
modal idade, não sendo permit ida a inc lusão de novos at le tas  após a entrega 
da Ficha de Conf irmação de At letas por Prova na Sessão Prel iminar ,  sa lvo em 
caso de a l teração no Ranking .   

3.2 Após o prazo de conf i rmação dos at letas nas Sessões Prel iminares, caso haja 
mais de 03 at le tas por municíp io nas provas, a Paraná Espor te e a FAP 
poderão convocar os  at le tas subsequentes para completarem o número de 
par t ic ipantes nas refer idas provas. 

 

4.   Cada at le ta poderá part ic ipar no máximo de 03 provas indiv iduais e dos 
revezamentos. 

 

5.   Para a real ização das provas não será ex ig ido número mínimo de at le tas . 
 

6.   Sempre que, após a conf irmação para uma prova de cor r ida individual ou 
revezamento em pista marcada que estava previs ta para ser real izada como 
el im inatór ia ,  o número de concorrentes não exceder o número de sér ies e ra ias , a 
prova será real izada como semif ina l no horár io es t ipulado para a e l im inatór ia ,  e após 
is to como f ina l no horár io es t ipulado para a f ina l.  

 

7.   Sempre que, após a conf irmação para uma prova de cor r ida individual ou 
revezamento em pista marcada que estava previs ta para ser real izada como 
semif ina l,  o  número de concorrentes não exceder o número de sér ies e raias , a prova 
será real izada como f ina l  no horár io es t ipulado para a f ina l .  

 

8.   Será permit ido o uso de implementos própr ios pelos at letas desde que os mesmos 
sejam previamente entregues para afer ição na Câmara de Chamada da competição,  
com antecedênc ia mínima de 01 hora do iníc io da respect iva prova. 

 

9.   Para efe ito de part ic ipação, os munic ípios deverão entregar na Sessão Técnica para 
a Supervisão e/ou Coordenação da modal idade, desenhos,  croquis ou fotos , com os 
modelos e cores de seus uniformes of ic ia is ,  que serão ut i l izados pelos árb i tros da 
Câmara de Chamada durante o evento. 

 

10. As provas e os implementos para o Campeonato de At le t ismo dos Jogos Of ic ia is do 
Paraná  serão: 
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23º JOJUPs 52º JAPs  
PROVAS / JOGOS FEMININO MASCULINO FEMININO MASCULINO 

100m rasos sim sim sim sim 
200m rasos sim sim sim sim 
400m rasos sim sim sim sim 
800m rasos sim sim sim sim 
1500m rasos sim sim sim sim 
3.000m rasos sim sim -x-x-x-x-x-x- -x-x-x-x-x-x- 
5.000m rasos -x-x-x-x-x-x- -x-x-x-x-x-x- sim sim 
10.000m rasos -x-x-x-x-x-x- -x-x-x-x-x-x- sim sim 
100m com barreiras Altura - 0,762 m -x-x-x-x-x-x- Altura - 0,84 m -x-x-x-x-x-x- 
110m com barreiras -x-x-x-x-x-x- Altura - 0,914 m -x-x-x-x-x-x- Altura - 1,06 m 
400m com barreiras Altura - 0,762 m Altura - 0,84 m Altura - 0,762 m Altura - 0,914 m 
2.000m com obstáculos Altura - 0,762 m Altura - 0,914 m -x-x-x-x-x-x- -x-x-x-x-x-x- 
3.000m com obstáculos -x-x-x-x-x-x- -x-x-x-x-x-x- Altura - 0,76 m Altura - 0,91 m 
Revezamento 4x100m -x-x-x-x-x-x- -x-x-x-x-x-x- sim sim 
Revezamento 4x400m -x-x-x-x-x-x- -x-x-x-x-x-x- sim sim 
Revezamento Medley sim sim -x-x-x-x-x-x- -x-x-x-x-x-x- 
Marcha Atlética 10.000 m 10.000 m 20.000 m 20.000 m 
Arremesso de Peso 4,0 kg 5,0 kg 4,0 kg 7,260 kg 
Lançamento do Dardo 600 g 700 g 600 g 800 g 
Lançamento do Disco 1,0 kg 1,5 kg 1,0 kg 2,0 kg 
Lançamento do Martelo 4,0 kg 5,0 kg 4,0 kg 7,260 g 
Salto em Altura sim sim sim sim 
Salto em Distância sim sim sim sim 
Salto Triplo sim sim sim sim 
Salto com Vara sim sim sim sim 
Provas combinadas Heptatlo Octatlo Heptatlo Decatlo 

10.1 As provas combinadas serão real izadas,  conforme segue: 
 1º dia 2º dia 

Heptatlo 100m com barreiras - Salto em Altura - Arremesso de 
Peso - 200m rasos Salto em Distância - Lançamento do Dardo - 800m rasos 

Octatlo 100m rasos - Salto em Distância - Arremesso de Peso 
- 400m rasos 

110m com barreiras - Salto em Altura - Lançamento do 
Dardo - 1000m rasos 

Decatlo 100m rasos - Salto em Distância - Arremesso de Peso 
- Salto em Altura - 400m rasos 

110m com barreiras - Lançamento do Disco - Salto com 
Vara - Lançamento do Dardo - 1500m rasos 

 

11.  As compet ições serão real izadas em até 06 (seis)  Etapas.   
 

12.  Nas provas de Sal to em Altura e Salto com Vara, tanto para provas s ingulares como 
combinadas,  as  al turas dos sarrafos  serão d iscut idas na Sessão Técnica .  

 

13.  A Classi f icação Final  da modal idade de At let ismo, para os  sexos feminino e 
mascul ino, dar-se-á pela soma dos pontos obt idos nas d isputas das provas, conforme 
segue: 

Classificação Pontos Classificação Pontos 
1º lugar 14 5º lugar 04 
2º lugar 09 6º lugar 03 
3º lugar 07 7º lugar 02 
4º lugar 05 8º lugar  01 

13.1 As provas combinadas e revezamentos terão pontuação dobrada. 
13.2 Caso haja empate entre as equipes,  o desempate se dará pelo maior número 

de pr imeiros lugares,  e pers is t indo o empate,  será ut i l izado o maior número de 
segundos lugares, e assim sucess ivamente, até que as colocações das 
equipes sejam def inidas. 

 

14.  No caso de quebra de recordes será fei ta a seguinte bonif icação: 
•  Recorde Sul-americano  -  25 pontos 
•  Recorde Brasi le iro   -  18 pontos 
•  Recorde Paranaense  -  13 pontos 
•  Recorde do Campeonato  -  08 pontos 

14.1 Será dada apenas a bonif icação relat iva ao recorde maior obt ido pelo at le ta 
campeão. 

14.2 Ficam estabelecidos como recordes dos JAPs e JOJUPs ,  as marcas 
constantes deste Regulamento .  

 

15.  Será formado um Júr i  de Apelação, composto por  09 (nove)  membros, conforme 
Regra da IAAF,  e que serão indicados na Sessão Técnica  da modal idade. 

 

16.  Protestos deverão ser  apresentados, por escr i to,  na secretar ia da compet ição até 30 
minutos após o anúncio of ic ial  dos resultados de cada prova,  devendo a inda ser  
recolh ida uma taxa conforme a regra da IAAF. 
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17.  Os casos omissos serão resolv idos pela Comissão Técnica da Paraná Espor te no 
evento. 

 

 

RELAÇÃO DE RECORDES 
 

 
JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ - ATLETISMO FEMININO 

 
PROVA ATLETA / MUNICÍPIO ANO / SEDE MARCA 

100m rasos Vanda Ferreira Gomes / Medianeira 2005 / Toledo 12s0 

200m rasos Juliana Emanuelle de Pauli Pereira / Curitiba 
Daniely Ferreira Mountuan / Campo Mourão  

1996 / Apucarana 
2001 / Umuarama  

25s70 

400m rasos Débora Maria Savoldi / Pinhal de São Bento 2001 / Umuarama 57s89 
800m rasos Débora M. Savoldi / Campo Mourão 2003 / Campo Mourão 2m17s38 
1.500m rasos Mônica Maria de Lima / Londrina 2003 / Campo Mourão 4m48s97 
3.000m rasos Patrícia Fernanda Lobo / Maringá 2000 / Pato Branco 10m28s94 
5.000m Marcha Atlética    
100m c/barreiras  Denise Cristina dos Santos / Londrina  2008/ Cianorte 15s23 
400m c/barreiras  Wanessa T. N. Zavolski / Londrina 2006 / Pato Branco 1m02s07 
Revezamento 4x100m Curitiba 1996 / Apucarana 49s84 
Revezamento Medley Londrina 2006 / Pato Branco 2m22s06 
2.000m c/Obstáculos  Tatiane da Silva / Londrina 2007 / Paranavaí 7m10s9 
Arremesso do Peso Fabiana Maria Alexandre / Paranavaí 1996 / Apucarana 11,43m 
Lançamento do Disco Fabiana Maria Alexandre / Paranavaí 1996 / Apucarana 38,06m 
Lançamento do Dardo Talita Regina de Medeiros / Paranavaí 2004 / Maringá 35,75m 
Lançamento do Martelo Mariana de Lima Santana/ Londrina  2006 / Pato Branco 43,63m 
Salto em Altura Kauiza Moreira Venâncio / Paranavaí 2003 / Campo Mourão 1,70m 
Salto em Distância Nicole Gulin Melhen / Ponta Grossa 1992 / Ponta Grossa 5,68m 
Salto Triplo Tamiris de Souza Delfino / Paranavaí 2003 / Campo Mourão 11,33m 
Salto com Vara Tatiane Nogueira Benazzi / Rolândia 2001/ Umuarama 2,60m 
Heptatlo Tamiris de Souza Delfino / Paranavaí 2003 / Campo Mourão 4.225 pontos 
FONTE: FEDERAÇÃO DE ATLETISMO DO PARANÁ / PARANÁ ESPORTE 
 

 
 

JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ -  ATLETISMO MASCULINO 
 

PROVA ATLETA / MUNICÍPIO ANO / SEDE MARCA 

100m rasos Genivaldo Meira / Maringá 
Emerson Perin / Foz do Iguaçu 

1991 / Apucarana 
1993 / Cascavel 

11s00 

200m rasos Lucas Volpato Mateus / Maringá 2004 / Maringá 22s3 
400m rasos Cleber Fernando da Silva / Ponta Grossa 1994 / Campo Mourão 49s0 
800m rasos Cleiton Luiz Aguiar / Francisco Beltrão 2000 / Pato Branco 1m56s6 
1.500m rasos Cleiton Luiz Aguiar / Francisco Beltrão 2000 / Pato Branco 3m57s5 
3.000m rasos Cleiton Luiz Aguiar / Francisco Beltrão 2000 / Pato Branco 8m37s9 
10.000m Marcha Atlética  Francisco Tenório C. Junior / Londrina 2004 / Maringá 51m11s6 
110m c/barreiras  Hederson Alves Estefani / Londrina 2008 / Cianorte 14s43 
400m c/barreiras  Elton Ricardo de Oliveria Costa / Maringá 2001 / Umuarama 55s1 
2.000m c/Obstáculos  Fernando Alex Fernandes / Maringá 2000 / Pato Branco 5m53s23 
Revezamento 4x100m Ponta Grossa 1994 / Campo Mourão 43s6 
Revezamento Medley Londrina  2001 / Umuarama 2m00s56 
Arremesso do Peso Arison Luis Batista / Rolândia 2006 / Pato Branco 17,30m 
Lançamento do Disco  Rafael Matias Vagula / Foz do Iguaçu 2008 / Cianorte 49,89m 
Lançamento do Dardo Júlio César Miranda Oliveira / Paranavaí 2000 / Pato Branco 58,89m 
Lançamento do Martelo João Carlos M.Bressan / Paranavaí 2002 / Cascavel 56,56m 
Salto em Altura Guilherme Henrique Cobbo / Maringá 2004 / Maringá 1,99m 
Salto em Distância Sérgio Muniz dos Santos / Foz do Iguaçu 1993 / Cascavel 7,34m 
Salto Triplo Jairo Estevão Venâncio / Paranavaí 1989 / Londrina 15,52m 
Salto com Vara Anderson Estevão Venâncio / Paranavaí 2004 / Maringá 3,90m 
Octatlo Willian Rodrigo da Silva / Paranavaí 2007 / Paranavaí 5.448 pontos 
FONTE: FEDERAÇÃO DE ATLETISMO DO PARANÁ / PARANÁ ESPORTE 
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RELAÇÃO DE RECORDES 
 

 
JOGOS ABERTOS DO PARANÁ - ATLETISMO FEMININO 

 
PROVA ATLETA / MUNICÍPIO ANO / SEDE MARCA 

100m rasos Edileuza A. Santos / Maringá 1991 / Maringá 12s0 
200m rasos Cleide Amaral / Foz do Iguaçu 1995 / Campo Mourão 24s6 
400m rasos Luciana de P. Mendes / Marialva 1991 / Maringá 54s64 
800m rasos Luciana de P. Mendes / Marialva 1991 / Maringá 2m07s4 
1.500m rasos Luzia de Souto Pinto / Campo Mourão 2005 / Francisco Beltrão 4m34s20 
5.000m rasos Cleusa Maria Irineu / Londrina 2000 / Campo Mourão 16m52s21 
10.000m rasos Cleusa Maria Irineu / Londrina 2000 / Campo Mourão 34m48s63 
20.000 Marcha Atlética Tânia Regina Spindler / Londrina 2001 / Toledo 1h50m40s0 
100m com barreiras Magda Silva Quiroga / Curitiba 1984 / Londrina 14s5 
400m com barreiras Maria José Ferreira / Maringá 1991 / Maringá 1m00s0 
3.000m com obstáculos Patrícia Fernanda Lobo / Maringá 2002 / Maringá 11m03s85 
Revezamento 4x100m Maringá 1991 / Maringá 48s45 
Revezamento 4x400m Marialva 1991 / Maringá 3m47s08 
Arremesso do Peso Marinalva R.dos Santos / Marialva 1991 / Maringá 15,05m 
Lançamento do Disco Rosana Bampi Piovesan / Ponta Grossa 1991 / Maringá 53,64m 
Lançamento do Dardo Thais Regina de Souza / Paranavaí 2002 / Maringá 45,43m 
Lançamento do Martelo Fabiana Maria Alexandre / Paranavaí 2002 / Maringá 44,92m 
Salto em Altura Mônica Lunkmoss / Curitiba 1985 / Cascavel 1,83m 
Salto em Distância Maria Ap. B. Souza / Medianeira 1992 / Foz do Iguaçu 5,95m 
Salto Triplo Silvana Aparecida Santos/ Cascavel 2006 / Maringá  12,55m 
Salto com Vara Karin Fabíola Hermann / Londrina 2002 / Maringá 3,02m 
Heptatlo Tamiris de Souza Delfino / Paranavaí 2005 / Francisco Beltrão 4.478 pontos 
FONTE: FEDERAÇÃO DE ATLETISMO DO PARANÁ / PARANÁ ESPORTE 

 

 
JOGOS ABERTOS DO PARANÁ -  ATLETISMO MASCULINO 

 
PROVA ATLETA / MUNICÍPIO ANO / SEDE MARCA 

100m rasos Carlos A. V. Bruniera / Maringá 1983 / Ponta Grossa 10s4 
200m rasos Fábio Roberto Langoski / Londrina 2003 / Pato Branco 21s45 
400m rasos Fábio Roberto Langoski / Londrina 2003 / Pato Branco 47s10 
800m rasos Sílvio Victor / Cornélio Procópio 1992 / Foz do Iguaçu 1m50s6 
1.500m rasos Cleyton Luiz Aguiar / Londrina 2003 / Pato Branco 3m49s83 
5.000m rasos Elenilson da Silva / Maringá 2003 / Pato Branco 14m13s60 
10.000m rasos Elenilson da Silva / Maringá 2002 / Maringá 29m32s12 
20.000m Marcha Atlética Cláudio Luiz Bertolino / Maringá 1991 / Maringá 1h31m12s2 
110m com barreiras Emerson Perin / Medianeira 2002 / Maringá 14s06 
400m com barreiras Luiz Aparecido Neto / Londrina 1991 / Maringá 52s12 
3.000m com obstáculos Fernando Alex Fernandes / Maringá 2002 / Maringá 8m53s35 
Revezamento 4x100m Marialva 1991 / Maringá 40s78 
Revezamento 4x400m Cascavel 1999 / Toledo 3m13s2 
Arremesso do Peso Aleixo Guyss / Foz do Iguaçu 1993 / Apucarana 15,69m 
Lançamento do Dardo Celso José Kochen / Foz do Iguaçu 1993 / Apucarana 65,60m 
Lançamento do Disco Celso Olímpio Gomes / Cascavel 1995 / Campo Mourão 49,36m 
Lançamento do Martelo Fernando S. Barwinski / Pato Branco 1989 / Pato Branco 57,68m 
Salto em Altura Milton Ritano / Ponta Grossa 1991 / Maringá 2,10m 
Salto em Distância Antônio Lucindo da Costa / Londrina 1991 / Maringá 7,80m 
Salto Triplo Avelino J.da Silva / Marialva 1991 / Maringá 16,22m 
Salto com Vara Carlos Venâncio / Ponta Grossa 1991 / Maringá 4,65m 
Decatlo Celso José Kochen / Foz do Iguaçu 1995 / Campo Mourão 6.846 pontos 
FONTE: FEDERAÇÃO DE ATLETISMO DO PARANÁ / PARANÁ ESPORTE 
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CAMPEONATO DE BASQUETEBOLCAMPEONATO DE BASQUETEBOLCAMPEONATO DE BASQUETEBOLCAMPEONATO DE BASQUETEBOL    
 
1.  O Campeonato de Basquetebol será regido pelas regras of ic iais  da Confederação 

Bras i le ira de Basquetebol -  CBB, obedecendo às normas cont idas neste 
Regulamento. 

 

2.  Estará automaticamente suspensa da par t ida subsequente à pessoa f ís ica que for  
desqual i f icada (exceto o técnico por duas fa l tas  técnicas) .  
2.1 Não se apl ica o d isposto neste i tem, se antes da part ida subsequente a 

pessoa f ís ica for  absolvida pelo órgão judicante competente,  desde que 
constante o não cumpr imento da suspensão automát ica no termo de dec isão 
do respect ivo processo d isc ipl inar,  nos termos da legis lação desport iva 
v igente. 

2.2 Para f ins do disposto neste i tem, entende-se por part ida subsequente a 
ocorrente na mesma compet ição/evento e no ano específ ico correspondente. 

 

3.  O s is tema de desempate adotado nas fases que forem disputadas pelo s istema de 
rodízio, será o seguinte: 
3.1 Confronto d ireto (ut i l izado somente no caso de empate entre 02 equipes);  
3.2 Saldo de pontos, nos jogos entre as  equipes empatadas; 
3.3 Ataque mais pos it ivo,  nos jogos entre as  equipes empatadas; 
3.4 Defesa mais pos it iva,  nos jogos entre as  equipes empatadas; 
3.5 Saldo de pontos, em todos os jogos do grupo na fase; 
3.6 Ataque mais pos it ivo,  em todos os jogos do grupo na fase; 
3.7 Defesa mais pos it iva,  em todos os jogos do grupo na fase; 
3.8 Sorte io 
OBS:  Quando o empate for  entre 03 ou mais equipes,  e cont inuarem 02 equipes 
a inda empatadas e houver  necess idade de c lassif icar mais uma equipe, prevalecerá 
o cr i tér io do i tem 3.1. 

 

4.  O s is tema de pontuação para c lass if icação no grupo será: 02 pontos por v i tór ia;  01 
ponto por  derrota. 

 

5.  Quando da necess idade de c lass if icar uma ou mais equipes por Cri tér io  Técnico ,  se 
o número de equipes em todos os grupos for  igual,  a equipe que obt iver maior  
somatór ia de pontos (v i tór ia/derrota) em todos os jogos da fase será a c lassif icada. 
Permanecendo o empate ou se o número de equipes em pelo menos um dos grupos 
for  d iferente, ut i l izar-se-ão os seguintes cr i tér ios : 
5.1 Média de pontos average (nº.  de pontos recebidos d iv id idos pelo nº .  de pontos 

fei tos em todos os jogos da fase, d iv id idos pelo nº.  de jogos efetuados na 
fase.  Class if ica-se o menor coef ic iente);  

5.2 Média de pontos pró (nº .  de pontos fe itos div ididos pelo nº .  de jogos efetuados 
na fase).  Class if ica-se o maior coef ic iente; 

5.3 Média de pontos contra (nº.  de pontos recebidos d iv id ido pelo nº .  de jogos 
efetuados na fase) .  Class if ica-se o menor coef ic iente; 

5.4 Sorte io 
OBSERV AÇÕES:  

•  Ut i l i zar -se -á  i n ic ia lmente  o  pr imei ro  c r i té r i o .  Em caso de empate  e  ha ja  a  necess idade de 
c lass i f i car  mais  uma ou mais  equ ipes ,  passa-se ao segundo c r i t é r i o  e  ass im  por  d iant e .  

•  Quando na f órmula  cons t ar  como zero ,  o  resu l tado obt i do  pe la  p róp r i a  equ ipe (pont os ,  
par t i das ,  go ls ,  se ts ) ,  es ta  fó rmula  deverá  se r  descar t ada,  já  que não  ex is te  d iv i são por  zero  
(matemát ica) .  

 

6.  Os casos omissos serão resolv idos pela Comissão Técnica da Paraná Espor te no 
evento. 
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CAMPEONATO DE BOCHA CAMPEONATO DE BOCHA CAMPEONATO DE BOCHA CAMPEONATO DE BOCHA     
 

1.   O Campeonato de Bocha será d isputado de acordo com a regra mundia l em vigor -  
Ponto-Rafa-T iro e de acordo com o Regulamento da Federação de Bocha do Paraná, 
aprovado em fevere iro de 2009, obedecendo às normas cont idas neste Regulamento. 

 

2.   Para par t ic ipar da competição os at letas deverão estar r igorosamente uniformizados, 
com tênis apropr iado,  meias brancas e camisas. 

 

3.   Cada equipe será formada por 12 at le tas , sendo 06 t i tu lares  e 04 reservas. 
 

4.   As equipes não terão d ire i to  ao reconhec imento de cancha (passeio).  
 

5.   Os jogos serão da seguinte forma: No iníc io de cada jogo a equipe de arb i tragem 
real izará um sorte io para def in ição da sequênc ia das par t idas ( Individual /  Duplas /  
Tr ios).  Caso uma mesma equipe vença as duas pr imeiras  part idas, não haverá 
necess idade de real ização da terceira. 

 

6.   Todas as par t idas serão disputadas em até 12 pontos. 
 

7.   Nas part idas ( Indiv idual ,  Duplas e Tr io) ,  cada equipe terá o d irei to as seguintes 
subst i tu ições: Indiv idual e Duplas -  um at le ta e no Tr io -  dois  at letas. 

 

8.   Para o in íc io do jogo as equipes deverão estar obr igator iamente com o mínimo de 06 
at letas em condições regulares de par t ic ipação ( t i tu lares de cada categor ia) .  

 

9.   Cada jogador  somente poderá part ic ipar em uma das três part idas previs tas  por  jogo 
 

10.  O piso a ser ut i l izado nas canchas de bocha, para as competições, poderá ser de 
Forração ou Piso Sintét ico. 

 

11.  O s is tema de desempate adotado nas fases que forem disputadas pelo s istema de 
rodízio, será o seguinte: 
11.1 Entre duas equipes: 
 a)  Confronto d ireto; 
 b)  Saldo de bochas das part idas real izadas entre s i ;  
 c)  Saldo de bochas de todas as par t idas da fase que or ig inou o empate. 
11.2 Entre três ou mais equipes: 
 a)  Maior  nº .  de v itór ias; 
 b)  Saldo de bochas das part idas real izadas entre s i ;  
 c)  Saldo de bochas de todas as par t idas da fase que or ig inou o empate. 

OBS:  Quando o empate for  entre 03 ou mais equipes, e cont inuarem 02 equipes 
a inda empatadas e houver necess idade de c lassif icar mais uma equipe, prevalecerá 
o cr i tér io es tabelec ido no i tem 11.1. 
 

12.  As bochas a serem ut i l izadas nas compet ições terão peso entre 900 e 950g. 
 

13.  O s istema de pontuação para c lass if icação no grupo será: 01 ponto por v i tór ia no 
jogo. 

 

14.  Quando da necess idade de c lass if icar uma ou mais equipes por Cri tér io  Técnico ,  se 
o número de equipes em todos os grupos for  igual,  a equipe que obt iver maior  
somatór ia de pontos (v i tór ia/derrota) em todos os jogos da fase será a c lassif icada. 
Permanecendo o empate ou se o número de equipes em pelo menos um dos grupos 
for  d iferente, ut i l izar-se-ão os seguintes cr i tér ios : 
14.1 Média de par t idas average (nº.  de par t idas perdidas d iv id idas pelo nº.  de 

par t idas ganhas em todos os jogos da fase, d iv id idas pelo nº .  de jogos 
efetuados na fase. Classif ica-se o menor  coef ic iente);  

14.2 Média de par t idas pró (nº .  de part idas ganhas div id idas pelo nº.  de jogos 
efetuados na fase. Classif ica-se o maior  coef ic iente) ;  

14.3 Média de part idas contra (nº.  de part idas perdidas d iv id idas pelo nº .  de jogos 
efetuados na fase. Classif ica-se o menor  coef ic iente);  

14.4 Média de pontos pró (nº.  de pontos fe itos d iv ididos pelo nº.  de jogos  
efetuados. Class if ica-se o maior  coef ic iente);  

14.5.  Média de pontos contra (nº.  de pontos recebidos d ivid idos pelo nº .  de jogos 
efetuados na fase. Classif ica-se o menor  coef ic iente);  

14.6 Sorte io 
OBSERV AÇÕES:  

•  Ut i l i zar -se -á  i n ic ia lmente  o  pr imei ro  c r i té r i o .  Em caso de empate  e  ha ja  a  necess idade de 
c lass i f i car  mais  uma ou mais  equ ipes ,  passa-se ao segundo c r i t é r i o  e  ass im  por  d iant e .  

•  Quando na f órmula  cons t ar  como zero ,  o  resu l tado obt i do  pe la  p róp r i a  equ ipe (pont os ,  
par t i das ,  go ls ,  se ts ) ,  es ta  fó rmula  deverá  se r  descar t ada,  já  que não  ex is te  d iv i são por  zero  
(matemát ica) .  

 

15.  Os casos omissos serão resolv idos pela Comissão Técnica da Paraná Espor te no 
evento. 
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CAMPEONATO DE BOLÃOCAMPEONATO DE BOLÃOCAMPEONATO DE BOLÃOCAMPEONATO DE BOLÃO    
 
1.   O Campeonato de Bolão será regido pelas regras of ic ia is  da Confederação Bras i le ira 

de Bocha e Bolão, obedecendo às normas cont idas neste Regulamento. 
 

2.   Cada equipe será composta por  12 at le tas , sendo 08 t i tu lares e 04 reservas. Antes 
do in íc io da part ida o técnico entregará a documentação de todos os at letas e 
fornecerá a ordem de entrada dos 08 jogadores. Dentre os 08 at letas que jogarão 
cada equipe poderá nomear um capitão. 

 

3.   Será cons iderada perdedora a equipe que,  no horár io previsto para o jogo, não se 
apresentar com o mínimo de 08 jogadores em condições regulares de part ic ipação.  

 

4.   As bolas ut i l izadas deverão ter  d iâmetro máximo de 23 cm e peso máximo de 11 kg. 
As mesmas serão afer idas pelo árb i tro da part ida no momento que o at le ta adentrar a 
cancha.  Não será permit ida a t roca de bola.  

 

5.   Os aros e re lógios indicados pela Federação Paranaense de Bolão e/ou Assoc iação 
de Árbitros de Bolão do Paraná, para afer ição do d iâmetro das bolas a serem 
ut i l izadas,  são legí t imos não cabendo aos part ic ipantes quest ionar ta is instrumentos.  

 

6.   Poderão ser fei tas 02 subst i tu ições a qualquer momento. O jogador subst i tuto 
cont inuará a contagem do subst i tuído e obedecerá a sequênc ia da p ista, sem dire ito 
a bola de exper iênc ia naquela p ista, porém com dire ito assegurado nas demais. O 
at leta subst i tu ído não poderá retornar  à part ida. 

 

7.   Quando houver necess idade de ut i l izar mais de um local para a 
modal idade/sexo/d iv isão, a Coordenação Técnica, a seu cr i tér io,  e laborará a 
programação, fazendo com que todas as equipes joguem em todos os locais  
d isponíveis para a modal idade/sexo/d iv isão.  Caso sejam colocados à dispos ição pelo 
Municíp io-sede, 02 ou mais locais de compet ição com 02 p istas em cada, a 
Coordenação Técnica of ic ia l izará a programação para a 1ª Fase, de forma que as 
equipes poderão ou não ut i l izar  todas as p istas . 

 

8.   Em locais que se usem aparelhos mecânicos como levantadores de p inos, será 
obr igatór ia uma vistor ia prévia pela arb itragem, bem como o Municíp io-sede deverá 
manter durante todo o transcorrer  dos jogos, um técnico para manutenção dos 
refer idos aparelhos. 

 

9.   Somente serão real izados jogos pelo s is tema de CAMINHADA. 
 

10. Em ambas as Fases, Regional  e Final ,  a Coordenação Técnica programará o 
reconhecimento das p istas para todas as equipes par t ic ipantes. Este reconhec imento 
terá o tempo máximo de 20 minutos, sendo que a organização e d istr ibuição dos seus 
at letas f icarão a cr i tér io de cada equipe. 

 

11. Os Municíp ios-sede deverão apresentar obr igator iamente suas pis tas no padrão 
recomendado para a prát ica da modal idade. Estas, obr igator iamente, não poderão 
sofrer qualquer a l teração ( l ixamento) 30 dias antes da compet ição. Quando o 
l ixamento ocorrer antes do prazo est ipulado,  deverá ser de maneira uniforme em toda 
a ex tensão das p istas. A responsabi l idade de manter as p istas nos padrões 
recomendados é do Municíp io-sede, mesmo que as p is tas estejam ins ta ladas em 
ent idades pr ivadas. Antes do in íc io da competição será fe ita uma ver i f icação das 
p istas.   

 

12. Os Munic íp ios-sede deverão disponib i l izar 01 hora de t re inamento para todas as 
equipes in teressadas,  entre os 07 d ias de antecedem a abertura da compet ição e o 
iníc io da mesma. Esta hora de tre inamento deverá ser  sem ônus aos municíp ios 
interessados.   

 

13. Os at letas que ocorrerem em inf rações previstas em regra serão punidos conforme 
segue: 1)  cartão amarelo , como adver tênc ia à  inf ração comet ida.  Na re incidênc ia,  
em qualquer p ista, o at leta será penal izado com cartão vermelho, e nesse caso 
impl ica automat icamente na perda de 09 pontos no f ina l da passada (20 ar remessos) ,  
ou quantos forem efetuados pelo at le ta inf rator .  

 

14. Os at letas e técnicos somente poderão entrar na p is ta, devidamente uniformizados e 
com calçado t ipo tênis  ou s imi lar  com solado de borracha. 
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15. É obr igação dos at letas acatarem e respei tarem as decisões dos árb itros , f icando 
pro ib idos de protestarem com palavras ou gestos ofensivos, bem como discut irem 
com os árbi tros ou até mesmo com a torc ida. Os árb i tros  farão a advertência ou 
comunicação ao técnico, podendo inc lus ive,  se não acatada pelo at leta, determinar a 
ret irada do mesmo ou autor izar  sua subst i tu ição respeitando o i tem 6. 

 

16. O s is tema de desempate adotado nas fases que forem disputadas pelo s istema de 
rodízio, será o seguinte: 

16.1 Confronto d ireto (ut i l izado somente no caso de empate entre 02 equipes);  
16.2 Pinos pró em todos os jogos entre as equipes empatadas; 
16.3 Maior  nº.  de 180 nos jogos entre as  equipes empatadas; 
16.4 Maior  nº.  de 45 por  passada, nos jogos entre as  equipes empatadas; 
16.5 Pinos pró em todos os jogos do grupo na fase; 
16.6 Maior  nº.  de 180 em todos os jogos do grupo na fase; 
16.7 Maior  nº.  de 45 por  passada, em todos os jogos do grupo na fase;  
16.8 Sorte io. 
OBS:  Quando o empate for  entre 03 ou mais equipes, e cont inuarem 02 equipes 
a inda empatadas e houver necess idade de c lass if icar mais uma equipe, deverá 
re in ic iar  o c r i tér io  de desempate no i tem 16.1. 
 

17. No caso em que a fase for  d isputada em el im inatór ia s imples e/ou a ú lt ima fase for  
cruzamento o límpico e, o jogo terminar empatado,  apl icar-se-á o seguinte: 

a)   Maior número de 45 no jogo; 
b)   Maior número de 44 no jogo; 
c)   Maior número de 43 no jogo; 
d)   E assim sucess ivamente até o desempate do jogo. 

 

18. O s istema de pontuação para c lass if icação no grupo será: 02 pontos por v i tór ia;  01  
ponto por  empate. 

 

19. Quando da necess idade de c lass if icar uma ou mais equipes por Cri tér io Técnico ,  se 
o número de equipes em todos os grupos for  igual,  a equipe que obt iver maior  
somatór ia de pontos (vi tór ia /empate/derrota)  em todos os jogos da fase será a 
c lassif icada.  Permanecendo o empate ou se o número de equipes em pelo menos um 
dos grupos for  diferente, ut i l izar-se-ão os seguintes  cr i tér ios : 

19.1 Média de Pinos pró (nº.  de p inos fe itos d iv id idos pelo nº.  de jogos efetuados 
na fase.  Class if ica-se o maior  coef ic iente);  

19.2 Média de nº .  de 180 (cento e o itenta) na fase (nº .  de 180 fe itos div ididos 
pelo nº.  de jogos efetuados na fase. Class if ica-se o maior  coef ic iente);  

19.3 Média de nº .  de 45 (quarenta e c inco) por  passada na fase (nº.  de 45 por  
passada fei tos d iv ididos pelo nº.  de jogos efetuados na fase. Classif ica-se o 
maior  coef ic iente);  

19.4 Sorte io 
OBSERV AÇÕES:  

•  Ut i l i zar -se -á  i n ic ia lmente  o  pr imei ro  c r i té r i o .  Em caso de empate  e  ha ja  a  necess idade de 
c lass i f i car  mais  uma ou mais  equ ipes ,  passa-se ao segundo c r i t é r i o  e  ass im  por  d iant e .  

•  Quando na f órmula  cons t ar  como zero ,  o  resu l tado obt i do  pe la  p róp r i a  equ ipe (pont os ,  
par t i das ,  go ls ,  se ts ) ,  es ta  fó rmula  deverá  se r  descar t ada,  já  que não  ex is te  d iv i são por  zero  
(matemát ica) .  

 

20. Os casos omissos serão resolv idos pela Comissão Técnica da Paraná Esporte no 
evento 
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CAMPEONATO DE CICLISMOCAMPEONATO DE CICLISMOCAMPEONATO DE CICLISMOCAMPEONATO DE CICLISMO    
 
1.  O Campeonato de Cic l ismo será regido pelo regulamento da Federação Paranaense 

de Cic l ismo -  FPC, obedecendo às normas cont idas neste Regulamento. 
 

2.  O Campeonato de Cic l ismo será d isputado em 04 provas no feminino e 04 provas no 
mascul ino -  Categor ia A  (nasc idos entre 01/01/1991 a 31/12/1992) ,  02 provas no 
feminino e 02 provas no mascul ino -  Categor ia B  (nascidos entre 01/01/93 a 
31/12/1994),  sendo real izadas em 03 dias de compet ição, para o 23º JOJUPs ;  e 06 
provas no feminino e 06 provas no mascul ino, sendo real izadas em 04 dias de 
compet ição, para o 52º JAPs.  

23º JOJUPs - categoria A 52º JAPs PROVAS / JOGOS 
FEMININO MASCULINO FEMININO MASCULINO 

CONTRA RELÓGIO ESTRADA INDIVIDUAL Entre 05 e 07 km Entre 06 a 18 km Entre 08 e 10 km Entre 10 e 12 km 
ESTRADA EM CIRCUITO FECHADO Entre 18 e 25 km Entre 25 e 40 km Entre 40 e 60 km Entre 90 e 120 km 
PISTA - VELOCIDADE 200m   200 m 200 m 
500 m e km CONTRA O RELÓGIO   500 m 1 km 

MTB CROSS COUNTRY De 50 min. à 
1h15min. 

De 1h a 1h30min. De 1h15min. a  
1h30min. 

De 1h30min. a 
1h45min. 

MTB MARATONA De 20 a 25 km De 35 a 40 km  De 35 a 40 km De 60 a 70 km 
 

23º JOJUPs - categoria B PROVAS / JOGOS 
FEMININO MASCULINO 

ESTRADA EM CIRCUITO FECHADO Entre 18 e 25 km Entre 25 e 40 km 
MTB MARATONA De 20 a 25 km De 35 a 40 km  

OBS: A qui lometragem das provas não poderá ser a lterada. 
 

3.  Cada equipe será composta por no máximo 25 c ic l is tas em cada sexo no 23º JOJUPs ,  
e 16 c ic l is tas em cada sexo no 52º JAPs. .  O mesmo cic l is ta somente poderá par t ic ipar 
de uma prova por d ia e o número de par t ic ipantes por municíp io em cada prova será 
de até: 

ESTRADA EM CIRCUITO FECHADO,  MTB MA RATONA.  06  a t l e tas  po r  munic íp i o  
VELOCIDADE 200 m  e 500m /  km  CONTRA O RELÓGIO 02 at l e tas  po r  munic íp i o  
MTB CROSS COUNTRY,  CONTRA O RE LÓGIO 04 at l e tas  po r  munic íp i o  

 

4.  Os c ic l is tas serão inscr i tos , através da Ficha de Conf irmação de At le tas por Prova  
(ver F ichas de Inscr ição) ,  conforme o es tabelecido no Capítu lo V do Regulamento 
Geral .  As subst i tu ições de at le tas  nas provas poderão ser fe i tas até a Sessão Técnica 
da modalidade, não sendo permit ida a inc lusão de novos at letas .  
4.1 O c ic l is ta que est iver  compet indo não poderá exercer a função de técnico de 

equipe. 
 

5.  Os c ic l is tas que part ic iparão da compet ição serão conf irmados nas Sessões Técnicas  
que antecedem cada prova. Caso o municíp io não se faça presente, serão 
conf irmados os at letas  re lac ionados na Ficha de Conf irmação de At letas por Prova .   
5.1 Após a respect iva Sessão Técnica, não serão permit idas a lterações na re lação 

dos at letas def inidos para a prova; 
5.2 Serão real izadas quantas Sessões Técnicas forem necessár ias, tendo em cada 

uma, espec if icada as provas que estarão sendo d iscut idas; 
5.3 As equipes que não par t ic iparem da(s) Sessão (ões) Técnica(s) ,  não poderão 

quest ionar a ordem de largada de seus at letas nas provas de p ista e contra 
re lógio, bem como a pos ição de seus carros de apoio na caravana.  

 

6.  Todos os at le tas que largarão nas provas deverão obr igator iamente, antes do iníc io 
destas, apresentar o documento para sua ident i f icação e ass inar a súmula de largada 
de cada prova,  sem o qual não poderão par t ic ipar  das refer idas provas. 

 

7.  Fica es tabelec ido o seguinte ques i to para todas as provas: somente poderão ser  
ut i l izadas b ic ic letas  regulamentadas pela FPC. 
7.1 Nas provas de contra re lógio ind iv idual todas as b ic ic letas serão afer idas 

antecipadamente pela arb i tragem, fazendo uso de gabar i to específ ico. 
 

8.  Os c ic l is tas , técnicos,  acompanhantes em geral ,  assumem tota l responsabi l idade por  
todo e qualquer  ac idente que eventualmente causarem. 

 

9.  A Class if icação F inal  da modal idade de Cic l ismo, para os sexos feminino e mascul ino 
e,  dar-se-á pela soma dos pontos obt idos nas d isputas das provas,  conforme segue: 
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Classificação Pontos Classificação Pontos  

1º lugar 14 5º lugar 05 
2º lugar 11 6º lugar 04 
3º lugar 08 7º lugar 03 
4º lugar 06 8º lugar 02 

9.1.  Somente os 03 melhores at le tas  c lass i f icados de cada equipe (at le tas  
c lassif icados entre 1º  e 8º lugares) pontuarão para a Class if icação F inal  em 
cada prova,  não sendo cons ignada esta pontuação para os outros at letas. 

9.2.  Para o JOJUPs serão somadas as pontuações das categor ias A e B; 
9.3.  Em caso de empate, será considerada vencedora a representação que t iver o 

maior número de pr imeiros  lugares, pers is t indo o empate, pelo maior  número de 
segundos lugares,  e ass im sucessivamente, com as c lass if icações 
subsequentes; 

9.4.  Caso pers ista o empate, será cons iderada vencedora a representação que t iver 
o menor  número de at letas inscr i tos; 

9.5.  Pers ist indo o empate,  as equipes permanecerão empatadas. 
 

10. Todas as provas terão como regulamento base o Regulamento Internac ional da UCI,  
com os seguintes adendos: 

 

10.1 CONTRA O RELÓGIO DE ESTRADA INDIVIDUAL 
a)  Os representantes dos munic ípios  deverão def in ir  a ordem de seus at letas 
na Sessão Técnica ,  onde será def in ida a ordem de largada. Para a ordem de 
largada e saída da caravana, será obedec ida à c lass if icação f ina l  da prova em 
2008,  sendo sorteados somente os munic íp ios que não par t ic iparam em 2008; 
b)  Na ordem de largada o tempo de intervalo que separará os at le tas,  poderá 
ser de 01 minuto, pré-determinado na Sessão Técnica ;  
c)  O acompanhamento de at le tas durante a prova será autor izado na Sessão 
Técnica ,  se houver  necess idade, já determinando qual at le ta irá ser 
acompanhado; 
d)  Para que o veículo de cada equipe possa acompanhar seu c ic l is ta, neste 
deverá ter  um acompanhante de outro municíp io, sem o que não poderá sair .  
Este acompanhante ( f iscal)  será sorteado na Sessão Técnica ;  
e)  Nenhum veículo adic ional poderá c ircu lar  no percurso, sob pena de 
desc lass if icação da equipe; 
f )  Todos os veículos part ic ipantes no evento não podem exceder a al tura de 
1,60m; 
g)  Serão mant idos árbi tros c irculantes no percurso para constatação de 
eventuais ir regular idades. 

 

10.2 PROVA DE VELOCIDADE (200m) -  desenvolv imento da prova: 
a)  A ordem de largada será def inida na Sessão Técnica; 
b)  A dis tânc ia a percorrer será de até 600 metros, em part ida parada, inc luindo 
o percurso de embalagem e os 200 metros  cronometrados; 
c)  Em caso de “ex-aequo” ,  os corredores serão desempatados mediante 
sorte io; 
d)  A pos ição de saída será determinada por meio de sor teio. O corredor que 
vencer o sor te io terá o di re i to  de escolher a pos ição de saída.  Nas sér ies f ina is  
(melhor de 03),  caso haja a terceira sér ie,  haverá um novo sorte io; 
e)  A saída será dada por  meio de um apito;  
f )  No caso de des istência de um corredor ,  o seu adversár io deverá comparecer  
a l inha de largada e será dec larado vencedor sem percorrer a d istânc ia; 
g)  O corredor que par t ir  a f rente deverá percorrer com velocidade mínima de 5 
km/h, podendo fazer  “surp lace” de até 30 segundos; 
h)  Antes da l inha dos 200 metros, que demarca o in íc io do spr int  f ina l ,  os  
c ic l is tas poderão usar  toda a largura da p ista; 
i )  A compet ição se organiza conforme o quadro a seguir :  

QUADRO DE COMPOSIÇÃO 
PROVAS DE VELOCIDADES PARA 08 CORREDORES CLASSIFICA DOS 

Competidores 
Classificados Fórmula Provas Composições Vencedores Perdedores 

1 N1 x N8 1A1 1A2 
2 N2 x N7 2A1 2A2 
3 N3 x N6 3A1 3A2 

08  

4 N4 x N5 4A1 4A2 
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QUADRO DE COMPOSIÇÃO 
PROVAS DE VELOCIDADES PARA 08 CORREDORES CLASSIFICA DOS 

Competidores 
Classificados Fórmula Provas Composições Vencedores Perdedores 

1A2 
2A2 
3A2 

Perdedores 1 série 1 

4A4 

Disputa 
de 

5o a 8o 

4 

Semifinais 2x2 - 1 
=2 

(Dois match 
vencedores) 

1 1A1 X 4A1 
2A1 X 3A1 

Finais  
Vencedor x Vencedor 
Perdedor x Perdedor 

 

10.3 500m / km CONTRA O RELÓGIO -  desenvolv imento da prova: 
a)  A prova denominada “500m” para mulheres e “km” para homens, é uma prova 
contra o re lógio indiv idual,  de par t ida parada; 
b)  Os representantes dos munic ípios  deverão def in ir  a  ordem dos seus at letas 
na Sessão Técnica .  Para ordem de largada f ina l,  será obedec ida a c lass if icação 
gera l por munic ípios  do ano anter ior ;  
c)  As provas ocorrem em f inal  por tempo; 
d)  Em caso de empate nos tempos f ina is premiam - se todos os c ic l is tas  
empatados; 
e)  Todos os corredores deverão efetuar sua tomada de tempo em uma mesma 
sessão. Em caso de problemas atmosfér icos, que imposs ib i l i tem a conc lusão da 
prova, toda a sessão será transfer ida, descons iderando os tempos anter iores e 
real izando uma nova largada com todos os inscr i tos; 
f )  Na largada cada corredor  será segurado por  um comissár io;  
g)  Em caso de fa lsa largada o corredor  poderá largar  novamente,  desde que 
imediatamente.  Somente será permit ida uma re largada; 
h)  Em caso de um acidente reconhec ido ou não, o corredor poderá largar  
novamente depois  de um per íodo de 15 minutos; 
i )  A prova será real izada no mesmo sistema de contra o re lógio de est rada 
indiv idual,  com intervalo de 01 ou 02 minutos entre os corredores,  estabelec idos 
na Sessão Técnica.  
 

10.4 MTB MARATONA - desenvolv imento: 
a)  O percurso deverá possuir  no máximo 20% de pavimentação em asfal to ou 
s imilar ,  com o restante em estrada de chão (areia, cascalho,  terra e outros) ;  
b)  A prova será desenvolv ida de acordo com as regras do Cross Country e a 
prova de estrada em l inha; 
c)  Cada equipe será representada por  um delegado, devidamente ident i f icado 
na Sessão Técnica ;  
d)  Nenhum cic l is ta ou acompanhante de equipe poderá c ircu lar  no sent ido 
contrár io da l inha de chegada. Este trecho,  que compreende os 50m anter iores  
e os 50m poster iores a l inha de chegada, estará demarcado em toda a extensão 
da pis ta; 
e)  Todo o apoio mecânico e abastecimento serão real izados em terra, nos 
devidos postos es tabelec idos pela arb i tragem. Não haverá acompanhamento 
motor izado. 

 

10.5 MTB Cross Country (CX) -  desenvolv imento:  
a)  O percurso deverá ter  no mínimo 4 km de extensão; 
b)  Haverá no mínimo 02 postos de abastec imento e apoio mecânico, 
devidamente s inal izado; 
c)  Será obedec ido o cr i tér io  dos 80% em todas as provas do Cross Country,  a 
par t ir  da pr imeira vol ta.  O c ic l is ta que for  parado pela arb itragem de acordo com 
este cr i tér io ,  será c lassif icado conforme o número de vol tas  perd idas. 
 

11. A def inição do cronograma de compet ição, tanto para o JOJUPs quanto para o JAPs  
levará em conta os locais de prova,  d isponib i l idade de segurança e fac i l idades de 
par t ic ipação para os  c ic l is tas 

 

12. Os casos omissos a este regulamento, serão resolv idos pela Comissão Técnica da 
Paraná Esporte no evento.  
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CAMPEONATO DE FUTEBOLCAMPEONATO DE FUTEBOLCAMPEONATO DE FUTEBOLCAMPEONATO DE FUTEBOL    
 
1.  O Campeonato de Futebol será regido pelas regras of ic ia is da Confederação 

Bras i le ira de Futebol  -  CBF, obedecendo às normas cont idas neste Regulamento. 
 

2.  A duração de cada jogo será: 
2.1 No JAPs  -  do is períodos de 40 minutos com intervalo de 15 minutos. 
2.2 No JOJUPs  -  do is períodos de 35 minutos com intervalo de 15 minutos. 

 

3.  Serão permit idas até 07 subst i tu ições por  jogo. 
 

4.  O contro le dos cartões (amarelos e vermelhos) será de inte ira responsabi l idade dos 
municíp ios. 

 

5.  Estará automat icamente suspensa da part ida subsequente à pessoa f ís ica que for  
expulsa,  exc luída ou receber 02 cartões amarelos,  consecut ivos ou não. 
5.1 A contagem de cartões, para f ins de suspensão automát ica é fe i ta  

separadamente, não havendo poss ib i l idade do cartão vermelho apagar o 
amarelo já  recebido na mesma ou em outra par t ida. 

5.2 Não se apl ica o d isposto neste ar t igo, se antes da part ida subsequente a 
pessoa f ís ica for  absolv ida pelo órgão judicante competente, desde que 
constante o não cumprimento da suspensão automát ica no termo de dec isão do 
respect ivo processo d isc ipl inar,  nos termos da legis lação despor t iva v igente. 

5.3 Para f ins do d isposto neste art igo,  entende-se por part ida subsequente a 
ocorrente na mesma compet ição/evento e no ano específ ico correspondente. 

 

6.  O s is tema de desempate adotado nas fases que forem disputadas pelo s istema de 
rodízio, será o seguinte: 
6.1 Confronto d ireto (ut i l izado somente no caso de empate entre 02 equipes);  
6.2 Saldo de gols  nos jogos entre as equipes empatadas; 
6.3 Ataque mais pos it ivo nos jogos entre as  equipes empatadas; 
6.4 Defesa menos vazada nos jogos entre as  equipes empatadas; 
6.5 Saldo de gols  de todos os jogos do grupo na fase; 
6.6 Ataque mais pos it ivo de todos os jogos do grupo na fase; 
6.7 Defesa menos vazada de todos os jogos do grupo na fase; 
6.8 Sorte io. 

OBS:  Quando o empate for  entre 03 ou mais equipes, e cont inuarem 02 equipes 
a inda empatadas e houver necess idade de c lass if icar mais uma equipe, deverá 
re in ic iar  o c r i tér io  de desempate no i tem 6.1. 

 

7.  No caso em que a fase for  disputada em el im inatór ia s imples e/ou a ú lt ima fase for  
cruzamento o límpico e, no tempo regulamentar,  o  jogo terminar  empatado,  apl icar-se-
á o seguinte: 
7.1.  Serão efetuadas cobranças de 05 t i ros  l ivres d iretos da marca do pênal t i ,  de 

forma alternada,  por  at le tas  d is t in tos  e que tenham terminado a part ida; 
7.2.  Pers ist indo o empate,  a dec isão será efetuada pela cobrança de um t iro l ivre 

d ireto da marca do pênalt i ,  a l ternadamente, por at le tas d iferentes que tenham 
terminado a part ida, até que haja um vencedor.  

 

8.  O s istema de pontuação para c lass if icação no grupo será: 03 pontos por v i tór ia;  01 
ponto por  empate. 

 

9.  Quando da necess idade de c lass if icar uma ou mais equipes por Critér io Técnico ,  se o 
número de equipes em todos os grupos for  igual,  a equipe que obt iver maior  
somatór ia de pontos (v i tór ia /empate/derrota)  em todos os jogos da fase será a  
c lassif icada. Permanecendo o empate ou se o número de equipes em pelo menos um 
dos grupos for  diferente, ut i l izar-se-ão os seguintes  cr i tér ios : 
9.1 Média de gols average (nº .  de gols recebidos d iv id idos pelo nº .  de gols fe i tos,  

d ivid idos pelo nº.  de jogos efetuados na fase. Class if ica-se o menor  
coef ic iente) ;  

9.2 Média de gols pró (nº .  de gols fe i tos d iv id idos pelo nº.  de jogos efetuados na 
fase.  Class if ica-se o maior  coef ic iente);  

9.3 Média de gols contra (nº.  de gols recebidos d iv id idos pelo nº .  de jogos 
efetuados na fase. Classif ica-se o menor  coef ic iente);  

9.4 Sorte io. 
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OBSERV AÇÕES:  
•  Ut i l i zar -se -á  i n ic ia lmente  o  pr imei ro  c r i té r i o .  Em caso de empate  e  ha ja  a  necess idade de 

c lass i f i car  mais  uma ou mais  equ ipes ,  passa-se ao segundo c r i t é r i o  e  ass im  por  d iant e .  
•  Quando na f órmula  cons t ar  como zero ,  o  resu l tado obt i do  pe la  p róp r i a  equ ipe (pont os ,  

par t i das ,  go ls ,  se ts ) ,  es ta  fó rmula  deverá  se r  descar t ada,  já  que não  ex is te  d iv i são por  zero  
(matemát ica) .  

 

10.  Os casos omissos serão resolv idos pela Comissão Técnica da Paraná Espor te no 
evento. 
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CAMPEONATO DE FUTSALCAMPEONATO DE FUTSALCAMPEONATO DE FUTSALCAMPEONATO DE FUTSAL    
 

1.  O Campeonato de Futsal será regido pelas regras of ic ia is em vigor no país,  
obedecendo às normas cont idas neste Regulamento. 

 

2.  O contro le dos cartões (amarelos e vermelhos)  será de inte ira responsabi l idade dos 
municíp ios.   

 

3.  Estará automat icamente suspensa da part ida subsequente à pessoa f ís ica que for  
expulsa ou receber 02 car tões amarelos , consecut ivos ou não. 
3.1.  Não se apl ica o d isposto neste art igo, se antes da par t ida subsequente a 

pessoa f ís ica for  absolvida pelo órgão judicante competente,  desde que 
constante o não cumprimento da suspensão automát ica no termo de dec isão do 
respect ivo processo d isc ipl inar,  nos termos da legis lação despor t iva v igente. 

3.2.  Para f ins do d isposto neste art igo, entende-se por par t ida subsequente a 
ocorrente na mesma compet ição/evento e no ano específ ico correspondente. 

 

4.  O s istema de desempate adotado nas fases que forem disputadas pelo s istema de 
rodízio, será o seguinte: 
4.1.  Confronto d ireto (ut i l izado somente no caso de empate entre 02 equipes);  
4.2.  Saldo de gols  nos jogos entre as equipes empatadas; 
4.3.  Ataque mais pos it ivo nos jogos entre as  equipes empatadas; 
4.4.  Defesa menos vazada nos jogos entre as  equipes empatadas; 
4.5.  Saldo de gols  de todos os jogos do grupo na fase; 
4.6.  Ataque mais pos it ivo de todos os jogos do grupo na fase; 
4.7.  Defesa menos vazada de todos os jogos do grupo na fase; 
4.8.  Sorte io. 

OBS:  Quando o empate for  entre 03 ou mais equipes, e cont inuarem 02 equipes 
a inda empatadas e houver necess idade de c lass if icar mais uma equipe, deverá 
re in ic iar  o c r i tér io  de desempate no i tem 4.1. 

 

5.  No caso em que a fase for  disputada em el im inatór ia s imples e/ou a ú lt ima fase for  
cruzamento o límpico e, no tempo regulamentar,  o  jogo terminar  empatado,  apl icar-se-
á o seguinte: 
5.1.  Serão efetuadas cobranças de 05 t iros d iretos da marca do pênal t i ,  de forma 

alternada,  por at le tas  d ist intos e que tenham part ic ipado da part ida; 
5.2.  Pers ist indo o empate,  a dec isão será efetuada pela cobrança de um t iro l ivre 

d ireto da marca do pênalt i ,  a l ternadamente, por at le tas d iferentes que tenham 
par t ic ipado da par t ida,  até que haja um vencedor ;  

5.3.  No caso de se chegar à cobrança de penal idades máximas, as duas equipes 
deverão ter  o mesmo número de at letas para as cobranças, is to é,  caso uma 
equipe possua um nº.  de at le tas  infer ior  à outra,  a equipe com maior  nº .  de 
at letas deverá ret irar  das cobranças os at le tas necessár ios para igualar o nº .  de 
at letas cobradores da outra equipe. 

 

6.  O s istema de pontuação para c lass if icação no grupo será: 03 pontos por v i tór ia;  01 
ponto por  empate. 

 

7.  Quando da necess idade de c lass if icar uma ou mais equipes por Critér io Técnico ,  se o 
número de equipes em todos os grupos for  igual,  a equipe que obt iver maior  
somatór ia de pontos (v i tór ia /empate/derrota)  em todos os jogos da fase será a  
c lassif icada. Permanecendo o empate ou se o número de equipes em pelo menos um 
dos grupos for  diferente, ut i l izar-se-ão os seguintes  cr i tér ios : 
7.1 Média de gols average (nº .  de gols recebidos d iv id idos pelo nº .  de gols fe i tos,  

d ivid idos pelo nº.  de jogos efetuados na fase. Class if ica-se o menor  
coef ic iente) ;  

7.2 Média de gols pró (nº .  de gols fe i tos d iv id idos pelo nº.  de jogos efetuados na 
fase.  Class if ica-se o maior  coef ic iente);  

7.3 Média de gols contra (nº.  de gols recebidos d iv id idos pelo nº .  de jogos 
efetuados na fase. Classif ica-se o menor  coef ic iente);  

7.4 Sorte io 
OBSERV AÇÕES:  

•  Ut i l i zar -se -á  i n ic ia lmente  o  pr imei ro  c r i té r i o .  Em caso de empate  e  ha ja  a  necess idade de 
c lass i f i car  mais  uma ou mais  equ ipes ,  passa-se ao segundo c r i t é r i o  e  ass im  por  d iant e .  

•  Quando na f órmula  cons t ar  como zero ,  o  resu l tado obt i do  pe la  p róp r i a  equ ipe (pont os ,  
par t i das ,  go ls ,  se ts ) ,  es ta  fó rmula  deverá  se r  descar t ada,  já  que não  ex is te  d iv i são por  zero  
(matemát ica) .  

 

8.  Os casos omissos serão resolv idos pela Comissão Técnica da Paraná Esporte no 
evento. 
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CAMPEONATO DE GINÁSTICA RITMICACAMPEONATO DE GINÁSTICA RITMICACAMPEONATO DE GINÁSTICA RITMICACAMPEONATO DE GINÁSTICA RITMICA    
 
1.  O Campeonato de Ginást ica Rí tmica (GR) será regido pelas regras of ic ia is em vigor  

no país,  obedecendo às normas cont idas neste Regulamento. 
 

2.  Julgamento  -  A compet ição terá como base de ju lgamento o Código de Pontuação da 
FIG (c ic lo 2009-2012),  obedecendo às normas de compet ição estabelec idas pelo 
Comitê Técnico de GR da Federação Paranaense de Ginást ica -  FPRG. 

 

3.  Provas  -  São as seguintes e serão real izadas em 03 d ias  de compet ição:  
 INDIVIDUAIS CONJUNTO 

 23º JOJUPs Nível A - CORDA, ARCO, BOLA E MAÇAS. 
Nível B - MÃOS LIVRES E ARCO 

Nível A - 04 FITAS 
Nível B - 05 CORDAS 

52º  JAPs  CORDA, ARCO, BOLA E FITA. 05 ARCOS 
 

4.  Normas dos Aparelhos  -  As espec if icações dos aparelhos a serem ut i l izados na 
compet ição, serão as cont idas nas regras específ icas da modal idade. 

 

5.  Part ic ipantes  
5.1.  As inscr ições das at letas por prova deverão ser fe i tas através de Ficha de 

Conf irmação de At le tas por  Provas (ver  Fichas de Inscr ição) ,  conforme o 
estabelec ido no Capí tu lo V do Regulamento Geral .  As subst i tu ições de at letas 
nas provas poderão ser fe i tas até 72 horas antes do iníc io da compet ição da 
modal idade, não sendo permit ida a inclusão de novas at letas .  

5.2.  Para o 23º Jogos da Juventude do Paraná  a  compet ição será real izada em dois  
níveis:  
5.2.1 Nível A  -  G inastas com maior exper iência, e que executem a contento as  

d if iculdades ex ig idas, no presente regulamento,  para o Nível  A.  
5.2.2 Nível B  -  G inastas com menor exper iênc ia,  e que não tenham condições 

de executarem a contento as  d if icu ldades para o Nível A .  
5.2.3 Cada munic íp io inscr i to,  somente poderá par t ic ipar no Nível A  ou Nível B ,  

não podendo ter  equipes nos dois níveis .  Esta opção será fe ita  através 
da entrega da Ficha de Conf irmação de At le tas por Prova (ver F ichas de 
Inscr ição) .  

5.3.  O número de at le tas  permit ido para cada competição será: 
JOGOS / PROVAS INDIVIDUAIS CONJUNTO 

CATEGORIA A Até 04 ginastas 04 ginastas titulares + 02 reservas 23º JOJUPs 
CATEGORIA B Até 04 ginastas 05 ginastas titulares + 02 reservas 

52º  JAPs Até 04 ginastas 05 ginastas titulares + 02 reservas 
OBS:  A técnica poderá d istr ibuir  as g inastas nas d iferentes provas de acordo 
com o seu cr i tér io,  inc lusive as  reservas. 

 

6.  Critér ios de Compet ição  -  Normas Técnicas: 
6.1.  Para o 23º Jogos da Juventude do Paraná:  

 

6.1.1. Para o NÍVEL B  
 

INDIVIDUAL 
  

a) Exercíc ios a Mãos Livres 
⇒  D1 - Dif icu ldade corporal .  
-  8  d if icu ldades = valor 4,00 pontos 
-  Valor máx imo de cada d if icu ldade 0,50 pontos 
OBS: Na d ist r ibu ição dos 04 grupos corporais,  deve haver apresentação 
de no mínimo 01 e no máximo 03 d if iculdades de cada grupo corporal.  
⇒  Art íst ico 
1.  Composição de Base 
2.  Mús ica (acompanhamento musical)  
3.  Coreograf ia .  
Pontuação = 10 pontos no máx imo 
⇒  Execução 
Pontuação = 10 pontos no máx imo 
Cálculo da Nota F inal:  
Somatór io da nota de D1+A+E=24,00 pontos no máx imo. 
 

b) Exercícios com arco:  
⇒  Dif icu ldade: 
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a) D1 -  Dif icu ldade corporal.  
 -  08 d if icu ldades = valor 3,40 pontos 
 -  Valor máx imo de cada d if icu ldade = 0,50 pontos 

No exercíc io com aparelho arco,  todos os grupos de movimentos 
corporais devem ser  apresentados na seguinte forma: 
-  No exerc íc io com 08 dif icu ldades -  02 dif icu ldades para cada grupo do 
movimento corporal.  
-  No exerc íc io de 07 ou menos d if icu ldades, no mínimo de 01 d if icu ldade 
e máximo de 02 para cada grupo do movimento corporal .  

 b)  D2 -  Dif icu ldade do Aparelho. 
-  Maestr ia com ou sem lançamentos e r isco = 10 pontos (02 r iscos no 
máximo). 
-  Obr igator iamente um dos r iscos deve ser de uma rotação conforme 
espec if icado abaixo: 
OBS: O r isco com lançamento poderá ser com um movimento rotatór io,  
nas opções: 

 Exemplo: 
-  01 chainé (deboulé)  ou 01 ro lamento ou 01 movimento rotatór io e/ou 
outros = PR (valor 0,20).  
-  01 chainé (deboulé)  seguido de ro lamento ou 02 rolamentos ou 02 
movimentos rotatór ios  e/ou outros , porém todos em sequênc ia, conforme 
o Código Internac ional de Pontuação = PR (valor 0,30).  A segunda ação 
de rotação deverá ser no eixo hor izonta l  do corpo. 

 Nota: 
-  Durante o voo do aparelho, uma rotação do corpo poderá ser  no eixo 
vert ica l ou hor izonta l,  com ou sem passagem no solo. A recuperação do 
aparelho deverá ser durante ou imediatamente ao f ina l da rotação. 
-  As bonif icações do Código Internac ional de Pontuação, troca de nível ,  
recuperação fora do campo visual,  no solo e outros , podem ser apl icadas 
nas duas s i tuações de r isco. 
-  Em referênc ia ao r isco sem lançamento, seguem as normas do Código 
Internac ional de Pontuação. 
⇒  Art íst ico 
1.  Composição de Base.  
2.  Mús ica (acompanhamento musical)  
3.  Coreograf ia .  
Pontuação = 10 pontos no máx imo 
⇒  Execução 
Pontuação = 10 pontos no máx imo 
Cálculo da Nota F inal:  
Somatór io da nota de D1+A+E = 24,00 pontos no máx imo 
 

CONJUNTO 
Programa: 01 (um) exercíc io com 05 cordas 
Duração do exerc íc io:  02’15” a 02’30”.  
⇒  Dif icu ldade 
a) D1 -  Dif icu ldade corporal 
 -  08 d if icu ldades no máx imo = valor  3,40 pontos no máximo. 
 -  Valor máx imo de cada d if icu ldade = 0,50 pontos 
 -  Mínimo de 03 t rocas (d istânc ia máxima de 05 metros) 
b)  D2 -  Dif icu ldade do Aparelho = 10 pontos 
 -  Colaboração entre as g inastas (mínimo de 05 colaborações) 
 -  Maestr ia com ou sem lançamentos e r isco (02 r iscos no máximo) 
Obr igator iamente, um dos r iscos deve ser de uma rotação conforme 
espec if icado abaixo: 
OBS: O r isco com lançamento poderá ser com um movimento rotatór io,  
nas opções: 

Exemplo: 
-  01 chainé (deboulé)  ou 01 ro lamento ou 01 movimento rotatór io e/ou 
outros = PR (valor 0,20).  
-  01 chainé (deboulé)  seguido de ro lamento ou 02 ro lamentos ou 02 
movimentos rotatór ios e/ou outros , porém todos em sequênc ia, 
conforme o Código Internacional de Pontuação = PR (valor 0,30).  A 
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segunda ação de rotação deverá ser no e ixo hor izonta l do corpo. 
Nota: 
-  Durante o voo do aparelho, uma rotação do corpo poderá ser no eixo 
vert ica l ou hor izontal ,  com ou sem passagem no solo. A recuperação 
do aparelho deverá ser durante ou imediatamente ao f ina l  da rotação. 
-  As bonif icações do Código Internac ional  de Pontuação, troca de 
nível,  recuperação fora do campo visual,  no solo e outros , podem ser 
apl icadas nas duas s ituações de r isco. 
-  Em referênc ia ao r isco sem lançamento, seguem as normas do 
Código Internac ional  de Pontuação. 
-  Or ig inal idade com os aparelhos. 

⇒  Art íst ico 
1.  Composição de Base.  
2.  Mús ica (acompanhamento musical) .  
3.  Coreograf ia .  
Pontuação = 10 pontos no máx imo 
Requis i tos : equi l íbr io no trabalho da mão d ire ita e esquerda. 
⇒  Execução 
Pontuação = 10 pontos no máx imo 
Cálculo da Nota F inal:  
Somatór io da nota de D1+D2,  d iv ididos por 02,  +A+E=26,70 pontos no 
máximo. 
 

6.1.2. Para o NÍVEL A  
  

 6.1.2.1 Exerc íc ios  Indiv iduais 
Duração da sér ie:  01’15” a 01’30”.  Cada g inasta deverá apresentar 04 
exerc íc ios . 

  

 INDIVIDUAL:  CORDA, ARCO, BOLA E MAÇAS 
⇒  Dif icu ldade 
a) D1 -  Dif icu ldade corporal 
 -  10 d if icu ldades = valor 7,00 pontos 
 -  Valor máx imo de cada d if icu ldade 1,00 ponto 
As dif icu ldades per tencentes ao Grupo Corporal Obr igatór io  (GCO) 
específ ico do aparelho devem ser apresentadas na seguinte forma: 
 -  No exercíc io de 08 a 10 d if icu ldades = mínimo de 07 GCO 
 -  No exercíc io de 07 ou menos d if icu ldades = mínimo de 05 GCO 

  

 Aparelho Arco 
 a) D1 -  Dif icu ldade corporal 

No exerc íc io com aparelho arco,  todos os grupos de movimentos 
corporais devem ser  apresentados na seguinte forma: 
-  No exerc íc io de 08 a 10 d if icu ldades, no mínimo de 02 d if icu ldades 
para cada grupo de movimento corporal .  
-  No exercíc io de 07 ou menos dif icu ldades, no mínimo de 01 
d if iculdade e máximo de 02 para cada grupo de movimento corporal.  

 b)  D2 -  Dif icu ldade do aparelho 
-  Maestr ia  com ou sem lançamentos e r isco = 10 pontos (02 r iscos no 
máximo). 

⇒  Art íst ico 
1.  Composição de base. 
2.  Mús ica (acompanhamento musical) .  
3.  Coreograf ia .  
Pontuação = 10 pontos no máx imo 
Requis i tos : equi l íbr io no trabalho da mão d ire ita e esquerda. 
⇒  Execução 
Pontuação = 10 pontos no máx imo 
Cálculo da Nota F inal:  
Somatór io da nota D1+D2, d iv id idos por 02, +A+E = 28,50 pontos no 
máximo. 
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6.1.2.2 Exerc íc ios  de Conjunto: 
Programa: 01 (um) exercíc io com 04 f i tas 
Duração do exerc íc io:  02’15” a 02’30”.  
 

⇒  Dif icu ldade 
a) D1 -  Dif icu ldade corporal 
 -  10 d if icu ldades = valor 7,00 pontos 
 -  Valor máx imo de cada d if icu ldade 1,00 ponto 
 -  04 d if icu ldades de troca no mínimo 
b) D2 -  Dif icu ldade do Aparelho 

-  Maestr ia  com ou sem lançamentos e r isco = 10 pontos (02 r iscos no 
máximo). 

⇒  Art íst ico 
1.  Composição de Base.  
2.  Mús ica (acompanhamento musical)  
3.  Coreograf ia .  
Pontuação = 10 pontos no máx imo 
-  Ex igênc ia de equi l íbr io entre o trabalho da mão dire ita e esquerda (0,50 
em caso de ausênc ia).  
⇒  Execução 
Pontuação = 10 pontos no máx imo 
Cálculo da Nota F inal:  
Somatór io da nota D1+D2, d iv id idos por 02, +A+E = 28,50 pontos no 
máximo. 
 

6.2.  Para o 52º Jogos Abertos do Paraná:  
 

6.2.1 Provas Indiv iduais -  CORDA, ARCO, BOLA e FITA  
Duração dos exercíc ios: 01’15 a 01’30” .  Cada g inasta deverá apresentar  
os 04 exerc íc ios. 
OBS: As ex igênc ias para a compos ição dos exerc íc ios deverão seguir  as  
normas do Código de Pontuação da FIG (versão 2009-2012).  
 

 6.2.2 Prova de Conjunto -  05 ARCOS 
 Duração dos exerc íc ios: 02’15” a 02”30” 

OBS: As notas de compos ição e execução serão de acordo com as 
normas do Código de Pontuação da FIG (versão 2009-2012).  

 

7.  Cri tér ios de Classi f icação  
7.1.  Provas Indiv iduais :  

•  Concurso I  -  Par t ic ipam todas as ginastas  inscr i tas  na compet ição. 
•  Concurso I I I  -  Part ic ipam na f ina l as 08 pr imeiras c lass if icadas em cada aparelho, 
sendo no máximo 02 por munic íp io. Em caso de empate serão seguidas as normas 
do Código de Pontuação da FIG (versão 2009-2012).  

7.2.  Provas de Conjunto :  
•  Serão real izadas em dois  Concursos: 
- GERAL -  com todas as equipes inscr i tas ; 
- FINAL -  par t ic ipação dos 08 melhores conjuntos  c lass if icados. 
•  As provas de conjunto serão desempatadas através da nota de compos ição 
(seja no Concurso Geral ou F inal) .  

 

8.  Premiação  
8.1.  Class if icação Geral da Compet ição :  

•  Para o JAPs :  Troféu para os munic íp ios 1º ,  2º e 3º lugares gera l da 
compet ição, que se dará através da soma dos pontos obt idos pelas  equipes nas 
provas indiv iduais  (Concurso por  Equipe)  e nas 02 apresentações do Conjunto. 
•  Para o JOJUPs :  Troféu para os  municíp ios  1º ,  2º e 3º lugares gera l da 
compet ição, que se dará através da soma dos pontos obt idos pelas  equipes nas 
provas indiv iduais  (Concurso por  Equipe)  e nas 02 apresentações do Conjunto. 

8.2. Class if icação por  Equipe -  Medalhas para as 03 pr imeiras equipes c lass if icadas 
(04 g inastas da equipe),  a través da soma das 03 melhores notas da equipe nos 
aparelhos indiv iduais,  no Concurso por Equipe. No JOJUPs esta premiação será 
separada por  nível .  
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8.3. Class i f icação Indiv idual Geral -  Medalhas para as 03 pr imeiras g inastas, 
c lassif icadas através da soma dos aparelhos, no Concurso por Equipe. No 
JOJUPs esta premiação será separada por  nível.  

8.4.  Class if icação Indiv idual por Aparelho -  Medalhas para as 03 pr imeiras colocadas 
em cada aparelho, no Concurso F inal por aparelho. No JOJUPs esta premiação 
será separada por  nível.  

8.5.  Classi f icação do Conjunto -  Medalhas para as 03 pr imeiras equipes de Conjunto,  
através da soma das notas das 02 apresentações do conjunto. No JOJUPs esta 
premiação será separada por nível .  

 

9.  Os casos omissos serão resolv idos pela Comissão Técnica da Paraná Espor te no 
evento. 
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CAMPEONATO DE HANDEBOLCAMPEONATO DE HANDEBOLCAMPEONATO DE HANDEBOLCAMPEONATO DE HANDEBOL    
 

1.  O Campeonato de Handebol será regido pelas  regras of ic ia is da Confederação 
Bras i le ira de Handebol -  CBHb, obedecendo às normas cont idas neste Regulamento. 

 

2.  No JOJUPs  a duração de cada jogo será de 02 tempos de 25 minutos com 10 minutos 
de in tervalo. 

 

3.  As equipes poderão ut i l izar em cada jogo, 14 at letas para as d isputas nas Fases 
Regionais  e Finais .  

 

4.  Estará suspensa da part ida subsequente à pessoa f ís ica que for  expulsa. No caso de 
desqual i f icação, somente quando houver re latór io  anexo à súmula.  
4.1 Não se apl ica o d isposto neste ar t igo, se antes da par t ida subsequente a 

pessoa f ís ica for  absolvida pelo órgão judicante competente,  desde que 
constante o não cumprimento da suspensão automát ica no termo de decisão do 
respect ivo processo d isc ipl inar,  nos termos da legis lação despor t iva v igente. 

4.2 Para f ins do d isposto neste art igo, entende-se por par t ida subsequente a 
ocorrente na mesma compet ição/evento e no ano específ ico correspondente 

 

5.  O s is tema de desempate adotado nas fases que forem disputadas pelo s istema de 
rodízio, será o seguinte: 
5.1 Confronto d ireto (ut i l izado somente no caso de empate entre 02 equipes);  
5.2 Saldo de gols  nos jogos entre as equipes empatadas; 
5.3 Ataque mais pos it ivo nos jogos entre as  equipes empatadas; 
5.4 Defesa menos vazada nos jogos entre as  equipes empatadas; 
5.5 Saldo de gols  de todos os jogos do grupo na fase; 
5.6 Ataque mais pos it ivo de todos os jogos do grupo na fase; 
5.7 Defesa menos vazada de todos os jogos do grupo na fase; 
5.8 Sorte io. 
OBS:  Quando o empate for  entre 03 ou mais equipes,  e cont inuarem 02 equipes 
a inda empatadas e houver necess idade de c lass if icar  mais  uma equipe, deverá 
re in ic iar  o c r i tér io  de desempate no i tem 5.1. 

 

6.  No caso em que a fase for  d isputada em el im inatór ia s imples e/ou a ú lt ima fase for  
cruzamento o límpico e, no tempo regulamentar,  o  jogo terminar  empatado,  apl icar-se-
á o seguinte: 
6.1 Prorrogação em dois tempos de 05 minutos sem intervalo; 
6.2 Pers ist indo o empate, mais uma prorrogação em dois tempos de 05 minutos sem 

intervalo; 
6.3 Pers ist indo o empate, 05 cobranças a l ternadas de 07 metros , por at le tas  

d iferentes que estejam autor izados a part ic ipar  até o f ina l do jogo; 
6.4 Pers ist indo o empate, repete-se o procedimento do i tem 6.3, contudo, o 

vencedor agora é decidido logo que houver um gol de diferença, apos cada 
equipe ter  t ido o mesmo número de arremessos. 

 

7.  O s istema de pontuação para c lass if icação no grupo será: 02 pontos por v i tór ia;  01 
ponto por  empate; 

 

8.  Quando da necess idade de c lass if icar uma ou mais equipes por Critér io Técnico ,  se o 
número de equipes em todos os grupos for  igual,  a equipe que obt iver maior  
somatór ia de pontos (v i tór ia /empate/derrota)  em todos os jogos da fase será a 
c lassif icada. Permanecendo o empate ou se o número de equipes em pelo menos um 
dos grupos for  diferente, ut i l izar-se-ão os seguintes  cr i tér ios : 
8.1 Média de gols average (nº .  de gols recebidos d iv id idos pelo nº .  de gols fe i tos,  

d ivid idos pelo nº.  de jogos efetuados na fase. Class if ica-se o menor  
coef ic iente) ;  

8.2.  Média de gols pró (nº .  de gols fe i tos d iv id idos pelo nº.  de jogos efetuados na 
fase.  Class if ica-se o maior  coef ic iente);  

8.3 Média de gols contra (nº.  de gols recebidos d iv id idos pelo nº .  de jogos 
efetuados na fase. Classif ica-se o menor  coef ic iente);  

8.4  Sorte io. 
OBSERV AÇÕES:  
•  Ut i l i zar -se -á  in ic i a lmente  o  pr imei ro  c r i té r io .  Em caso de empate  e  ha ja  a  necess idade de  
c lass i f i car  mais  uma ou mais  equ ipes ,  passa-se ao segundo c r i t é r i o  e  ass im  por  d iant e .  
•  Quando  na  fó rmula  cons ta r  como zero ,  o  resu l tado obt ido  pe la  p rópr i a  equ ipe  (pontos ,  pa r t idas ,  
go ls ,  se ts ) ,  es ta  fó rmula  deve rá  se r  descar tada,  já  que não ex is te  d i v isão po r  zero  (matemát ica) .  

 

9.  Os casos omissos serão resolv idos pela Comissão Técnica da Paraná Espor te no 
evento.  
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CAMPEONATO DE JUDÔCAMPEONATO DE JUDÔCAMPEONATO DE JUDÔCAMPEONATO DE JUDÔ    
 
1.  O Campeonato de Judô será regido pelas regras of ic ia is em vigor no país,  

obedecendo às normas cont idas neste Regulamento. 
 

2.  O Campeonato de Judô será d isputado obr igator iamente em 02 torneios : 
INDIVIDUAIS  e por EQUIPES ,  nos sexos feminino e mascul ino. 

 

3.  Para o 52º Jogos Aber tos  do Paraná  a  graduação mínima ex ig ida,  será a seguinte: 
•  Feminino -  5º KYU (faixa amarela) 
•  Mascul ino -  4º KYU (fa ixa laranja) 

 

4.  Para o 23º Jogos da Juventude do Paraná  a  graduação mínima ex ig ida, será a 
seguinte:   

•  Feminino -  6º KYU (faixa azul)  
•  Mascul ino -  5º KYU (fa ixa amarela) 

 

5.  A comprovação da graduação mínima ex ig ida será comprovada pelo cadastro da 
Federação Paranaense de Judô -  FPrJ, ou da Confederação Brasi le ira de Judô -  CBJ,  
ou ainda outra Ent idade Estadual  de Adminis tração do desporto l igada a CBJ. 
5.1 At letas que não t iverem sua comprovação efetuada conforme o i tem 5 poderão 

par t ic ipar da compet ição desde que apresentem à Coordenação da 
Modal idade/Comissão Técnica, um termo de responsabi l idade isentando à 
coordenação (CCO) de qualquer ac idente que venha a ocorrer com os mesmos 
(ver modelo em Fichas de Inscr ição). .  

 

6.  No Campeonato de Judô serão d isputadas as seguintes  categor ias : 
23º JOJUPs  52º JAPs CATEGORIAS DE PESO 

MASCULINO FEMININO MASCULINO FEMININO 
SUPER LIGEIRO ATÉ 51 kg ATÉ 40 kg ATÉ 55 kg ATÉ 44 kg 
LIGEIRO + 51 / 55 kg + 40 / 44 kg + 55 / 60 kg + 44 / 48 kg 
MEIO LEVE + 55 / 60 kg + 44 / 48 kg + 60 / 66 kg + 48 / 52 kg 
LEVE + 60 / 66 kg + 48 / 52 kg + 66 / 73 kg + 52 / 57 kg 
MEIO MÉDIO + 66 / 73 kg + 52 / 57 kg + 73 / 81 kg + 57 / 63 kg 
MÉDIO + 73 / 81 kg + 57 / 63 kg + 81 / 90 kg + 63 / 70 kg 
MEIO PESADO + 81 / 90 kg + 63 / 70 kg + 90 / 100 kg + 70 / 78 kg 
PESADO + DE 90 kg + DE 70 kg + DE 100 kg + DE 78 kg 
ABSOLUTO LIVRE LIVRE LIVRE LIVRE 

 

7.  Cada categor ia de peso será d isputada por 01 representante por munic íp io,  
obr igator iamente enquadrado nos l im ites de peso da categor ia em que est iver sendo 
efetuada a pesagem. 
7.1 O municíp io inscreverá até 02 at le tas por categor ia de peso, at ravés da Ficha 

de Conf irmação de At le tas por Categor ia de Peso (ver f ichas de Inscr ição),  
conforme o estabelec ido no Capí tulo V do Regulamento Geral.  As subst i tuições 
e conf irmações de at letas por categor ia de peso deverão ser fe i tas até a 72 
horas antes do in íc io da compet ição da modal idade, não sendo permit ida a 
inc lusão de novos at letas .  Caso o municíp io não se faça presente na Sessão 
Técnica ,  serão conf irmados os at le tas re lacionados na Ficha de Conf irmação de 
At letas  por  Categor ia de Peso;  

7.2 Na pesagem, o municíp io ind icará somente um at le ta para subir  na balança.  
Caso o at le ta não compareça,  es tará el im inado da compet ição; 

7.3 A conf irmação para a categor ia Absoluto  será fe ita por ocas ião da refer ida 
d isputa, com a presença f ís ica do at le ta devidamente documentado. Tendo como 
pré-requis i tos os seguintes casos: 
7.3.1 O at le ta deverá estar  previamente inscr i to  para a prova, através da Ficha 

de Conf irmação de At letas por Categor ia de Peso (caso não tenha 
par t ic ipado de nenhuma das provas de categor ia de peso);  

7.3.2 Caso o municíp io não tenha nenhum at leta inscr i to para a prova,  poderá 
colocar um dos at letas que d isputaram uma das outras  categor ias  de 
peso; 

7.3.3 O at le ta será cons iderado compet idor desde que tenha comparec ido à 
pesagem of ic ia l ,  com a documentação ex igida, subido na balança e tendo 
seu peso anotado. 

7.4 O at leta somente poderá part ic ipar de uma das categor ias de peso, podendo 
a inda part ic ipar  das d isputas da categor ia ABSOLUTO  e por EQUIPES .  

7.5 Nas d isputas por EQUIPES  estarão aptos a par t ic ipar os at letas que 
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efet ivamente par t ic iparam das d isputas indiv iduais (categor ias de peso e 
absoluto).  Estarão impedidos os at letas  que na pesagem para as d isputas 
indiv iduais não se enquadraram na categor ia de peso na qual  foram inscr i tos , 
bem como os at le tas  que receberem punição d isc ipl inar (Han-soko-make).  

 

8.  Os at le tas inscr i tos nas categor ias de peso, somente poderão part ic ipar da pesagem 
na sua respect iva categor ia de peso. 

 

9.  Após a pesagem, o representante da FPrJ organizará o respect ivo sorte io, inc lus ive 
a ordem dos confrontos. 

 

10.  Cr i tér io  de desempate na competição por EQUIPES :  
10.1 Maior  número de Ipons, W azar is ,  e Yukos no confronto empatado;  
10.2 Pers ist indo o empate,  será real izado um sorte io entre as lu tas que empataram, 

para def in ir  qual delas retornará em Golden Score (ponto de ouro) para 
def in ição do confronto.  Caso houver um único empate,  es ta lu ta retornará em 
Golden Score. 

 

11.  Nos confrontos por EQUIPES ,  após a entrega da escalação pelo técnico, à 
Supervisão e/ou Coordenação da modal idade, não poderá haver a l teração na 
const i tu ição e ordem de entrada dos at le tas  da equipe no SHIAI-JÔ. 
11.1 05 at letas compet irão independentes de peso ou categor ia,  e poderão ser  

subst i tuídos a cada rodada; 
11.2 No caso de um at leta f icar imposs ib i l i tado de part ic ipar da d isputa seguinte,  

poderá ser subst i tuído pelo reserva disponível ,  podendo retornar à equipe no 
confronto subsequente; 

11.3 Quando matemat icamente uma das representações não t iver condições de obter  
a v i tór ia,  o  técnico e/ou responsável  poderá abdicar dos confrontos res tantes; 

11.4 No que se refere ao i tem 11.3, o técnico e ou responsável deverá considerar 
que cada "fuzen gachi”  e ”k ichen gachi"  somará 10 pontos para a equipe 
adversár ia,  portanto um dos cr i tér ios de desempate na c lass if icação f ina l do 
torneio por  equipes. 

 

12.  A Class i f icação F inal  da modal idade de Judô,  para os sexos feminino e mascul ino, 
dar -se-á pela soma dos pontos obt idos nas d isputas dos torneios  INDIVIDUAIS  e por 
EQUIPES ,  conforme segue: 

Classificação Pontos Classificação Pontos 
1º lugar 14 5º lugar 05 
2º lugar 11 6º lugar 04 
3º lugar 08 7º lugar 03 
4º lugar 06 8º lugar 02 

12.1 Em caso de empate,  será cons iderado o maior nº .  de 1º lugares,  2º  lugares, 3º 
lugares e ass im sucessivamente; 

12.2 Caso pers ista o empate, será cons iderada vencedora a representação que t iver 
o menor  número de at letas inscr i tos e que efet ivamente d isputaram os torneios 
INDIVIDUAIS;  

12.3 Pers ist indo o empate as equipes permanecerão empatadas. 
 

13.  As formas de disputas das competições INDIVIDUAIS  e por EQUIPES  serão as 
mesmas ut i l izadas nas compet ições of ic ia is da FPrJ, com uma pequena al teração 
para os  JOJUPs  e JAPs ,  conforme segue: 
13.1 Quando o número de compet idores na categor ia de peso for  de até 05 at letas, o 

s istema de apuração será o rodízio, sendo os at letas sorteados para efe ito de 
numeração no grupo correspondente. 
13.1.1 Será declarado campeão o at leta que obt iver o maior nº .  de v itór ias;  

havendo empate, vencerá o at leta com maior  pontuação; pers ist indo o 
empate, os at le tas serão c lass if icados levando-se em consideração o 
resul tado do confronto direto, para o desempate entre os dois 
compet idores; 

13.1.2 A pontuação será a que segue: IPPON - 10 pontos; W AZARI -  7 pontos;  
YOKO - 5 pontos;  HANTEI -  1 ponto. 

13.2 Quando o número de compet idores, em cada categor ia de peso,  for  de 06 ou 
mais at le tas , a apuração será fe ita pelo s istema de e l im inatór ia  s imples, com 
dupla repescagem, em que os at letas  serão sorteados em 02 chaves (A e B).  
13.2.1 A dec isão de 1º e 2 º lugares será real izada entre os dois vencedores das 

chaves A e B; 
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13.2.2 A dec isão de 3º e 4 º lugares será real izada entre os dois vencedores das 
repescagens; 

13.2.3 A dec isão de 5º e 6º lugares será real izada entre os dois perdedores das 
f ina is das repescagens; 

13.2.4 A dec isão de 7º e 8º lugares será real izada entre os dois perdedores das 
semif ina is das repescagens. 

 

14.  Os casos omissos serão resolv idos pela Comissão Técnica da Paraná Espor te no 
evento. 
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CAMPEONATO DE KARATÊCAMPEONATO DE KARATÊCAMPEONATO DE KARATÊCAMPEONATO DE KARATÊ    
 

1.  O Campeonato de Karatê será regido pelas regras of ic ia is da Federação Paranaense 
de Karatê -  FPRK, Confederação Bras i le ira de Karatê -  CBK e Federação Mundial de 
Karatê -  FMK, obedecendo às normas cont idas neste Regulamento. 

 

2.  O Campeonato de Karatê será d isputado, somente no 23º JOJUPs,  na Sér ie de 2º Kyu 
e ac ima e modal idades de Kata e Kumite. 

Sér ie:  2º KYU e c ima  
Modal idades: KUMITE  -  Ind iv idual /  KATA  -  Ind iv idual e Equipe. 

 

3.  Para o Campeonato de Karatê da modal idade de KUMITE :  
3.1 Serão d isputadas as seguintes categor ias  de peso: 

CATEGORIAS DE PESO FEMININO MASCULINO 
PENA ATÉ 48 kg ATÉ 55 kg 
LEVE + 48,1 / 53 kg + 55,1 / 61 kg 
MÉDIO + 53,1 / 59 kg + 61,1 / 68 kg 
MEIO PESADO -x-x-x-x-x- + 68,1 / 76 kg 
PESADO + 59 kg + 76 kg 

3.2 Cada categor ia de peso será d isputada por 02 representantes por municíp io, 
obr igator iamente enquadrados nos l im ites de peso da categor ia em que est iver 
sendo efetuada a pesagem. 
3.2.1 O munic íp io inscreverá 02 at letas por categor ia de peso, através de Ficha 

de Confi rmação de At letas por Categor ia (ver F ichas de Inscr ição)  
conforme o estabelecido no Capí tu lo V do Regulamento Geral .  As 
subst i tu ições de at le tas nas provas poderão ser fe i tas  até 72 horas antes 
do in íc io da compet ição da modal idade, não sendo permit ida a inclusão 
de novos at letas  e a l terações de qualquer natureza na Sessão Técnica .  
O munic íp io que não se f izer representar na Sessão Técnica  da 
respect iva prova da modal idade estará automat icamente acatando sua 
conf irmação (através da Ficha de Conf irmação de At letas por Categor ia)  
e das dec isões nela tomadas; 

3.2.2 Haverá uma balança à d ispos ição das delegações, em local  ind icado,  
para contro le ext ra-of ic ial  do peso,  antes  da pesagem of ic ia l ;  

3.2.3 O horár io da pesagem será d ivu lgado em documento of ic ia l  expedido pela 
Comissão Técnica. A pesagem deverá ser  real izada antes da Sessão 
Técnica  da modalidade e somente os at le tas indicados por categor ia de 
peso poderão subir  na balança. Caso o at leta não esteja dentro do peso 
ou não comparecer para a pesagem, dentro do horár io est ipulado Of ic ia l ,  
estará e l im inado da competição; 

3.2.4 O at le ta somente poderá ser  inscr i to  em uma categor ia de peso. 
 

4.  Para a modal idade de KATA ,  cada municíp io poderá inscrever para as compet ições 
nos sexos feminino e mascul ino: 
4.1 Indiv idual  -  a té 02 at le tas . 
4.2 Equipe -  03 at le tas 
4.3 Nas compet ições prevalecerão os KATAS  reconhecidos pela FMK (Federação 

Mundia l  de Karatê) ,  conforme regulamento de arbi tragem 
4.3.1 Os KATAS obr igatór ios (sh i te i)  são os seguintes: 

•  SHOTOKAN Jion e Kanku Daí 
•  GOJU-RYU Seipai e Saifa 
•  SHITO-RYU Bassai  Daí  e Seienchin 
•  W ADO-RYU Seishan e Chinto 

4.3.2 Os KATAS  obr igatór ios (sh i te i)  deverão ser  apresentados na 1º rodada ou 
na seguinte,  dependendo do número de par t ic ipantes; 

Tabela de KATAS necessár ios para apresentação: 
NÚMERO DE COMPETIDORES 

OU EQUIPES 
NÚMERO DE KATAS 

NECESSÁRIOS 
NÚMERO DE SHITEI 

KATAS 
04 02 00 

05 a 08 03 01 
09 a 16 04 01 
17 a 32 05 02 
33 a 64 06 02 

4.3.3 Cada at le ta deve apresentar um Kata diferente em cada rodada, não 
podendo ser  repet ido.  
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5.  A Classi f icação Final  da modalidade de Karatê, para os sexos feminino e mascul ino,  
dar -se-á pela soma dos pontos obt idos nas d isputas das modal idades de KUMITÊ  e  
KATA ,  nos torneios individuais  e por  equipe, conforme segue: 

Série 2º Kyu e acima 
Classificação Pontos Classificação Pontos  

1º lugar 14 5º lugar 05 
2º lugar 11 6º lugar 04 
3º lugar 08 7º lugar 03 
4º lugar 06 8º lugar 02 

5.1 Em caso de empate, será considerada vencedora a representação que t iver o 
maior número de pr imeiros  lugares, pers is t indo o empate, pelo maior  número de 
segundos lugares,  e ass im sucessivamente, com as c lass if icações 
subsequentes; 

5.2 Caso pers ista o empate, será cons iderada vencedora a representação que t iver 
o menor  número de at letas inscr i tos; 

5.3 Pers ist indo o empate,  as equipes permanecerão empatadas. 
 

6.   As formas de d isputas das modal idades de KUMITÊ  e KATA  serão def in idas na 
Sessão Técnica da modal idade,  conforme normatização específ ica da FPRK. 

 

7.   Os casos omissos serão resolv idos pela Comissão Técnica da Paraná Espor te no 
evento. 
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CAMPEONATO DE NATAÇÃOCAMPEONATO DE NATAÇÃOCAMPEONATO DE NATAÇÃOCAMPEONATO DE NATAÇÃO    
 
1.  O Campeonato de Natação será regido pelas normas gera is da FINA, com a f ina l idade 

de regulamentar e d isc ipl inar as compet ições de natação no âmbito de competênc ia 
da Federação de Despor tos Aquát icos do Paraná -  FDAP e da Confederação 
Bras i le ira de Despor tos Aquát icos -  CBDA, obedecendo às normas cont idas neste 
Regulamento. 

 

2.  Serão as seguintes  provas constantes do Campeonato de Natação:   
23º JOJUPs  52º JAPs  PROVAS / JOGOS  

FEMININO MASCULINO FEMININO MASCULINO 
50m Livre  sim sim sim sim 
100m Livre sim sim sim sim 
200m Livre sim sim sim sim 
400m Livre sim sim sim sim 
800m Livre sim sim sim sim 
1.500m Livre sim sim sim sim 
50m Borboleta sim  sim sim sim 
100m Borboleta sim sim sim sim 
200m Borboleta sim sim sim sim 
50m Costas sim sim sim sim 
100m Costas sim sim sim sim 
200m Costas sim sim sim sim 
50m Peito sim sim sim sim 
100m Peito sim sim sim sim 
200m Peito sim sim sim sim 
200m Medley sim sim sim sim 
400m Medley sim sim sim sim 
Revezamento 4x50m Livre sim sim sim sim 
Revezamento 4x100m Livre sim sim sim  sim 
Revezamento 4x100m Medley sim sim sim sim 

 

3.  Os munic íp ios deverão entregar na Sessão Prel iminar ,  a Ficha de Conf irmação de 
At letas por Prova-Mapa de Controle de Escalação (ver Fichas de Inscr ição) ,  
conforme o estabelec ido no Capítu lo V do Regulamento Geral.  Nesta f icha deverão 
constar os nomes dos (as) nadadores (as)  ind icando as respect ivas provas que os 
mesmos irão nadar como também a data e o tempo de comprovação dos (as) at le tas  
na refer idas provas. As subst i tu ições de at le tas nas provas poderão ser fei tas até 
72 horas antes do in íc io da compet ição da modal idade, não sendo permit ida a 
inc lusão de at letas ou equipe em nenhuma prova .  

 

4.  O at le ta que est iver  inscr i to por mais de um municíp io deverá fazer sua opção, 
pessoalmente, por qual munic ípio tem interesse em par t ic ipar da compet ição, já na 
Sessão Técnica  da modal idade. Caso não o faça, es tará impedido de part ic ipar da 
compet ição. 

 

5.  Todas as provas indiv iduais e de revezamento serão real izadas em f ina l  por tempo.   
 

6.  O programa será d isputado em até 04 etapas e 02 d ias. O programa horár io para as  
compet ições (JAPs e JOJUPs )  será: 

1ª ETAPA - MANHÃ 3ª ETAPA - MANHÃ 
1ª Prova - 50m Costas Feminino  
2ª Prova - 50m Costas Masculino  
3ª Prova - 100m Livre Feminino  
4ª Prova - 100m Livre Masculino 
5ª Prova - 200m Peito Feminino 
6ª Prova - 200m Peito Masculino  
7ª Prova - 200m Medley Feminino  
8ª Prova - 200m Medley Masculino 
9ª Prova - 800m Livre Feminino 
10ª Prova - 1500m Livre Masculino 

23ª Prova - 50m Borboleta Feminino 
24ª Prova - 50m Borboleta Masculino 
25ª Prova - 400m Medley Feminino  
26ª Prova - 400m Medley Masculino  
27ª Prova - 200m Livre Feminino  
28ª Prova - 200m Livre Masculino 
29ª Prova - 100m Peito Feminino 
30ª Prova - 100m Peito Masculino 
31ª Prova - Revezamento 4x50m Livre Feminino 
32ª Prova - Revezamento 4x50m Livre Masculino 

2ª ETAPA - TARDE 4ª ETAPA - TARDE  
11ª Prova - 50m Peito Feminino  
12ª Prova - 50m Peito Masculino  
13ª Prova - 50m Livre Feminino  
14ª Prova - 50m Livre Masculino  
15ª Prova - 200m Costas Feminino  
16ª Prova - 200m Costas Masculino  
17ª Prova - 100m Borboleta Feminino  
18ª Prova - 100m Borboleta Masculino  
19ª Prova - 400m Livre Feminino 
20ª Prova - 400m Livre Masculino 
21ª Prova - Revezamento 4x100m Livre Feminino 
22ª Prova - Revezamento 4x100m Livre Masculino 

33ª Prova - 1500m Livre Feminino 
34ª Prova - 800m Livre Masculino 
35ª Prova - 100m Costas Feminino 
36ª Prova - 100m Costas Masculino 
37ª Prova - 200m Borboleta Feminino 
38ª Prova - 200m Borboleta Masculino 
39ª Prova - Revezamento 4x100m Medley Feminino 
40ª Prova - Revezamento 4x100m Medley Masculino  
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7.  Poderão part ic ipar dos campeonatos de Natação dos 23º JOJUPs  e 52º JAPs ,  
at letas que obt iverem o índice mínimo(conforme quadro abaixo)  em compet ições 
of ic iais  da FDAP, ou outra Ent idade de Adminis tração do Desporto l igada a CBDA, 
obedecendo aos cr i tér ios adotados pela CBDA. Serão vál idos os tempos obt idos em 
2008 e 2009. 
 

23º JOJUPs  52º JAPs  PROVAS / JOGOS / ÍNDICES  
FEMININO MASCULINO FEMININO MASCULINO 

50m Livre  00’35”00 00’32”00 00’33”00 00’30”00 
100m Livre 01’20”00 01’12”00 01’10”00 01’05”00 
200m Livre 03’00”00 02’45”00 02’40”00 02’20”00 
400m Livre 06’30”00 06’00”00 05’30”00 05’00”00 
800m Livre 13’00”00 12’00”00 11’30”00 10’30”00 
1500m Livre 26’00”00 23’00”00 24’00”00 22’00”00 
50m Borboleta 00’43”00 00’40”00 00’35”00 00’32”00 
100m Borboleta 01’30”00 01’25”00 01’20”00 01’10”00 
200m Borboleta 03’20”00 03’10”00 03’00”00 02’30”00 
50m Costas 00’40”00 00’38”00 00’38”00 00’34”00 
100m Costas 01’25”00 01’20”00 01’25”00 01’15”00 
200m Costas 03’15”00 02’50”00 03’10”00 02’40”00 
50m Peito 00’45”00 00’40”00 00’45”00 00’40”00 
100m Peito 01’40”00 01’30”00 01’30”00 01’25”00 
200m Peito 03’30”00 03’15”00 03’20”00 03’10”00 
200m Medley 03’20”00 03’00”00 03’00”00 02’45”00 
400m Medley 06’40”00 06’00”00 06’24”00 06’00”00 

 

8.  Cada at leta poderá part ic ipar de 04 provas indiv iduais e dos revezamentos, não 
podendo nadar mais que 02 provas indiv iduais na mesma etapa e no máximo 03 por 
dia .  

 

9.  Cada municíp io part ic ipante poderá inscrever  até 03 at letas por  prova/sexo e 
apenas uma equipe por revezamento/sexo. 

 

10. Para a real ização das provas não será ex ig ido número mínimo de at le tas . 
 

11. Para efe i to  de bal izamento das provas cur tas , os tempos dos at letas que a FDAP 
não possuir  deverão ser comprovados com a data e local da real ização dos mesmos, 
através de um documento of ic ia l  ( resul tado f inal do evento).  Caso contrár io o at leta 
será bal izado sem tempo. 

 

12. A Class if icação F inal  da modal idade de Natação, para os  sexos feminino e 
mascul ino, dar -se-á pela soma dos pontos obt idos nas d isputas das provas,  
conforme segue: 

Classificação Pontos Classificação Pontos  
1º lugar 09 5º lugar 04 
2º lugar 07 6º lugar 03 
3º lugar 06 7º lugar 02 
4º lugar 05 8º lugar 01 

12.1 Nas provas de revezamento a pontuação será dobrada. 
12.2 Em caso de empate na Class i f icação F inal  da modal idade, serão obedec idos 

os seguintes cr i tér ios :  
a)   Maior  número de pr imeiros  lugares; 
b)   Pers ist indo o empate,  pelo maior número de segundos lugares, e ass im 

sucess ivamente, com as c lass if icações subsequentes; 
c)   Pers ist indo o empate,  os munic íp ios permanecerão empatados. 

12.3 Para as  provas real izadas em el im inatór ia e f ina l,  em pisc ina com número de 
ra ias infer ior  a 08, serão pontuados somente os  at le tas  que par t ic iparem da 
sér ie f inal ;  

12.4 Caso um at leta obtenha ou iguale um recorde do Campeonato será fe ita à 
bonif icação de 08 pontos. Será dada apenas a bonif icação, re lat iva ao 
recorde maior obt ido pelo at le ta campeão. No caso de recorde estabelec ido 
não será fe ita à bonif icação. 

 

13. Os car tões dos at le tas  serão entregues no banco de contro le de bal izamento.  
 

14. As provas terão somente uma saída, sendo que os nadadores que queimarem ou 
caírem na água serão desc lass if icados da prova. 

 

15. Os casos omissos serão resolv idos pela Comissão Técnica da Paraná Esporte no 
evento. 

 



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - SEED/PARANÁ ESPORTE 
REGULAMENTO - 23º JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ / 52º JOGOS ABERTOS DO PARANÁ - 2009 

 

77 

RELAÇÃO DE RECORDES 
 

 
 

JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ -  NATAÇÃO FEMININA  
 

PROVA ATLETA / MUNICÍPIO ANO / SEDE MARCA 
50m Livre Carolina Leite Gonçalves / Londrina 2001 / Umuarama 27s66 
100m Livre Carolina Leite Gonçalves / Londrina 1999 / Maringá 59s34 
200m Livre Flávia Tamburi Borges / Ponta Grossa 2007 / Paranavaí 2m10s69 
400m Livre Suzani Silva Paz/ Foz do Iguaçu 2001 / Umuarama 4m33s38 
800m Livre Mariana Ferreira Gusi / Curitiba 2001/ Umuarama 9m48s84 
1.500m Livre Gabriela Sigwalt / Curitiba  2007 / Paranavaí 19m01s93 
50m Borboleta Handressa Karine Dallomo / Curitiba 1998 / Umuarama 30s38 
100m Borboleta Livia Trevisan / Londrina 1997 / Cascavel 1m06s16 
200m Borboleta Livia Trevisan / Londrina 1997 / Cascavel 2m22s57 
50m Costas Luciana Túlio Tavares / Curitiba 1999 / Maringá 31s66 
100m Costas Silvia Thais de Poli / Curitiba 1997 / Cascavel 1m06s46 
200m Costas Silvia Thais de Poli / Curitiba 1997 / Cascavel 2m27s03 
50m Peito Raquel Renno M. Martins / Curitiba 1998 / Umuarama 35s52 
100m Peito Raquel Renno M. Martins / Curitiba 1998 / Umuarama 1m17s17 
200m Peito Patrícia Schmitz / Foz do Iguaçu 2003 / Campo Mourão 2m47s14 
200m Medley Lívia Trevisan / Londrina 1997 / Cascavel 2m30s25 
400m Medley Nathalia Krelling / Curitiba 2002 / Cascavel 5m21s28 
Revezamento 4x50m Livre Curitiba 1997 / Cascavel 1m52s41 
Revezamento 4x100m Livre Curitiba 1998 / Umuarama 4m08s16 
Revezamento4x100m Medley Curitiba 1998 / Umuarama 4m35s74 

 FONTE: FEDERAÇÃO DE DESPORTOS AQUÁTICOS DO PARANÁ/PARANÁ ESPORTE 

 
 
 

JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ -  NATAÇÃO M ASCULINA 
  

PROVA ATLETA / MUNICÍPIO ANO / SEDE MARCA 
50m Livre Felipe Kasuya / Londrina 2007 / Paranavaí 24s23 
100m Livre Leonardo Sumida / Curitiba 2003 / Campo Mourão 52s84 
200m Livre Murilo Kancelskis Drigo / Curitiba 2008 / Cianorte 1m56s05 
400m Livre Felipe May Araújo / Curitiba 1999 / Maringá 4m05s26 
800m Livre Matheus Silva / Londrina  2006 / Pato Branco 09m18s42 
1.500m Livre Felipe May Araújo / Curitiba 1999 / Maringá 16m08s66 
50m Borboleta Bruno César Lopes / São José dos Pinhais 2003 / Campo Mourão 26s42 
100m Borboleta Felipe May Araújo / Curitiba 1999 / Maringá 57s96 
200m Borboleta Matheus Silva 2007 / Paranavaí 2m14s01 
50m Costas Leonardo Sumida / Curitiba 2003 / Campo Mourão 27s05 
100m Costas Leonardo Sumida / Curitiba 2003 / Campo Mourão 57s59 
200m Costas Guilherme Sabóia / Ponta Grossa 1991 / Apucarana 2m11s49 
50m Peito Luiz Gustavo Berttinardi Couto / Maringá 1998 / Umuarama 30s89 
100m Peito Luiz Gustavo Berttinardi Couto / Maringá 1998 / Umuarama 1m07s11 
200m Peito Luiz Gustavo Bettinardi Couto / Maringá 1998 / Umuarama 2m29s62 
200m Medley Leonardo Sumida / Curitiba 2003 / Campo Mourão 2m09s87 
400m Medley Diogo de Oliveira Yabe / Londrina 1997 / Cascavel 4m42s03 
Revezamento 4x50m Livre Curitiba 2003 / Campo Mourão 1m38s41 
Revezamento 4x100m Livre Curitiba 1998 / Umuarama 3m35s74 
Revezamento 4x100m Medley Curitiba 2003 / Campo Mourão 4m04s88 

FONTE: FEDERAÇÃO DE DESPORTOS AQUÁTICOS DO PARANÁ/PARANÁ ESPORTE 
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RELAÇÃO DE RECORDES 
 

 

 
 

JOGOS ABERTOS DO PARANÁ -  NATAÇÃO FEMININA  
 

PROVA ATLETA / MUNICÍPIO ANO / SEDE MARCA 
50m Livre Flávia Tamburi Borges / Ponta Grossa 2008 / Cascavel 27s26 
100m Livre Flávia Tamburi Borges / Ponta Grossa 2008 / Cascavel 58s19 
200m Livre Verônica Balsano / Ponta Grossa 2008 / Cascavel 2m06s89 
400m Livre Verônica Balsano / Ponta Grossa 2007 / Toledo 4m30s40 
800m Livre Katerine Silva / Marialva 1991 / Maringá 9m15s83 
1500m Livre Susani Silva Paz / Foz do Iguaçu 2004 / Foz do Iguaçu 18m40s73 
50m Borboleta Carolina Leite Gonçalves / Londrina 2004 / Foz do Iguaçu 29s28 
100m Borboleta Patrícia R. da Silva / Londrina 1992 / Foz do Iguaçu 1m05s77 
200m Borboleta Patrícia R. da Silva / Londrina 1996 / Londrina 2m18s16 
50m Costas Luciana Túlio Tavares / Toledo 1999 / Toledo 31s50 
100m Costas Cristiane Santos / Ponta Grossa 1992 / Foz do Iguaçu 1m05s33 
200m Costas Cristiane Santos / Ponta Grossa 1991 / Maringá 2m22s42 
50m Peito Renata Sander / Toledo 2007 / Toledo 35s04 
100m Peito Renata Sander / Toledo 2007 / Toledo 1m15s73 
200m Peito Patrícia Schmitz / Foz do Iguaçu 2004 / Foz do Iguaçu 2m43s65 
200m Medley Verônica Balsano / Ponta Grossa 1997 / Toledo 2m25s63 
400m Medley Andréia Takako Arai / Ponta Grossa 1992 / Foz do Iguaçu 5m11s27 
Revezamento 4x50m Livre Foz do Iguaçu 2003 / Pato Branco 1m52s22 
Revezamento 4x100m Livre Ponta Grossa 1991 / Maringá 4m05s19 
Revezamento 4x100m Medley Marialva 1991 / Maringá 4m28s39 

FONTE: FEDERAÇÃO DE DESPORTOS AQUÁTICOS DO PARANÁ/PARANÁ ESPORTE  
 

 

 

 
 

JOGOS ABERTOS DO PARANÁ -  NATAÇÃO MASCULINA 
 

PROVA ATLETA / MUNICÍPIO ANO / SEDE MARCA 
50m Livre Eduardo Gotthard V.B. Pastor / Colombo 2004 / Foz do Iguaçu 23s27 
100m Livre Eduardo Gotthard V.B. Pastor / Colombo 2004 / Foz do Iguaçu 51s33 
200m Livre Leonardo Sumida / Toledo 2007 / Toledo 1m55s21 
400m Livre Felipe May Araújo / Campo Mourão 2000 / Campo Mourão 4m01s02 
800m Livre Marcos Bandoch / Maringá 2008 / Cascavel 8m32s45 
1500m Livre Felipe May Araújo / Campo Mourão 2000 / Campo Mourão 16m01s66 
50m Borboleta Sérgio A. Thom Zago / Maringá 2008 / Cascavel 25s72 
100m Borboleta Vinicius Noetzold / Cascavel 2008 / Cascavel 56s04 
200m Borboleta Ricardo Moita da Silva / Londrina 1994 / Ponta Grossa 2m07s68 
50m Costas Daniel Orzechowski / Maringá 2007 / Toledo 25s41 
100m Costas Daniel Orzechowski / Maringá 2007 / Toledo 54s54 
200m Costas Daniel Orzechowski / Maringá 2007 / Toledo 2m00s92 
50m Peito Itamar Mazzo Schmitz / Maringá  2008 / Cascavel 29s12 
100m Peito Itamar Mazzo Schmitz / Maringá 2008 / Cascavel 1m02s69 
200m Peito Itamar Mazzo Schmitz / Maringá  2006 / Maringá 2m19s93 
200m medley Marcos Bandoch / Maringá 2008 / Cascavel 2m08s38 
400m Medley Marcos Bandoch / Maringá 2003 / Pato Branco 4m37s08 
Revezamento 4x50m Livre Maringá 2007 / Toledo 1m33s97 
Revezamento 4x100m Livre Maringá 2007 / Toledo 3m29s58 
Revezamento 4x100m Medley Maringá 2007 / Toledo 3m48s73 

FONTE: FEDERAÇÃO DE DESPORTOS AQUÁTICOS DO PARANÁ/PARANÁ ESPORTE 
 

TABELA DE CONVERSÃO DE TEMPOS PARA PISCINAS DE 50 M ETROS – SOMAS 
50m Livre 01s00 100m Livre 01s70 200m Livre 03s40 400m Livre 06s80 
800m Livre 13s60 1500m Livre 25s60 100m Peito 02s00 200m Peito 04s00 

100m Costas 01s20 200m Costas 02s40 100m Borboleta 01s40 200m Borboleta 02s80 
200m Medley 03s10 400m Medley 06s30     
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CAMPEONATO DE TAEKWONDOCAMPEONATO DE TAEKWONDOCAMPEONATO DE TAEKWONDOCAMPEONATO DE TAEKWONDO    
 

1.  O Campeonato de Taekwondo será regido pelas regras of ic ias  em vigor no país,  
obedecendo às normas cont idas neste Regulamento. 

 

2.  O campeonato de Taekwondo será d isputado, no 23º JOJUPs,  em 01 categor ia e em 
02 modalidades: 
2.1 Categor ia:  A -  6º GUB (fa ixa verde) até 1º  GUB (fa ixa ponta preta) .  
2.2 Modal idade: POONSE - Indiv idual -  Faixas: Branca, Amarela, Verde, Azul ,  

Vermelha e Preta. 
2.3 Modal idade: LUTA -  Individual .  
2.4 Os at le tas  deverão compet ir  sempre na mesma graduação de fa ixa, tanto no 

POONSE quanto na LUTA. 
 

3.  As LUTAS serão disputadas nas seguintes categor ias de peso 
FEMININO M AS CULI NO 
Até 42 kg A té  45 kg 
A té  44 kg A té  48 kg 
A té  46 kg A té  51 kg 
A té  49 kg A té  55 kg 
A té  52 kg A té  59 kg 
A té  55 kg A té  63 kg 
A té  59 kg A té  68 kg 
A té  63 kg A té  73 kg 
A té  68 kg A té  78 kg 

Ac ima de 68 kg Ac ima de 78 kg 
 

4.  Cada categor ia de peso será d isputada por 01 (um) representante por municíp io,  
obr igator iamente enquadrado nos l im ites de peso da categor ia em que est iver sendo 
efetuada a pesagem. 
4.1 O municíp io poderá inscrever até 02 at letas  por categor ia de peso, através da 

Ficha de Conf irmação de At le tas por Categor ia de Peso  (ver F ichas de 
Inscr ição) conforme o estabelec ido no Capítu lo V do Regulamento Geral. .  As 
subst i tu ições e conf i rmações de at letas por  categor ia de peso deverão ser fe i tas 
até 72 horas antes do iníc io da compet ição da modal idade,  não sendo 
permit ida a inclusão de novos at letas.  Caso o munic íp io não se faça presente 
na Sessão Técnica ,  serão conf irmados os at letas re lac ionados na Ficha de 
Conf irmação de At le tas por Categor ia de Peso .  

4.2 Na pesagem, o municíp io ind icará somente um at le ta para subir  na balança.  
Caso o at le ta não compareça,  es tará el im inado da compet ição. 

4.3 Após a pesagem, o representante técnico da FPTKD organizará o respect ivo 
sorte io, inc lusive a ordem dos confrontos. 

4.4 O at le ta poderá ser inscr i to em mais de uma categor ia de peso, mas somente 
poderá pesar  e par t ic ipar  de uma das categor ias  de peso. 

 

5.  Para a LUTA será permit ido o uso de protetores de pé (canele ira com peito de pé,  
protetores de pé)  e não será permit ido chute na cabeça. 

 

6.  Para a modal idade de POONSE, cada municíp io poderá inscrever  somente 01 at leta 
por  div isão de fa ixa. 
6.1 Nas compet ições prevalecerão os POONSE reconhec idos pela WTF, CBTKD e 

FPTKD conforme regulamento de arb itragem. 
6.2 Os POONSE serão por  d iv isão de graduação e serão os seguintes: 

6.2.1 Faixa Branca: qualquer poonse bás ico ou k itcho; 
6.2.2 Faixa Amarela:  1º  Taeguk; 
6.2.3 Faixa Verde:  3º  Taeguk; 
6.2.4 Faixa Azul :  5º Taeguk;  
6.2.5 Faixa Vermelha: 7º Taeguk; 
6.2.6 Faixa Preta:  (1º  DAN).  
OBS.:  Cada at leta fará o poonse de seu dan ou fa ixa.  Não será cons iderada a 
ponte ira. 
 

7.  A Class i f icação F inal  da modal idade, para os sexos feminino e mascul ino, dar-se-á 
pela soma dos pontos obt idos nas d isputas das modal idades de LUTA e POONSE, no 
torneio ind iv idual ,  conforme segue: 
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Classificação Pontos Classificação Pontos  
1º lugar 14 5º lugar 05 
2º lugar 11 6º lugar 04 
3º lugar 08 7º lugar 03 
4º lugar 06 8º lugar 02 

7.1 Em caso de empate, será considerada vencedora a representação que t iver o 
maior número de pr imeiros  lugares, pers is t indo o empate, pelo maior  número de 
segundos lugares, e assim sucess ivamente;  

7.2 Caso pers is t ia o empate, será cons iderada vencedora a representação que t iver 
o menor  número de at letas inscr i tos; 

7.3 Pers ist indo o empate,  as equipes permanecerão empatadas. 
 

8.  As formas de d isputas das modal idades POONSE e LUTAS serão def in idas na 
Sessão Técnica  da modal idade, conforme normat ização específ ica da FPTKD, 
CBTKD e W TF. 
8.1 Os equipamentos que obr igatoriamente deverão ser ut i l izados serão: protetor  

de tórax,  protetor de cabeça,  protetor de antebraço e canela e protetor geni tal ;  
8.2 Cada at leta deverá trazer seus própr ios protetores de compet ição;  
8.3 Será obr igatór io o uso de toalha de rosto (pelo técnico) .  A cor do protetor bucal  

poderá ser branca ou transparente e a inda o protetor geni ta l ,  de antebraço e 
canelei ra deverão ser  usados dentro do Dobok. 

 

9.  Os casos omissos serão resolv idos pela Comissão Técnica da Paraná Espor te no 
evento. 
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CAMPEONATO DE TÊNISCAMPEONATO DE TÊNISCAMPEONATO DE TÊNISCAMPEONATO DE TÊNIS    
 
1.  O Campeonato de Tênis será regido pelas  regras of ic ia is e código de conduta da 

Confederação Brasi le ira de Tênis -  CBT,  obedecendo às normas cont idas neste 
Regulamento. 

 

2.  O Campeonato de Tênis será d isputado em compet ição por equipes -  (02 part idas 
indiv iduais e 01 par t ida de duplas),  nos naipes feminino e mascul ino, onde poderão 
par t ic ipar até 04 at le tas por municíp io (no mínimo 02 at le tas  por  modal idade/sexo),  e 
os mesmos deverão ser conf irmados através da Ficha de Conf irmação de At letas  (ver 
Fichas de Inscr ição) ,  conforme o estabelecido no Capí tu lo V do Regulamento Geral .  
Não serão permit idas subst i tu ições, nem inc lusões d e at letas ,  após a entrega da 
Ficha de Conf irmação de At letas na Sessão Prel iminar .  

 

3.  A compet ição será composta e real izada na seguinte ordem: 
1º  jogo -  Simples -  A x  X 
2º  jogo -  Simples -  B x  Y 
3º  jogo -  Duplas 

3.1.  Se um munic íp io vencer os 02 jogos de s imples não prec isará ser  real izado o 
jogo de duplas. 

3.2.  Não será permit ida subst i tu ição após o in íc io de cada encontro. 
3.3.  Os at le tas que d isputarem os jogos de s imples poderão d isputar o jogo de 

duplas.   
 

4.  Para a confecção das chaves, os cabeças-de-chave serão determinados pela 
c lassif icação no ano anter ior .  

 

5.  Todas as par t idas serão d isputadas em melhor de 02 sets vencedores, sendo ut i l izado 
o s istema " t ie-break" em qualquer dos sets  para a quebra de empate. Por mot ivo de 
força maior ,  o árbi tro gera l  poderá determinar  que as part idas sejam disputadas em 
set  prof iss ional  (08 games -  07x07 até 09) (08x08 -  t ie-break).  

 

6.  O aquec imento não deverá ul trapassar 05 minutos do in íc io de cada part ida. 
 

7.  In tervalo d isponível para descanso entre os  jogos: 
7.1 Quando o encontro anter ior  demorar  menos de 60 minutos -  30 minutos de 

descanso; 
7.2 Quando o encontro anter ior  demorar entre 60 e 90 minutos -  60 minutos de 

descanso (45 minutos em quadra cober ta) ;  
7.3 Quando o encontro anter ior  demorar mais  de 90 minutos -  90 minutos de 

descanso (60 minutos em quadra cober ta) .  
OBS. 1  -  Se o encontro prec isar ser dec idido no jogo de duplas o per íodo de 
descanso será de 15 minutos, caso seja(m) ut i l izado(s) o(s)  mesmo(s) jogador (es) .  
OBS. 2 -  A cr i tér io do árb itro geral  e em comum acordo entre os at letas e ou 
técnicos, poderão ser a lterados, sempre reduc ionais ,  os tempos para in tervalo entre 
os jogos. 

 

8.  Os encontros poderão ser d isputados em uma ou, caso haja disponibi l idade, duas  
quadras s imul taneamente. 

 

9.  As punições por v io lação do código de conduta seguirão a seguinte ordem: 
9.1 1a  inf ração -  advertênc ia; 
9.2 2a  inf ração  -  perda do ponto; 
9.3 3a  inf ração -  perda do game; 
9.4 4a  inf ração -  perda do game ou desclass if icação*. 
* É dec isão do Árbi tro Geral a apl icação da perda de mais um game ou a imediata 
desc lass if icação. 
OBS:  Em casos extremos o at le ta poderá ser desc lass if icado, sem obr igator iamente 
antes ter  s ido advert ido. 

 

10.  As punições por v io lação de tempo seguirão a seguinte ordem: 
10.1 1a  inf ração -  advertênc ia; 
10.2 2a  inf ração  -  perda do ponto; 
10.3 Demais  inf rações -  perda do ponto. 
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11. Das formas da d isputa:  
11.1 Até 05 equipes:  Grupo único, ut i l izando o s is tema "Round Robin".  
11.2 De 06 a 08 equipes: 

•  1ª.  Fase: 02 grupos (A, B) d isputados pelo s istema "Round Robin".  
Class if icam-se o 1º e 2º  lugares de cada grupo para a 2ª Fase. 

•  2ª.  Fase: 
Jogo 01:  2º  grupo A  x  2º  grupo B (dec isão 3º  e 4º lugares) 
Jogo 02:  1º  grupo A  x  1º  grupo B (dec isão 1º  e 2º lugares) 

11.3 09 ou mais equipes:  Sistema de El im inatór ia Simples,  com disputa de 1º,  2º , 
3º  e 4º lugares. 

OBS:  Para dispos ição das equipes rank iadas nos grupos/chave, obedecer-se-ão aos 
seguintes cr i tér ios: 

•  Até 08 equipes -  02 cabeças-de-chave;   
•  De 09 a 16 equipes -  04 cabeças-de-chave;  
•  De 17 a 24 equipes -  06 cabeças-de-chave;  
•  De 25 a 32 equipes -  08 cabeças-de-chave;  
•  De 33 a 48 equipes -  12 cabeças-de-chave;  
•  De 49 a 64 equipes -  16 cabeças-de-chave.  

 

12. Cr i tér ios de desempate: 
12.1 Confronto d ireto (ut i l izado somente no caso de empate entre 02 equipes);  
12.2 Maior  nº.  de sets  ganhos nos jogos entre as  equipes empatadas; 
12.3 Maior  nº.  de games ganhos nos jogos entre as equipes empatadas; 
12.4 Saldo de sets  nos jogos entre as equipes empatadas; 
12.5 Saldo de games nos jogos entre as equipes empatadas; 
12.6 Maior  nº.  de sets  ganhos em todos os jogos do grupo na fase; 
12.7 Maior  nº.  de games ganhos em todos os jogos do grupo na fase; 
12.8 Saldo de sets  em todos os jogos do grupo na fase; 
12.9 Saldo de games em todos os jogos do grupo na fase; 
12.10 Sorte io. 
OBS:  Quando o empate for  entre 03 ou mais equipes,  e cont inuarem 02 equipes 
a inda empatadas e houver  necess idade de c lassif icar mais uma equipe, prevalecerá 
o cr i tér io do i tem 12.1. 

 

13.  Somente poderá part ic ipar das d isputas, o municíp io que apresentar o mínimo de 02 
at letas devidamente documentados, no momento da troca de súmulas (15 minutos 
antes do horár io programado em documento of ic ial  para cada encontro) .  

 

14.  O munic ípio que não obedecer  ao estabelecido no i tem 13 será dec larado perdedor 
por W .O., f icando desclassif icado da competição, bem como, tendo seus resul tados 
anter iormente obt idos anulados. Será encaminhado re latór io à Just iça Desport iva,  
para que sejam tomadas as providênc ias  legais.  

 

15.  Os casos omissos serão resolv idos pela Comissão Técnica da Paraná Espor te no 
evento. 
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CAMPEONATO DE TÊNIS DE MESACAMPEONATO DE TÊNIS DE MESACAMPEONATO DE TÊNIS DE MESACAMPEONATO DE TÊNIS DE MESA    
 
1.  O Campeonato de Tênis de Mesa será regido pelas regras of ic iais da ITTF - 

Federação Internac ional de Tênis de Mesa, CBTM - Confederação Bras i le ira de Tênis  
de Mesa e FTMP - Federação de Tênis de Mesa do Paraná,  obedecendo às normas 
cont idas neste Regulamento. 

 

2.  Cada municíp io poderá ter  conf i rmado para a compet ição até 05 at le tas, para os 
naipes feminino e mascul ino. O Campeonato de Tênis de Mesa será d isputado nas 
seguintes categor ias : 

•  INDIVIDUAL -  feminino e mascul ino; 
•  DUPLAS -  feminino, mascul ino e mista; 
•  EQUIPES -  feminino e mascul ino. 
 

3.  Os at le tas deverão ser conf irmados,  através de Ficha de Conf irmação de At le tas por 
Categor ia (ver F ichas de Inscr ição) ,  conforme o es tabelecido no Capítu lo V do 
Regulamento Geral .  O prazo para correções e a lterações, será de até 72 horas antes 
do iníc io da competição da modal idade, não sendo permit ida a inc lusão de novos 
at letas .  Após este prazo, serão real izados os levantamentos e cadastramentos de 
todos os at letas e equipes, para a compos ição das chaves (Sessão Técnica) .  Caso o 
representante do municíp io, não compareça na Sessão Técnica ,  serão homologadas 
as informações cont idas na Ficha de Conf irmação de At le tas  por  Categor ia .  

 

4.  A compet ição por  EQUIPES obedecerá ao seguinte: 
4.1 Cada equipe será composta por 03 a 05 at le tas  no feminino e no mascul ino. A 

equipe que comparecer com 02 ou menos at letas ou deixar de comparecer,  será 
dec larada perdedora por W .O., sendo desc lass if icada da compet ição por  
equipes, tendo todos os seus resul tados anulados; 

4.2 Será desenvolv ida dentro do Sis tema Franco-Brasi le i ro,  em que 
obr igatoriamente  03 at letas deverão começar atuando, excetuando-se os casos  
de contusão grave ou expulsão de um dos jogadores durante a compet ição. Os 
03 jogadores de uma equipe serão denominados A, B e C e da outra X, Y e Z, e 
cada jogo terá a seguinte sequênc ia: 

             1ª partida: A x X  /  2ª partida: B x Y  /  3ª partida: C x Z  / 4ª partida: A x Y  / 5ª partida: B x X 
4.3 O dire ito de ser A/B/C ou X/Y/Z será dec id ido por  sorte io entre os  técnicos das 

equipes d isputantes, sendo que os mesmos deverão entregar a escalação de 
seus jogadores ao Coordenador da Modalidade e/ou Árbitro Geral,  15 minutos 
antes do horár io marcado para o jogo, conforme suas letras de ordem das 
par t idas, sob pena de desc lass if icação; 

4.4 As formas de d isputa serão d ivu lgadas conforme o número de equipes 
par t ic ipantes,  obedecendo as descr i tas para as Fases Regionais  descr i tas no 
Regulamento Técnico ,  sendo que os cabeças de grupo serão d ispostos 
conforme a c lass if icação do ano anter ior  na categor ia EQUIPES dos respect ivos 
jogos;   

4.5 A compet ição de  equ ipes  será real izada na 1ª fase ,  em grupos, conforme o 
número de at letas , e ut i l izando a c lass if icação do ano anter ior ,  para a def in ição 
dos cabeças de chave. Na 2ª fase, também em grupos, sendo d ir ig idos à 
colocação dos 1º co locados, e sorte io para os 2º colocados, e após o 
cruzamento o límpico (dois  c lass if icados por  grupo).   

4.6 O s istema de pontuação para c lass if icação das equipes nos grupos será: 
•  V itór ia -  03 pontos; 
•  Derrota -  por 3x0 = zero ponto; por 3x1 = 0,1 pontos; por 3x2 = 0,2 pontos. 

4.7 O s istema de desempate adotado nas fases que forem disputadas pelo s istema 
de rodízio, será o seguinte: 
4.7.1 Confronto d ireto (ut i l izado somente no caso de empate entre 02 equipes);  
4.7.2 Nº. de part idas ganhas nos jogos entre as equipes empatadas; 
4.7.3 Nº. de sets  ganhos nos jogos entre as equipes empatadas; 
4.7.4 Nº. de pontos ganhos nos jogos entre as  equipes empatadas; 
4.7.5 Nº. de part idas ganhas em todos os jogos do grupo na fase; 
4.7.6 Nº. de sets  ganhos em todos os jogos do grupo na fase; 
4.7.7 Nº. de pontos ganhos em todos os jogos do grupo na fase; 
4.7.8 Sorte io. 
OBS: Quando o empate for  entre 03 ou mais  equipes, e cont inuarem 02 equipes 
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ainda empatadas e houver necess idade de c lass if icar mais  uma equipe, 
prevalecerá o cr i tér io de estabelecido no i tem 4.6.1..  

4.8 O cr i tér io técnico para c lass if icar uma ou mais equipes de grupos com número 
d iferente de equipes para as fases seguintes  da competição,  será o seguinte: 
4.8.1 Média ar i tmét ica dos pontos obt idos nos jogos dos grupos (div isão dos 

pontos obt idos pelos  jogos real izados) ,  c lass if icando-se a equipe de 
maior  média. 

4.9 Serão adotadas as seguintes  def in ições para a competição por EQUIPES: 
4.9.1 PONTO - é uma seqüênc ia na qual o resultado é contado. Toda e 

qualquer  bola em jogo é cons iderada uma disputa de ponto; 
4.9.2 SET -  é o conjunto de 11 pontos, a não ser que ambos os jogadores 

tenham 10 pontos, sendo cons iderado vencedor o jogador que obt iver  
uma diferença de 02 pontos em re lação ao seu oponente; 

4.9.3 PARTIDA -  é o conjunto de melhor de 05 sets; 
4.9.4 JOGO - é o conjunto de melhor de 05 part idas no Sis tema Franco-

Bras i le iro.  
 

5.  A compet ição INDIVIDUAL e de DUPLAS, obedecerão ao seguinte:  
5.1 Serão incluídos nas chaves, tecnicamente elaboradas pela coordenação do 

evento, todos os at le tas conf irmados, sendo 05 at letas para o indiv idual,  01 
dupla feminina,  01 dupla mascul ina e 01 dupla mista; 

5.2 A compet ição de duplas  será real izada no s is tema de el im inatór ia s imples, 
sendo que os cabeças de chave serão estabelec idos, pela c lass if icação do ano 
anter ior .  O cabeça de chave será sempre do municíp io; 

5.3 Para compor a dupla mista  o munic ípio deverá conf irmar at letas que não 
d isputem as compet ições de duplas  feminina e mascul ina; 

5.4 A compet ição  indiv idual  será real izada pelo s istema de e l im inatór ia s imples,  
com sorteio d ir ig ido. O cabeça de chave será sempre o at le ta do municíp io, 
(Caso o at leta trocar de municíp io, leva cons igo a cabeça de chave) .  Os 
uniformes deverão estar em conformidade com as regras of ic ia is da CBTM em 
vigor  no país. 

  

6.  Os uniformes, de todos os at letas do municíp io, deverão ser iguais (modelo e cor) .  
Caso contrár io será encaminhado re latór io  a Just iça Despor t iva, para providênc ias  
legais.  Quando duas equipes entrarem com cores semelhantes de uniformes, ou uma 
de cor  branca e outra de cor  laranja, será real izado um sorte io pelo árbi tro para 
def in ir  a  cor da bola. 

 

7.  A Class if icação F inal  da modal idade de Tênis de Mesa, para os sexos feminino e 
mascul ino, dar-se-á pela soma dos pontos obt idos nas d isputas das categor ias , 
conforme segue: 

Classificação Pontos Classificação Pontos 
1º lugar 14 5º lugar 05 
2º lugar 11 6º lugar 04 
3º lugar 08 7º lugar 03 
4º lugar 06 8º lugar 02 

7.1 A categor ia EQUIPES terá pontuação dobrada. 
7.2 A c lass if icação das duplas mistas  será d iv idida por 02, cabendo metade dos 

pontos para a c lass if icação f ina l no sexo feminino e a outra metade para a 
c lassif icação f ina l no sexo mascul ino; 

7.3 Em caso de empate na Class i f icação Final  da modalidade, serão obedec idos os  
seguintes cr i tér ios: 
a)  Maior  número de pr imeiros  lugares; 
b)  Pers ist indo o empate,  pelo maior número de segundos lugares,  e ass im 

sucess ivamente, com as c lass if icações subsequentes; 
c)  Pers ist indo o empate,  os munic íp ios permanecerão empatados. 

 

8.  Os casos omissos serão resolv idos pela Comissão Técnica da Paraná Espor te no 
evento. 
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CAMPEONATO DE VOLEIBOLCAMPEONATO DE VOLEIBOLCAMPEONATO DE VOLEIBOLCAMPEONATO DE VOLEIBOL    
 
1.  O Campeonato de Vole ibol  será regido pelas regras in ternacionais,  da FIVB -  

Federação Internacional de Vole ibol ,  obedecendo às normas cont idas neste 
Regulamento. 

 

2.  Nas Fases Regionais ,  os  jogos serão d isputados em melhor de 02 sets  vencedores.  
Nas d isputas com 07 ou mais part ic ipantes,  a part ir  do cruzamento o l ímpico os jogos  
serão d isputados em melhor de 03 sets  vencedores. 

 

3.  Nas Fases F inais  dos JOJUPs e JAPs :  
3.1 Div isão “B” -  os jogos serão d isputados em melhor de 02 sets vencedores, e 

melhor de 03 sets  vencedores a part ir  do cruzamento o límpico. 
3.2 Div isão “A” -  Todos os jogos serão d isputados em melhor  de 03 sets 

vencedores, com exceção das d isputas de 5º a 8º lugares que serão em melhor 
de 02 sets vencedores. 

 

4.  Estará automat icamente suspensa da part ida subsequente à pessoa f ís ica que for  
desqual i f icada. 
4.1 Não se apl ica o d isposto neste ar t igo, se antes da part ida subsequente a 

pessoa f ís ica for  absolv ida pelo órgão judicante competente, desde que 
constante o não cumprimento da suspensão automát ica no termo de dec isão do 
respect ivo processo d isc ipl inar,  nos termos da legis lação despor t iva v igente. 

4.2 Para f ins do d isposto neste art igo,  entende-se por part ida subsequente a 
ocorrente na mesma compet ição/evento e no ano específ ico correspondente. 

 

5.  O s istema de desempate adotado nas fases que forem disputadas pelo s istema de 
rodízio, será o seguinte: 
5.1 Confronto d ireto (ut i l izado somente no caso de empate entre 02 equipes);  
5.2 Sets  average nos jogos entre as  equipes empatadas; 
5.3 Pontos average nos jogos entre as equipes empatadas; 
5.4 Sets  average em todos os jogos do grupo na fase; 
5.5 Pontos average em todos os jogos do grupo na fase; 
5.6 Sorte io. 
OBS:  Quando o empate for  entre 03 ou mais equipes,  e cont inuarem 02 equipes 
a inda empatadas e houver  necess idade de c lassif icar mais uma equipe, prevalecerá 
o cr i tér io de desempate estabelec ido no i tem 5.1. 

 

6.  O s istema de pontuação para c lass if icação no grupo será: 02 pontos por v i tór ia;  01 
ponto por  derrota. 

 

7.  Quando da necess idade de c lass if icar uma ou mais equipes por Critér io Técnico ,  se o 
número de equipes em todos os grupos for  igual,  a equipe que obt iver maior  
somatór ia de pontos (v i tór ia/derrota) em todos os jogos da fase será a c lass if icada. 
Permanecendo o empate ou se o número de equipes em pelo menos um dos grupos 
for  d iferente, ut i l izar-se-ão os seguintes cr i tér ios : 
7.1 Média de sets average (nº .  de sets recebidos d iv id idos pelo nº .  de sets fe i tos,  

d ivid idos pelo nº.  de jogos efetuados na fase. Class if ica-se o menor  
coef ic iente) ;  

7.2 Média de sets pró (nº .  de sets fe i tos d iv id idos pelo nº.  de jogos efetuados na 
fase.  Class if ica-se o maior  coef ic iente);  

7.3 Média de pontos pró (nº.  de pontos fe itos d ivid ido pelo nº.  de jogos efetuados 
na fase.  Class if ica-se o maior  coef ic iente);  

7.4 Sorte io. 
OBSERV AÇÕES:  
•  Ut i l i zar -se -á  i n ic ia lmente  o  p r imei ro  c r i té r io .  Em caso de empate  e  ha ja  a  necess idade  de  

c lass i f i car  mais  uma ou mais  equ ipes ,  passa-se ao segundo c r i t é r i o  e  ass im  por  d iant e .  
•  Quando na fó rmula  cons ta r  como zero ,  o  resu l tado obt ido  pe la  p rópr i a  equ ipe  (pontos ,  pa r t idas ,  

go ls ,  se ts ) ,  es ta  fó rmula  deve rá  se r  descar tada,  já  que não ex is te  d i v isão po r  zero  (matemát ica) .  
 

8.  Os casos omissos serão resolv idos pela Comissão Técnica da Paraná Esporte no 
evento. 
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CAMPEONATO DE VOLEICAMPEONATO DE VOLEICAMPEONATO DE VOLEICAMPEONATO DE VOLEI    DE PRAIADE PRAIADE PRAIADE PRAIA    
 
  
1.  O Campeonato de Vole i de Praia será regido pelas regras em vigor no país da CBV - 

Confederação Bras i le ira de Voleibol,  obedecendo às normas cont idas neste 
Regulamento. 

 

2.  A competição será real izada nas Fases Regionais  e Finais ,  sendo a compos ição para 
as Fases Finais :  
2.1  Para o 52º Jogos Abertos  do Paraná  -  16 duplas  

•  08 campeões Regionais;  
•  01 Dupla nº .  01 do municíp io-sede; 
•  07 Duplas  nº .  01 c lass if icadas de 2008. 

2.2  Para o 23º Jogos da Juventude do Paraná  -  24 duplas  
•  08 Campeões Regionais;  
•  08 Vice-campeões Regionais ;  
•  01 Dupla nº .  01 do municíp io-sede; 
•  07 Duplas  nº .  01 c lass if icadas de 2008. 

  

CLASSIFICAÇÃO FINAL DA MODAL IDADE EM 2008 -  DUPLAS Nº.  01 
JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ JOGOS ABERTOS DO PARAN Á CLASSIFICAÇÃO 

FINAL  FEMININO MASCULINO FEMININO MASCULINO 
1º lugar LONDRINA PARANAVAÍ MARINGÁ MARINGÁ 
2º lugar CURITIBA MARINGÁ PONTA GROSSA CASCAVEL 
3º lugar PARANAVAÍ LONDRINA CASCAVEL TOLEDO 
4º lugar FOZ DO IGUAÇU CURITIBA PARANAGUÁ PONTA GROSSA 
5º lugar PARANAGUÁ PONTA GROSSA TOLEDO SANTA HELENA 
6º lugar PONTA GROSSA CASCAVEL FOZ DO IGUAÇU CAMPO MOURÃO 
7º lugar CAMPO MOURÃO TOLEDO ARAUCÁRIA PARANAVAÍ 

 
2.3  Para part ic ipar  das Fases F inais ,  as  duplas de nº .  02, tanto dos munic íp ios pré-

c lassif icados como a do Munic íp io-sede deverão disputar suas c lass if icações nas 
Fases Regionais .  

2.4  Caso a lguma das duplas/municíp ios pré-c lassif icados não conf irme a par t ic ipação 
sua vaga f icará em aberto.   

 

3.  Cada munic íp io poderá inscrever até 06 at letas, porém para a compet ição serão 
formadas até 02 duplas sendo cada uma com 02 at letas.   

 

4.  As formas de d isputas dos jogos, de acordo com o número de duplas par t ic ipantes 
serão as seguintes: 

 
A)  02 DUPLAS :  melhor de 02 jogos vencedores. 
Obs. :  Para o JOJUPs -  Fase Regional  caso hajam somente duas duplas inscr i tas , 
não será haverá compet ição em função da c lass if icação automát ica para a Fase 
Final .  
 

B) DE 03 A 06 DUPLAS :  Será formada uma chave única, através de sor teio, e será 
d isputada em sistema de dupla el im inatór ia .  

 

C)  DE 07 A 12 DUPLAS  
1ª. Fase :  Os concorrentes serão d ivid idos em 02 chaves (A, B)  d isputadas pelo 
s istema de dupla e l im inatór ia.  O sorte io para compos ição das chaves será fei to 
conforme o número de part ic ipantes, sendo:  

•  07 duplas  -  01 chave com 04 e 01 chave com 03 duplas; 
Sorte io: 1ª  par te -  01 a 06 -  2ª  par te -  07 e 08. 

•  08 duplas  -  02 chaves com 04 duplas; 
Sorte io: Único -  01 a 08. 

•  09 duplas  -  01 chave com 05 e 01 chave com 04 duplas; 
Sorte io: 1ª  par te -  01 a 08 -  2ª  par te -  09 e 10. 

•  10 duplas  -  02 chaves com 05 duplas; 
Sorte io: Único -  01 a 10. 

•  11 duplas  -  01 chave com 06 e 01 chave com 05 duplas; 
Sorte io: 1ª  par te -  01 a 10 -  2ª  par te -  11 e 12. 

•  12 duplas  -  02 chaves com 06 duplas 
Sorte io: Único -  01 e 12. 
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CHAVES A B 
01 02 
03 04 
05 06 
07 08 
09 10 

EQUIPES 

11 12 

•  Class if icam-se o 1º e o 2º lugar  de cada chave para a 2ª Fase. 
 
 

2ª.  Fase :  Será d isputada pelo s is tema de cruzamento o límpico, conforme segue: 
•  Jogo 01 -  1º  chave A  x 2º  chave B 
•  Jogo 02 -  1º  chave B  x 2º  chave A 
• Jogo 03 -  perdedor jogo 01  x perdedor jogo 02 - decisão 3º e 4º lugares 
• Jogo 04 -  vencedor jogo 01  x vencedor jogo 02 - decisão 1º e 2º lugares 

 
 

D) DE 13 A 24 DUPLAS  
1ª. Fase :  Os concorrentes serão d ivid idos em 04 chaves (A, B, C,  D),  d isputados 
pelo s is tema de dupla e l im inatór ia .  O sorte io para compos ição das chaves será 
fei to  conforme o número de part ic ipantes,  sendo: 
 

•  13 duplas  -  01 chave com 04 e 03 chaves com 03 duplas ; 
Sorte io: 1ª  par te -  01 a 12 -  2ª  par te -  13 a 16. 

•  14 duplas  -  02 chaves com 04 e 02 chaves com 03 duplas ; 
Sorte io: 1ª  par te -  01 a 12 -  2ª  par te -  13 a 16. 

•  15 duplas  -  03 chaves com 04 e 01 chave com 03 duplas; 
Sorte io: 1ª  par te -  01 a 12 -  2ª  par te -  13 a 16. 

•  16 duplas  -  04 chaves com 04 duplas; 
Sorte io: Único -  01 a 16. 

•  17 duplas  -  01 chave com 05 e 03 chaves com 04 duplas ; 
Sorte io: 1ª  par te -  01 a 16 -  2ª  par te -  17 a 20. 

•  18 duplas  -  02 chaves com 05 e 02 chaves com 04 duplas ; 
Sorte io: 1ª  par te -  01 a 16 -  2ª  par te -  17 a 20. 

•  19 duplas  -  03 chaves com 05 e 01 chave com 04 duplas; 
Sorte io: 1ª  par te -  01 a 16 -  2ª  par te -  17 a 20. 

•  20 duplas  -  04 chaves com 05 duplas; 
Sorte io: Único -  01 a 20. 

•  21 duplas  -  01 chave com 06 e 03 chaves com 05 duplas ; 
Sorte io: 1ª  par te -  01 a 20 -  2ª  par te -  21 a 24. 

•  22 duplas  -  02 chaves com 06 e 02 chaves com 05 duplas ; 
Sorte io: 1ª  par te -  01 a 20 -  2ª  par te -  21 a 24. 

•  23 duplas  -  03 chaves com 06 e 01 chaves com 05 duplas ; 
Sorte io: 1ª  par te -  01 a 20 -  2ª  par te -  21 a 24. 

•  24 duplas  -  04 chaves com 06 equipes; 
Sorte io: Único -  01 a 24. 
 

CHAVES A B C D 
01 02 02 04 
05 06 04 08 
09 10 11 12 
13 14 15 16 
17 18 19 20 

EQUIPES 

21 22 23 24 

•  Class if icam-se o 1º e o 2º lugar  de cada chave para a 2ª Fase. 
 

2ª.  Fase :  Será d isputada no s istema de e l im inatór ia s imples com disputa de 3º e 
4º  lugares.  A compos ição da chave será a seguinte. 
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1º A     
 Jogo 01  Vencedor jogo 01   

2º D      
  Jogo 05  Vencedor Jogo 05  

1º C       
 Jogo 02  Vencedor jogo 02    

2º B      
   Decisão 1º/2º   

1º B      
 Jogo 03  Vencedor Jogo 03    

2º C       
  Jogo 06  Vencedor Jogo 06  

1º D      
 Jogo 04  Vencedor Jogo 04   

2º A  Perdedor Jogo 05  
    
  Decisão 3º/4º  
    
  Perdedor Jogo 06  

 
E) DE 25 A 32 DUPLAS  

1ª. Fase :  Os concorrentes serão d iv id idos em 08 chaves (A, B, C,  D, E, F, G, H),  
d isputadas pelo s istema de dupla e l im inatór ia .  O sor te io para compos ição das 
chaves será fe ito conforme o número de par t ic ipantes,  sendo: 

•  25 duplas  -  01 chave com 04 e 07 chaves com 03 duplas ; 
Sorte io: 1ª  par te -  01 a 24 -  2ª  par te -  25 a 32. 

•  26 duplas  -  02 chaves com 04 e 06 chaves com 03 duplas ; 
Sorte io: 1ª  par te -  01 a 24 -  2ª  par te -  25 a 32. 

•  27 duplas  -  03 chaves com 04 e 05 chaves com 03 duplas ; 
Sorte io: 1ª  par te -  01 a 24 -  2ª  par te -  25 a 32. 

•  28 duplas  -  04 chaves com 04 e 04 chaves com 03 duplas ; 
Sorte io: 1ª  par te -  01 a 24 -  2ª  par te -  25 a 32. 

•  29 duplas  -  05 chaves com 04 e 03 chaves com 03 duplas ; 
Sorte io: 1ª  par te -  01 a 24 -  2ª  par te -  25 a 32. 

•  30 duplas  -  06 chaves com 04 e 02 chaves com 03 duplas ; 
Sorte io: 1ª  par te -  01 a 24 -  2ª  par te -  25 a 32. 

•  31 duplas  -  07 chaves com 04 e 01 chave com 03 duplas; 
Sorte io: 1ª  par te -  01 a 24 -  2ª  par te -  25 a 32. 

•  32 duplas  -  08 chaves com 04 duplas. 
Sorte io: Único -  01 a 32. 
 

CHAVES A B C D E F G H 
01  02 03 04 05 06 07 08 
09 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 

EQUIPES 

25 26 27 28 29 30 31 32 

•  Class if icam-se o 1º lugar  de cada grupo para a 2ª  Fase. 
  

2ª. Fase :  Será d isputada no s is tema de e l im inatór ia s imples com disputa de 3º e 
4º  lugares.  A compos ição da chave será a seguinte: 

1º A    
 Jogo 01  Vencedor Jogo 01   

1º G      
  Jogo 05  Vencedor Jogo 05  

1º C       
 Jogo 02  Vencedor Jogo 02    

1º F      
  Decisão 1º/2º   

1º D      
 Jogo 03  Vencedor Jogo 03    

1º E       
  Jogo 06  Vencedor Jogo 06  

1º B      
 Jogo 04  Vencedor Jogo 04   

1º H   Perdedor Jogo 05  
    
  Decisão 3º/4º  
    
  Perdedor Jogo 06  
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F)  MAIS DE 33 DUPLAS 
 

Fase Única :  E l im inatór ia s imples com disputa de 3º  e 4º lugares.   
 

4.1 Nos sor te ios de compos ição das chaves a Comissão Técnica tentará evitar  que 
duplas de um mesmo municíp io sejam dispostas em uma mesma chave, e 
também para que na compos ição da pr imeira rodada da segunda fase as duplas 
que se enfrentaram na pr imeira fase não joguem novamente entre s i  nesta 
rodada. 

4.2 Para as Fases Finais,  na compos ição das chaves as duplas serão d istr ibuídas 
tecnicamente de acordo com a c lass if icação do ano anter ior  e o número de 
par t ic ipantes. 

 

5.  Nas Fases Regionais  os jogos serão real izados em set único de 21 pontos (ponto 
ra l ly) ,  sem ponto l im ite. 

 

6.  Nas Fases F inais  os jogos serão real izados em melhor de 02 sets vencedores de 18 
pontos (ponto por ra l ly)  sem ponto l im i te, em caso de necessidade de real ização do 
3º  set  o mesmo será d isputado até 15 pontos, conforme a regra da modal idade. 

 

7.  Estará automaticamente suspensa da par t ida subsequente a pessoa f ís ica que for  
desqual i f icada. 
7.1 Não se apl ica o d isposto neste ar t igo, se antes da part ida subsequente a 

pessoa f ís ica for  absolv ida pelo órgão judicante competente, desde que 
constante o não cumprimento da suspensão automát ica no termo de dec isão do 
respect ivo processo d isc ipl inar,  nos termos da legis lação despor t iva v igente. 

7.2 Para f ins do d isposto neste art igo,  entende-se por part ida subsequente a 
ocorrente na mesma compet ição/evento e no ano específ ico correspondente. 

 

8.  Para as  Fases Finais a Class if icação F inal  da modal idade de Vole i de Praia, para os  
sexos feminino e mascul ino, dar-se-á pela soma dos pontos obt idos pela(s)  dupla(s)  
dos municíp ios,  conforme segue: 

Classificação Pontos  Classificação Pontos  Classificação Pontos  Classificação Pontos  
1º lugar 30 
2º lugar 25 

5º e 6º 
lugares 

15 9º a 12º  
lugares 

07 

3º lugar 21 
4º lugar 18 

7º e 8º  
lugares 

10 13º a 16º 
lugares 

04 

17º lugares em 
diante 

01 

8.1  Em caso de empate,  como cr i tér io de desempate,  ut i l izar-se-á a c lassif icação 
da melhor dupla; 

8.2  Pers is t indo o empate,  como cr i tér io de desempate, a c lass if icação da 2ª  dupla. 
8.3  Pers is t indo o empate,  as  equipes permanecerão empatadas. 

 

9.  Nas Fases Regionais  não haverá c lassif icação por municíp io, sendo premiados com 
medalhas apenas os at le tas  c lass if icados em 1º,  2º  e 3º  lugares. 

 

10.  Os casos omissos serão resolv idos pela Comissão Técnica da Paraná Espor te no 
evento. 
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CAMPEONATO DE XADREZCAMPEONATO DE XADREZCAMPEONATO DE XADREZCAMPEONATO DE XADREZ    
 
1.  O Campeonato de Xadrez será disputado com a observânc ia das “Leis do Xadrez”  

estabelec idas pela Federação Internac ional de Xadrez -  F IDE, apl icadas, no que 
couberem, para cada prova e s istema de d isputa, as or ientações técnicas da 
Federação de Xadrez do Paraná -  FEXPAR e obedecendo as demais normas, 
cont idas neste Regulamento. 

 

2.  O Campeonato de Xadrez será d isputado nas Fases Regionais  e  Fases F inais :  
2.1 Nos Jogos da Juventude do Paraná  c lass if icam-se para a Fase F inal ,  o campeão 

e o v ice-campeão de cada uma das provas (RELÂMPAGO, RÁPIDO E 
CONVENCIONAL)  da Fase Regional ,  mais o representante do munic íp io-sede, 
perfazendo um tota l de 17 par t ic ipantes na Fase F inal .  

2.2 Nos Jogos Abertos do Paraná  c lass if icam-se os para a Fase F inal :  
2.2.1 Para a prova de XADREZ CONVENCIONAL o respect ivo campeão dessa 

prova em cada uma das Fases Regionais mais o municíp io-sede da Fase 
Final ;   

2.2.2 Para as provas de XADREZ RELÂMPAGO e de XADREZ RÁPIDO:  
d)  Os respect ivos campeões dessas provas em cada uma das Fases 

Regionais;  
e)  Os respect ivos campeões da prova de XADREZ CONVENCIONAL em 

cada uma das Fases Regionais ,  no caso em que os mesmos não 
estejam classif icados através do cr i tér io da le tra “a”  acima 
mencionado;  

f )   O municíp io-sede da Fase F inal ;  
  

3.  O Campeonato de Xadrez nas Fases Regionais e F inais  será composto das seguintes 
provas, no feminino e no mascul ino: 
3.1 XADREZ RELÂMPAGO,  com o tempo de jogo total  de 05 minutos para cada 

jogador ;  
3.2 XADREZ RÁPIDO ,  com tempo de jogo total  de 20 minutos para cada jogador ;  
3.3 XADREZ CONVENCIONAL ,  com tempo de jogo tota l de 01h30min nocaute,  para 

cada jogador.  
 

4. Nas Fases Regionais  as provas de XADREZ RÁPIDO, XADREZ RELÂMPAGO E 
XADREZ CONVENCIONAL ,  serão organizadas de acordo com os s istemas e cr i tér ios  
seguintes: 
4.1 Match de 04 par t idas,  no caso de 02 part ic ipantes;   
4.2 Sistema Round-Robin (pela tabela Schur ing)  em turno e returno, no caso de 03 

ou 04 par t ic ipantes; 
4.3 Sistema Round-Robin (pela tabela Schur ing)  em turno único, no caso de 05 ou 

06 par t icpantes; 
4.4 Suíço em 05 rodadas no caso de 07 ou mais part ic ipantes, f icando estabelecido 

para f ins de emparceiramento que na ú lt ima rodada não serão levadas em conta 
às cores das rodadas anter iores. 

 

5.  Nas Fases F inais  as provas de XADREZ RÁPIDO, XADREZ RELÂMPAGO E XADREZ 
CONVENCIONAL  serão organizadas de acordo com os s istemas e cr i tér ios seguintes: 
5.1 Match de 04 par t idas,  no caso de 02 part ic ipantes; 
5.2 Sistema Round-Robin (pela tabela Schur ing)  em turno e returno, no caso de 03 

ou 04 par t ic ipantes; 
5.3 Sistema Round-Robin (pela tabela Schur ing)  em turno único, no caso de 05 ou 

10 par t ic ipantes; 
5.4 Suíço em 07 rodadas no caso de 11 ou mais part ic ipantes,  f icando estabelecido 

para f ins de emparceiramento que na úl t ima rodada não serão levadas em conta 
às cores das rodadas anter iores. 

 

6.  Na apl icação do s istema suíço será observada a regulamentação da FIDE com as 
adaptações, recomendações e sof twares indicados pela FEXPAR. 
6.1 Nas provas de XADREZ CONVENCIONAL ,  a ordem in ic ia l  das equipes no 

torneio será estabelec ida ut i l izando-se, pela ordem, o cr i tér io de rat ing médio e 
em caso de empate,  ordem alfabét ica crescente dos nomes dos municíp ios ; 

6.2 A apuração do rat ing médio das equipes na prova de XADREZ CONVENCIONAL 
será fe ita através da soma dos rat ings de todos os integrantes da equipe que o 
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possuam, seguido da d ivisão por 06; 
6.3 Para apuração dos rat ing médio serão ut i l izados, pela ordem, os rat ings FIDE, 

CBX e FEXPAR; 
6.4 Nas provas de XADREZ RÁPIDO E XADREZ RELÂMPAGO  a ordem in ic ial  dos 

jogadores em cada um dos torneios será estabelec ida ut i l izando-se, os cr i tér ios  
de rat ing FIDE, t i tulação FIDE, rat ing rápido CBX, rat ing rápido FEXPAR e 
ordem alfabét ica crescente do úl t imo sobrenome. 

 

7.  Nas Fases Regionais  o campeonato de Xadrez será real izado em até 04 d ias , de 
acordo com a programação of ic ia l ,  organizado na seguinte ordem de provas, para o 
feminino e para o mascul ino:   
7.1 A pr imeira prova será a de XADREZ RELÂMPAGO  (1º  d ia) ;  
7.2 A segunda prova será a de XADREZ RÁPIDO  (1º  e 2º  d ias);  
7.3 A ú lt ima prova será a de XADREZ CONVENCIONAL  (2º  ao 4º  d ia) .  

 

8.  Nas Fases F inais  o campeonato de Xadrez será real izado em até 06 d ias,  de acordo 
com a programação of ic ia l ,  organizado na seguinte ordem de provas,  para o feminino 
e para o mascul ino: 
8.1 A pr imeira prova será a de XADREZ RELÂMPAGO  (1º  d ia) ;  
8.2 A segunda prova será a de XADREZ RÁPIDO  (1º  e 2º  d ias);  
8.3 A ú lt ima prova será a de XADREZ CONVENCIONAL  (2º  ao 6º  d ia) .  

 

9.  Os municíp ios deverão inscrever os enxadr is tas por prova (CONVENCIONAL /  
RÁPIDO / RELÂMPAGO) ,  a través da Ficha de Confi rmação de At letas por Prova  (ver 
Fichas de Inscr ição),  conforme o estabelec ido no Capí tulo V do Regulamento Geral .  
As subst i tu ições de at letas nas provas poderão ser fe i tas até 72 horas antes do 
iníc io da compet ição da modal idade, não sendo permit ida a inclusão de novos 
at letas .  O munic íp io que não se f izer representar na Sessão Técnica  da respect iva 
prova da modal idade estará automat icamente fazendo sua conf irmação através da 
f icha e das decisões nela tomadas,  não podendo a l terar  a sua refer ida f icha. 

 

10.   Será real izada, ord inar iamente, uma Sessão Técnica  para o Campeonato de Xadrez.  
Tal sessão será programada no d ia anter ior  ao in íc io das d isputas, conforme 
programação of ic ia l ,  tendo as atr ibu ições espec if icadas pelo regulamento gera l e,  
par t icu larmente: 
10.1 Apresentação da programação e metodologia de trabalho da equipe técnica; 
10.2 Def in ição de procedimentos técnicos; 
10.3 Indicação dos jogadores t i tu lares  e a respect iva ordem dos tabule iros para a 

prova de XADREZ CONVENCIONAL ;  
10.4 Determinar o horár io e local de entrega da escalação da equipe para cada 

rodada do XADREZ CONVENCIONAL ,  no caso da entrada de reserva(s);  
10.5 Indicação da ordem dos tabule iros para as provas de XADREZ RÁPIDO e 

XADREZ RELÂMPAGO;  
10.6 Sorte io para a def in ição da ordem de emparceiramento, no caso das provas 

real izadas pelos s istemas Round-Robin ou match. 
 

11.   O at leta que est iver inscr i to por mais de um munic ípio deverá fazer a opção por qual  
municíp io part ic ipará na compet ição, já na 1ª Sessão Técnica  da modal idade. Caso 
não o faça pessoalmente, estará impedido de part ic ipar das provas de XADREZ 
RÁPIDO  e  XADREZ RELÂMPAGO ,  e a inda, caso queira part ic ipar  da compet ição de 
XADREZ CONVENCIONAL ,  deverá fazê- la pessoalmente na 2ª Sessão Técnica  da 
modal idade. Caso não o faça estará impedido, também, de part ic ipar da respect iva 
prova. 

 

12.   A prova de XADREZ CONVENCIONAL  será d isputada por equipes em 04 tabule iros,  
sendo que: 
12.1 As equipes femininas e mascul inas serão compostas por 06 enxadr istas, sendo 

04 t i tu lares e 02 reservas; 
12.2 Para subst i tu ição de enxadr ista ( t i tu lar  por reserva) será ut i l izado o 

procedimento adotado nas Ol impíadas da FIDE, ou seja, o(s)  t i tu lar  (es) logo 
abaixo do(s) tabulei ro(s)  ausente(s) ,  se houver (em), sobe (m) na respect iva 
ordem e o(s)  reserva(s) entra(m) pelo ú lt imo tabule iro, podendo subir  (em) pelo 
mesmo modo até supr i r  as  vacânc ias  exis tentes ; 

12.3 Para poder in ic iar  as par t idas em cada rodada cada equipe deverá comparecer 
com um mínimo de 02 enxadr istas; 

12.4 A não observânc ia do d isposto no i tem 12.3 impl icará na atr ibu ição de derrota 
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por  ausência (W .O.)  da equipe inf ratora, apl icando-se à mesma o es tabelec ido 
no Regulamento Geral ;  

12.5 Os reservas não têm ordem, para efe ito do que trata o i tem 12.2. 
 

13.   As provas de XADREZ RÁPIDO  e XADREZ RELÂMPAGO  serão d isputadas 
obedecendo-se as seguintes  normas: 
13.1 Cada municíp io poderá inscrever  até 04 enxadr is tas  em cada prova,  no feminino 

e no mascul ino; 
13.2 As provas, no feminino e no mascul ino e no, serão subdiv id idas em 04 torneios , 

denominados torneios indiv iduais por tabule i ro (T1, T2, T3 e T4).  
13.3 Ao f ina l haverá a apuração de uma class i f icação indiv idual cor respondente a 

cada um dos torneios (1º ,  2º,  3º e 4º tabule iros),  a lém da c lass if icação por 
equipes apurada para cada prova e sexo para efe i to de c lass if icação f inal da 
modal idade e sexo, não sendo passível de premiação; 

13.4 Os enxadr istas que perderem por ausênc ia (W .O.) ,  serão automaticamente 
desc lass if icados das d isputas na respect iva prova (não serão mais 
emparceirados para as d isputas seguintes).  

 

14.   Em todas as provas,  em cada par t ida será atr ibuído 01 (um) ponto por  v i tór ia,  0,5 
(meio)  ponto por empate e 00 (zero)  ponto por derrota. 

 

15.   Na prova de XADREZ CONVENCIONAL  d isputada ut i l izando-se o Sis tema Suíço, a 
c lassif icação de cada equipe será estabelec ida ut i l izando-se, pela ordem, os 
seguintes cr i tér ios: 
15.1 Somatór ia da pontuação de todas as par t idas ( jogadas por todos os tabulei ros) ;  
15.2 Buchholz mediano; 
15.3 Buchholz; 
15.4 Pontuação progress iva; 
15.5 Número de v itór ias . 

 

16.   Na prova de XADREZ CONVENCIONAL  d isputada pelo Sistema Round-Robin a 
c lassif icação de cada equipe será estabelec ida ut i l izando-se, pela ordem, os 
seguintes cr i tér ios: 
16.1 Somatór ia da pontuação de todas as par t idas ( jogadas por todos os tabulei ros) ;  
16.2 Somatór ia dos pontos de match, (atr ibu i-se um ponto por v i tór ia e meio ponto 

por  empate em cada match);   
16.3 Somatór ia de pontos por tabule iro computados da seguinte forma: 

a)  1º  tabule iro:  4,0 pontos por v i tór ia  e 2,0 pontos por  empate; 
b)  2º  tabule iro:  3,0 pontos por v i tór ia  e 1,5 pontos por  empate; 
c)  3º  tabule iro:  2,0 pontos por v i tór ia  e 1,0 ponto por  empate; 
d)  4º  tabule iro:  1,0 ponto por v i tór ia  e 0,5 ponto por empate. 

16.4 O mesmo procedimento do i tem 16.3 desconsiderando-se o 4º tabuleiro; 
16.5 O mesmo procedimento do i tem 16.3 desconsiderando-se os 3º e 4º tabule iros; 
16.6 O mesmo procedimento do i tem 16.3 descons iderando-se os 2º ,  3º e 4º 

tabule iros. 
16.7 Resultado do confronto d ireto; 
16.8 Sorte io. 

 

17.   Nas provas de XADREZ RÁPIDO  e XADREZ RELÂMPAGO  real izadas pelo Sistema 
Suíço, a c lassif icação dos enxadr is tas será estabelec ida ut i l izando-se, pela ordem, 
os seguintes cr i tér ios :  
17.1 Pontuação indiv idual tota l;  
17.2 Buchholz mediano; 
17.3 Buchholz; 
17.4 Sonneborn-Berger ;  
17.5 Pontuação progress iva; 
17.6 Número de v itór ias . 

 

18.   Nas provas de XADREZ RÁPIDO  e XADREZ RELÂMPAGO  real izadas pelo Sistema 
Round-Robin, a c lass i f icação dos enxadr istas será es tabelec ida ut i l izando-se, pela 
ordem, os seguintes cr i tér ios: 
18.1 Pontuação indiv idual tota l;  
18.2 Sonneborn-Berger ;  
18.3 Confronto d ireto; 
18.4 Número de v itór ias ; 
18.5 Sorte io. 
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19.   Nas provas de XADREZ RÁPIDO  e  XADREZ RELÂMPAGO ,  a  c lass if icação dos 
municíp ios será es tabelec ida em cada prova, no feminino e no mascul ino, mediante a 
somatór ia da pontuação de todos os seus tabuleiros  par t ic ipantes na respect iva 
prova, ut i l izando-se para o desempate os cr i tér ios es tabelec idos no i tem 17 ou no 
i tem 18,  conforme o caso, apl icados para o 1º  tabule iro de cada equipe empatada. 

 

20.   Nas Fases F inais ,  para a apuração da Classif icação F inal da modal idade de Xadrez 
feminino e mascul ino, a c lass if icação do municíp io part ic ipante (CMP) em cada prova 
será es tabelec ida mediante a pontuação corr igida (PC) obt ida nas par t idas 
real izadas, mais uma bonif icação (B) re lacionada à c lass if icação, cujo tota l é 
mult ip l icado por um coef ic iente de valor ização (CV), de acordo com a fórmula: CMP = 
(PC+B) x CV .  

 

21.   A pontuação corr ig ida (PC) para a prova de XADREZ CONVENCIONAL  é a somatór ia 
da pontuação de todos os 04 tabule iros no feminino e dos 04 tabuleiros no mascul ino 
(POT) d iv idida pelo tota l de pontos possíveis de serem obt idos (PP),  que depende do 
número de rodadas, mult ipl icado por  100,  ou seja:  PC = (POT/PP) x 100 .  

 

22.   Para as provas de  XADREZ RÁPIDO  e XADREZ RELÂMPAGO  a  pontuação corr ig ida 
(PC) é a somatór ia de todos os pontos obt idos nas par t idas real izadas pelos  
enxadr istas do munic íp io (POE) d iv id ido pelo tota l de pontos possíveis de serem 
obt idos (PP), que depende do número de rodadas, mult ip l icado por 100, ou seja: PC 
= (POE/PP) x 100 .  

 

23.   A bonif icação (B) para cada municíp io é estabelec ida pela seguinte fórmula: B = 
[(MPP+1) – CSC] x 2 ,  onde MPP é número de municíp ios par t ic ipantes da prova e 
CSC é a c lassif icação do municíp io na respect iva prova em valor  absoluto (antes de 
proceder qualquer  cor reção) ,  sendo que a mult ip l icação pelo fator  de 2 é fe i ta para 
colocar o resul tado numa faixa mais próx ima dos valores de POE. Como exemplo da 
apl icação desta fórmula, numa prova com 30 municíp ios part ic ipantes (MPP=30)  o 
municíp io pr imeiro colocado (CSC=1) ganhar ia 60 pontos de bônus, o segundo 
colocado ganhar ia 58 pontos e assim, sucess ivamente, até o ú l t imo colocado que 
ganhar ia 02 pontos. 

 

24.   Para efei to da bonif icação, caso pers ista o empate na apuração da c lass if icação dos 
municíp ios, em quaisquer das provas, após a apl icação de todos os cr i tér ios de 
c lassif icação estabelec idos, deverão ser atr ibuídos aos empatados a média dos 
pontos cor respondentes às c lass if icações empatadas.   

 

25.   O coef ic iente de valor ização (CV),  femin ino e mascul ino, para cada prova será: 
25.1 CONVENCIONAL  -  CV = 6; 
25.2 RÁPIDO   -  CV = 4; 
25.3 RELÂMPAGO   -  CV = 3. 

 

26.   A fórmula es tabelec ida no i tem 20 para a c lass if icação do munic íp io par t ic ipante 
(CMP) pretende contemplar :  

26.1 O aspecto compet i t ivo, mediante a ut i l ização da pontuação corr igida (PC); 
26.2 A part ic ipação da comunidade enxadrís t ica na prova, mediante a bonif icação 

(B) ;  
26.3 O esforço relat ivo despendido em cada prova (que se ref le te nos dias  de 

duração de cada uma) , mediante o coef ic iente de valor ização (CV) . 
 

27.   Nas Fases F inais ,  a  Class i f icação F inal  no Xadrez feminino (CFMF) e no Xadrez 
mascul ino (CFMM) será apurada mediante a somatór ia da c lass if icação do munic ípio 
par t ic ipante (CMP) em cada uma das provas. Em caso de empate na c lass if icação 
f ina l serão ut i l izados os seguintes cr i tér ios  de desempate: 
27.1 Melhor co locação na prova de XADREZ CONVENCIONAL ;  
27.2 Melhor co locação na prova de XADREZ RÁPIDO.  

 

28.  Para a par t ic ipação em qualquer prova da modal idade de Xadrez será obr igatór io 
que os munic íp ios inscr i tos levem o mater ia l  necessár io para a real ização das 
par t idas, e: 
28.1 A obr igação de apresentar jogo completo e re lógio de xadrez,  ambos em boas 

condições de uso,  caberá sempre ao enxadr ista condutor das peças brancas; 
28.2 O padrão de re lógio a ser ut i l izado em todas as provas é o t ipo mecânico; 
28.3 O equipamento de xadrez deve procurar  seguir  as recomendações da FIDE 

(Regulamento C02 -  Padronização de Equipamentos de Xadrez para Torneios 
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FIDE); 
28.4 Entre outros aspectos do equipamento de que t rata o i tem 28.3, o rei deve ter  

entre 8,5 e 10,5 cm de al tura, sendo o d iâmetro de sua base de 40 a 50% a 
sua a ltura, sendo as demais peças proporc ionais ao re i,  e o tabule iro deve ter  
os quadrados medindo de 5 a 6,5 cm de largura; 

28.5 Caberá ao Supervisor e/ou Coordenador de Xadrez aprovar os equipamentos a 
serem ut i l izados nas part idas; 

28.6 A coloração das peças deve seguir  os padrões de contraste c laro/escuro,  
ut i l izando cores que não causem desagrado, impacto v isual ,  ou seja,  
demasiadamente chamativas; 

 

29.  Os enxadr is tas , os técnicos e demais  par t ic ipantes deverão zela r pela observânc ia 
das normas de conduta estabelec idas nas Leis do Xadrez da FIDE e, em part icular :  
29.1 Não serão permit idos contatos dos técnicos ou de outras pessoas, com os 

jogadores durante o andamento das part idas com a f inal idade de passar 
instruções técnicas, ta is como as referentes à pos ição, resultados ou 
perspect ivas de resultado das part idas; 

29.2 Para outras questões que não aquelas mencionadas no i tem 29.1, o árb itro 
gera l deverá autor izar  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 arb itragem; 

29.3 Não é permit ido aos enxadr istas, técnicos e outras pessoas à ut i l ização de 
aparelhos e letrônicos (celu lar ,  computador,  rádio,  reprodutor de CD e DVD, 
etc .)  no ambiente de jogo. 

 

30.   A premiação para as Fases Regionais  das compet ições será const i tu ída de: 
30.1 Medalhas para todos os enxadr istas componentes dos três  pr imeiros  

municíp ios melhores colocados na prova de XADREZ CONVENCIONAL ;  
30.2 Medalhas para os três  pr imeiros enxadr is tas  melhores colocados das provas 

de XADREZ RÁPIDO e XADREZ RELÂMPAGO, no feminino e no mascul ino .   
 

31.  A premiação para as  Fases F inais  das compet ições será const i tuída de: 
31.1 Troféus para os três  pr imeiros municíp ios  melhores colocados,  conforme 

i tem 27,  para o feminino e o mascul ino. 
31.2 Medalhas para todos os enxadr istas componentes dos três  pr imeiros  

municíp ios melhores colocados na prova de XADREZ CONVENCIONAL ;  
31.3 Medalhas para os três pr imeiros enxadr is tas melhor co locados de cada um 

dos torneios correspondentes ao 1º ,  2º,  3º  e 4º tabule iros das provas de 
XADREZ RÁPIDO e XADREZ RELÂMPAGO ,  no feminino e no mascul ino; 

31.4 Medalhas para os três enxadr istas que tota l izarem as melhores pontuações 
percentuais em cada tabule iro (1º,  2º.  3º e 4º)  na prova de XADREZ 
CONVENCIONAL ,  bem como ao melhor reserva,  no feminino e mascul ino; 

31.5 Para a premiação por  tabule iro a que se refere o i tem 31.4, somente são 
e legíveis os enxadr istas que tomaram parte em pelo menos 65% das 
rodadas; 

31.6 Para o desempate na apuração dos melhores tabule iros serão ut i l izados, 
pela ordem os seguintes cr i tér ios de desempate: 
31.6.1 Confronto d ireto; 
31.6.2 Número de par t idas jogadas; 
31.6.3 Média dos rat ings dos adversár ios . 

 

32.  Os casos omissos serão resolv idos pela Comissão Técnica da Paraná Espor te no 
evento. 

 
 


