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Regulamento do 14º Jogos Urbanos Indígenas de  

Campo Grande MS- 2021 

 

TÍTULO I  

DAS FINALIDADES  

 

Art. 1º - O 14º Jogos Urbanos Indígenas de Campo Grande 2021 é uma promoção 
da Prefeitura Municipal de Campo Grande, através da Fundação Municipal de 
Esporte – FUNESP e da Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos e 
tem como objetivo desenvolver o intercâmbio esportivo entre a comunidade 
indígena do município, valorizando o caráter educativo e comunitário e 
promover o esporte como resultante das atividades desenvolvidas nas 
aldeias. 

 

TÍTULO II 

DAS MODALIDADES 

 
 

Art. 2º - As modalidades a serem disputadas são as seguintes: 
 

                INDIVIDUAL SEXO                                         QUANTIDADE DE ATLETAS 

01 - ARCO E FLECHA MASCULINO 

Mínimo Máximo 

 
01 

 
02 

    

02 - CABO DE GUERRA 

 
MASCULINO E FEMININO 

 
 

08 (Masculino) 
 

06 (Feminino) 

10 (Masculino) 
 

08 (Feminino) 

03 - FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO 07 por equipe 20 por equipe 

04 - FUTSAL FEMININO 15 por equipe 15 por equipe 

 
OBSERVAÇÃO: TODAS AS MODALIDADES TERÃO A PARTICIPAÇÃO DE SOMENTE 01 

(UMA) EQUIPE POR COMUNIDADE 
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TÍTULO III 

DA ORGANIZAÇÃO  
 

Art. 3º - A organização do 14º Jogos Urbanos Indígenas de Campo Grande 2021 
tem a seguinte estrutura: 

 I. Comissão de Honra; 
II. Direção Geral: 
III. Conselho Disciplinar; 
IV. Direção Técnica; 
V. Secretaria Geral; 
VI. Direção Administrativa. 

 

CAPÍTULO I 

DA COMISSÃO DE HONRA  

 

Art. 4º - A Comissão de Honra será composta por autoridades convidadas pela 
Direção Geral do 14º Jogos Urbanos Indígenas de Campo Grande 2021. 

 

CAPÍTULO II  

DA DIREÇÃO GERAL  
 

Art. 5º - A Direção Geral dos 14º Jogos Urbanos Indígenas de Campo Grande 
2021 será composta de 01(um) Diretor, competindo-lhe designar os demais 
responsáveis pelos diferentes setores da estrutura organizacional na forma 
estabelecida no presente Regulamento. 

 

SESSÃO I 

CONSELHO DISCIPLINAR  

 

Art. 6º - O Conselho Disciplinar será composto por 05(cinco) membros designados pelo 
Diretor Geral do 14º Jogos Urbanos Indígenas de Campo Grande 2021. 

Art. 7º - O Conselho Disciplinar será regido pelo Regulamento Geral do 14º Jogos 
Urbanos Indígenas de Campo Grande 2021. 

 

CAPÍTULO III  

DA DIREÇÃO TÉCNICA 

 

Art. 8º - A Direção Técnica, subordinada à Direção Geral será composta por 01(um) 
Diretor, 02(dois) Diretores Adjuntos e 06(seis) Coordenadores de 
Modalidade, indicados pela FUNESP. 

§ Único - É da competência da Direção Técnica: 

a) Vistoriar e aprovar os locais de competição; 
b) Coordenar e organizar as competições de acordo com as normas 

estabelecidas no Regulamento. 
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CAPÍTULO IV  

DA SECRETARIA GERAL  

 
 

Art. 9º - A Secretaria Geral será constituída por 01(um) Coordenador e Adjuntos, 
competindo-lhes: 

a) Receber, analisar e processar as inscrições; 
b) Encaminhar as inscrições à Direção Geral para homologação; 
c) Preparar o material destinado a composição do Boletim Oficial; 
d) Conferir e publicar os resultados no site da FUNESP. 

 

TÍTULO IV  

DAS INSCRIÇÕES E REPRESENTAÇÕES 

 
Art. 10 - As inscrições serão iniciadas no dia 09 de março de 2021 e encerradas no 

dia 31 de março de 2021 às 16 horas, não podendo ser alteradas. 

Após esta data, não serão aceitas novas inscrições. 

Art. 11- As Fichas de Inscrição devem ser assinadas pelo dirigente da equipe, 
sendo que o mesmo responderá por qualquer infração contida neste 
regulamento. 

Art. 12 - Só participarão do 14º Jogos Urbanos Indígenas de Campo Grande 2021, 
as comunidades indígenas, regularmente inscritas nos Jogos. 

§ 1º - Somente podem participar indígenas. 

§ 2º - Cada Atleta poderá participar do Cabo de Guerra, de uma Modalidade 
Individual e uma Coletiva. 

Art. 13 - Nas modalidades de Futebol de Campo, Futsal, Cabo de Guerra, Arco e 
Flecha somente podem participar atletas com idade acima de 15 anos. 

 
TÍTULO V 

DO SISTEMA DE DISPUTA 

 
Art. 14 - As formas de disputas serão estabelecidas em função do número de equipes 

inscritas, em consonância com as normas estabelecidas neste Regulamento 
e critérios determinados pela Direção Técnica. 

Art. 15 - As equipes participantes terão que estar no local dos jogos 20 minutos antes 
do horário previsto na tabela, para o início da competição. 

Art. 16 - Antes do inicio de cada competição, o representante da equipe deverá estar 
presente junto ao coordenador da modalidade, para confirmação do atleta na 
competição.  
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§ Único - Os atletas devem apresentar um dos seguintes documentos para poder 
participar dos jogos: 

a) RG; 

b) Carteira de Trabalho; 

c) CNH (Carteira Nacional de Habilitação); 

d) Carteira Indígena; 

e) RANI 

 

TÍTULO VI  

DA PREMIAÇÃO 

Art. 17 - Será consagrada campeã do 14º Jogos Urbanos Indígenas de Campo 
Grande 2021, a equipe que somar o maior número de pontos contados de 
acordo com a classificação das equipes nas modalidades disputadas, 
somadas as pontuações das equipes masculinas e femininas. 
§ 2º - As modalidades individuais podem usar o sistema de pontos para 

classificação das equipes. 
Para as modalidades individuais que utilizem o sistema de pontos, 
será utilizada a pontuação da tabela abaixo. 
 

Serão pontuados: 
a) os atletas classificados do 1º ao 6º lugar, nas provas ou disputas 

realizadas; 
b) as duplas classificadas do 1º ao 6º lugar; 

Tabela de pontuação do sistema de pontos 
 

1º Lugar 10 pontos 

2º Lugar 06 pontos 

3º Lugar 04 pontos 

4º Lugar 03 pontos 

5º Lugar 02 pontos 

6º Lugar 01 ponto 

 
§ 3º - As equipes receberão a pontuação abaixo, de acordo com sua 

classificação na modalidade: 
  1º lugar     13 (treze) pontos; 

 2º lugar     08 (oito) pontos; 
 3º lugar     05 (cinco) pontos; 
 4º lugar     03 (três) pontos;  
 5º lugar     02 (dois) pontos; 
 6º lugar     01 (um) ponto.  

Art. 18 - Na classificação final, será concedida a seguinte premiação: 

  Troféu de 1° lugar geral para a equipe com maior pontuação; 
 Troféu de 2º lugar geral para a equipe com segunda maior pontuação; 
 Troféu de 3º lugar geral para a equipe com terceira maior pontuação; 
 Troféu Transitório; 
 Medalhas aos atletas classificados em 1º, 2º e 3º lugar. 
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Art. 19 - Em caso de empate na classificação geral, vencerá a equipe com o maior 
número de primeiros lugares.  
Persistindo o empate, será adotado o mesmo critério para as colocações 
seguintes, até o desempate.  
Permanecendo o empate será feito sorteio, com a presença dos 
representantes das equipes envolvidas.  

 
 
 
 

TÍTULO VII  

DOS RECURSOS E PENALIDADES  

 
 
 
 

Art. 20 - Toda e qualquer infração cometida por técnicos, dirigentes ou atletas, estará 
sujeito ao julgamento do Conselho Disciplinar. 

Art. 21 - Será desclassificada da modalidade, a equipe que não se apresentar no local 
de jogo e/ou competição no horário determinado, sendo permitido o prazo de 
15 minutos de tolerância, apenas para o 1º(primeiro) jogo da rodada.  

Em caso de desclassificação serão considerados nulos todos os resultados 
obtidos pela equipe na fase que estiver participando. 

Art. 22 - Todos os componentes do banco de reserva que forem expulsos ou 
desqualificados estarão automaticamente suspensos dos Jogos.  

Art. 23 - 

 

Será aplicada a pena de suspensão do 14º Jogos Urbanos Indígenas de 
Campo Grande 2021 e mais sanções impostas pelo Conselho Disciplinar, 
nos seguintes casos. 

 a) Responsável pela equipe e atletas que provocarem distúrbios durante a 
realização dos Jogos;  

b) Responsável pela equipe que desvirtuar as finalidades das competições, 
apresentando protestos descabidos, críticas caluniosas e difamatórias 
aos árbitros e organizadores do evento;  

c) Responsável pela equipe e atletas que ferirem as normas regulamentares 
dos jogos e ética desportiva dentro e fora das competições;  

d) O atleta que durante os jogos for pego competindo por duas comunidades 
em modalidades diferentes será desclassificado dos jogos e a 
comunidade envolvida (que aceitou a participação), sofrerá a perda de 
10 (dez) pontos na contagem da pontuação na classificação geral;  

e) A comunidade inscrita na modalidade que não comparecer para disputa 
prevista nos jogos, estará automaticamente desclassificada e ainda 
perderá de 10 (dez) pontos na contagem para a classificação geral. 
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TÍTULO VIII  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

 

 

Art. 24 - Todas as comunicações da Comissão Organizadora dos jogos serão através 
do Boletim e/ou Nota Oficial expedida pela Secretaria Geral. 

Art. 25 - O dirigente da entidade será responsável pela Disciplina de seus atletas 
durante a realização dos jogos.  

Art. 26 - No caso de ambas as equipes chegarem para o jogo trajando camisetas da 
mesma cor, a equipe relacionada do lado esquerdo da tabela deverá trocá-
la no tempo máximo de 20 minutos. 

Art. 27 - No caso de não realização da troca de uniforme no prazo estabelecido, será 
considerado WO, cabendo sanções conforme item “e” do Artigo 23 deste 
Regulamento. 

Art. 28 - A condição de saúde dos atletas inscritos ficará sob a responsabilidade das 
comunidades indígenas.  

Art. 29 - É vetada no Cerimonial de Abertura, bem como no transcorrer dos jogos, a 
participação de equipes e atletas que estejam com nomes de candidatos a 
cargo eletivo, bem como propaganda de cigarros e bebidas alcoólicas 
impressos nos uniformes. 

§ Único - Será terminantemente proibido o consumo de bebidas alcoólicas no 
Cerimonial de Abertura e no transcorrer dos jogos. 

Art. 30 - 
A Organização dos Jogos não se responsabilizará por quaisquer acidentes 
ocorridos com pessoas envolvidas no evento ou por estas ocasionadas a 
terceiros, antes, durante e após qualquer competição. 

Art. 31 - É de responsabilidade de cada entidade, a indenização pelos danos e 
perdas dos materiais e equipamentos nos locais de competições colocados 
à disposição dos jogos. 

Art. 32 - Poderão permanecer no banco de reservas, o responsável pela equipe e 
atletas uniformizados e devidamente inscritos. 

Art. 33 - No Desfile do Cerimonial de Abertura, os atletas deverão estar trajados 
tipicamente ou uniforme de competição valorizando sua etnia, estando 
uniformizados nos demais dias do evento. 

Art. 34 - As equipes de arbitragem estarão a cargo da Coordenação dos Jogos, não 
sendo aceito veto por parte de nenhuma equipe participante. 

Art. 35 - Os participantes serão considerados, para todos os efeitos, conhecedores 
das Regras Oficiais e dos dispostos neste Regulamento. 

Art. 36 - Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Direção Geral 
do 14º Jogos Urbanos Indígenas de Campo Grande 2021, em comum 
acordo com a Direção Técnica. 
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TÍTULO IX  

DAS NORMAS DAS MODALIDADES  
 

CAPÍTULO II- ARCO E FLECHA  

 

Art. 01 - Cada equipe poderá inscrever até 02(dois) atletas e no mínimo 01(um) atleta. 

Art. 02 - Cada entidade deverá levar seu Arco e Flecha. 

Art. 03 - Cada atleta poderá realizar 03(três) tentativas. 

Art. 04 - O atleta que somar o maior número de pontos, com a somatória das 03(três) 
tentativas, será considerado o vencedor da modalidade de Arco e Flecha. 

Art. 05 - O alvo será fixado a uma distância de no mínimo 10 (dez) metros. 

Art. 06- Para a classificação geral da modalidade, será declarada vencedora a 
equipe que obtiver o maior número de pontos. Para efeito de contagem de 
pontos das equipes, serão pontuados os atletas classificados do 1º ao 6º 
lugar, de acordo com a tabela abaixo: 

  1º lugar - 10 (dez) pontos; 
 2º lugar - 06 (seis) pontos; 
 3º lugar - 04 (quatro) pontos; 
 4º lugar - 03 (três) pontos; 
 5º lugar - 02 (dois) pontos; 
 6º lugar - 01 (um) ponto; 

 

CAPÍTULOIII 

CABO DE GUERRA  

Art. 01 - A equipe poderá inscrever no máximo de 10 (dez) atletas e no mínimo de 08 
(oito) para a competição no sexo masculino e no sexo feminino máximo de 8 
(oito) atletas e no mínimo 6 (seis) atletas. 

Art. 02 - A prova só será iniciada com a presença do número mínimo de atletas em 
cada equipe. 

Art. 03 - Será utilizado o sistema de eliminatória simples para a realização da 
modalidade. 

Art. 04 - Caso uma equipe não possua o número mínimo de atletas para iniciar a 
prova, será considerada WO.  

Art. 05- Para a classificação geral da modalidade, será declarada vencedora a 
equipe que obtiver o maior número de pontos no masculino e feminino. 
Para efeito de contagem de pontos, serão pontuadas as equipes 
classificadas do 1º ao 6º lugar, de acordo com a tabela abaixo: 

  1º lugar - 10 (dez) pontos; 
 2º lugar - 06 (seis) pontos; 
 3º lugar - 04 (quatro) pontos; 
 4º lugar - 03 (três) pontos; 
 5º lugar - 02 (dois) pontos; 
 6º lugar - 01 (um) ponto; 
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CAPÍTULO IV  

FUTEBOL 
 
 

Art. 01 - Cada equipe poderá inscrever até 20 (vinte) atletas em súmula não podendo 
trocar de nome após a entrega da ficha de inscrição. 

Art. 02 - As regras serão as do Futebol e deste regulamento. 

Art. 03 - Duração de uma partida será de 2 (dois) tempos de 15 (quinze) minutos, 
sem intervalo. 

Art. 04 - O responsável da cada equipe, terá que apresentar ao mesário a relação e 
documentação dos atletas com a devida numeração, 20 (vinte) minutos 
antes do horário previsto para o início da partida. 

Art. 05 - No caso de uma partida terminar empatada no período normal, serão 
realizadas cobranças de penalidades alternadas, até que se conheça a 
equipe vencedora, valendo também para a partida final. 

Art. 06 - A numeração das camisas será de 01 (um) a 20 (vinte). 

Art. 07 - Para iniciar uma partida o número de atletas em campo deverá ser de 7 
atletas. Caso a equipe não tenha o número suficiente de atletas no tempo 
determinado por este regulamento será considerado WO. 

Art. 08 - É expressamente proibido o uso de chuteiras de travas. 

Art. 09 - A equipe que participar com jogador irregular para a disputa de uma partida 
estará eliminada da competição. 

Art. 10 - Para a classificação geral da modalidade, será declarada vencedora a 
equipe que obtiver o maior número de pontos. 
Para efeito de contagem de pontos, serão pontuadas as equipes 
classificadas do 1º ao 6º lugar, de acordo com a tabela abaixo: 

  1º lugar - 10 (dez) pontos; 
 2º lugar - 06 (seis) pontos; 
 3º lugar - 04 (quatro) pontos; 
 4º lugar - 03 (três) pontos; 
 5º lugar - 02 (dois) pontos; 
 6º lugar - 01 (um) ponto; 

 

CAPÍTULO VI 

DO FUTSAL 

 

Art. 01 - Os jogos de Futsal serão regidos pelas Regras Oficiais, salvo 
determinações contidas neste Regulamento. 

Art. 02 - As partidas terão a duração de 30 minutos, divididos em 02 (dois) tempos 
de 15 minutos. 

§ 1º - Em caso de empate nas Oitavas de finais, Quartas de finais, Semifinais e 
disputa de 3º e 4º lugar serão cobradas 03 (três) penalidades máximas 
para cada equipe. Persistindo o empate será cobrada penalidade máxima 
alternada até que seja definido um vencedor. 
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§ 2º - Na partida final (disputa de 1º e 2º lugar), em caso de empate, haverá 5 
minutos de prorrogação e, permanecendo o empate, serão cobradas 03 
(três) penalidades máximas para cada equipe. Persistindo o empate será 
cobrada penalidade máxima alternada até que seja definido um vencedor. 

Art. 03 - Na classificação das equipes a pontuação será a seguinte: 

 a) 3 (três) pontos por vitória; 
b) 1 (um) ponto por empate; 
c) 0 (zero) ponto por derrota. 

§ Único: Em caso de empate na contagem de pontos na fase classificatória, serão 
obedecidos os seguintes critérios de desempate: 

 a) Confronto direto (Entre duas equipes); 
b) Maior número de vitórias; 
c) Saldo de gols; 
d) Gols pró; 
e) Gol average coeficiente maior entre as equipes empatadas; 
f) Sorteio. 

Art. 04 - As camisetas dos atletas devem, obrigatoriamente, estar numeradas na 
frente e nas costas e os números usados devem ser de 1 até 99. 

Art. 05 - Estará automaticamente suspenso da partida subsequente, o atleta ou 
membro da comissão técnica que for expulso ou receber 2(dois) cartões 
amarelos, independente de seu julgamento pelo Conselho Disciplinar. 

Art. 06 - Para a classificação geral da modalidade, será declarada vencedora a 
equipe que obtiver o maior número de pontos. 
Para efeito de contagem de pontos, serão pontuadas as equipes 
classificadas do 1º ao 6º lugar, de acordo com a tabela abaixo: 

  1º lugar - 10 (dez) pontos; 
 2º lugar - 06 (seis) pontos; 
 3º lugar - 04 (quatro) pontos; 
 4º lugar - 03 (três) pontos; 
 5º lugar - 02 (dois) pontos; 
 6º lugar - 01 (um) ponto; 
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PROTOCOLO DE BIOSSEGURANÇA 
 

 

Considerações iniciais:  

 

A realização das competições esportivas no município de Campo Grande, no ano 

de 2021 marcará a retomada das atividades nesse cenário de pandemia.    

Cabe destacar, que o esporte enquanto fenômeno social é capaz de influenciar um 

conjunto de transformações culturais de uma sociedade, uma vez que produz e 

reproduz a identidade cultural, contribuindo no processo de mudança social. 

   Para a realização desses eventos, medidas de segurança são imprescindíveis nesse 

momento de pandemia por conta da COVID-19.  

As recomendações da organização Mundial da Saúde-OMS e das autoridades 

sanitárias do Estado e do Município de Campo Grande, tais como: uso de máscaras, 

higienização das mãos por meio de álcool em gel 70%, distanciamento entre as 

pessoas, higienização dos banheiros dos ginásios, corrimãos e maçanetas das portas, 

serão respeitadas.  

Considerando os riscos da pandemia do COVID-19 e a necessidade de medidas de 

distanciamento social para encurtar a disseminação da doença e visando assegurar as 

condições de saúde aos atletas, dirigentes, técnicos e demais envolvidos durante os 

jogos, a Fundação Municipal de Esportes (FUNESP) e a Subsecretaria de Defesa dos 

Direitos Humanos apresenta os procedimentos de biossegurança, descritos a seguir: 

  

 

Condutas de Biossegurança 

 

 Objetivos 

  

 Organizar o retorno das competições, atendendo as normas de segurança 

exigidas pelos órgãos oficiais de saúde;  

 Adotar todos os critérios de proteção sanitária para a realização da competição. 

 

Meta 

 

 Realizar os eventos cumprindo 100% das medidas de segurança social e de 

saúde respeitando os protocolos de biossegurança aprovados pelos órgãos 

oficiais de saúde, durante todo o processo de realização dos jogos.  
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Condutas antes da entrada do público 

 

 Higienização do ginásio antes da abertura de acesso aos participantes do 

evento;  

 Oferecer álcool em gel em vários setores do ginásio, para uso do público; 

 Oferecer papel toalha e sabonete líquido em todos os banheiros; 

 

Condutas durante o acesso do público 

 

 Em cada entrada do ginásio haverá um responsável pela aferição da 

temperatura corporal (aceitável até 37,7 graus) e higienização das mãos com 

álcool 70%.  

 Organizar fila do lado de fora do ginásio respeitando o distanciamento social 

de 2,00 (dois metros), estrategicamente demarcados, entre as pessoas;  

 Será vedado o acesso de pessoas que estejam com mal-estar e temperatura 

acima de 37,7 graus; 

 As pessoas que não se encaixarem no perfil de segurança de saúde exigido, 

serão orientadas a procurar uma unidade de saúde; 

 

Condutas dentro do ginásio ou nos espaços abertos como campos de futebol, 

pistas de atletismo, quadras de areia e outros    

 

Todos os assentos serão sinalizados com fitas adesivas e isolados com fita 

zebrada, conforme recomendação de segurança, respeitando o distanciamento 

social; 

 

 Cadeiras: espaço de duas cadeiras vazias para cada ocupada, sendo uma fileira 

totalmente vazia, alternando entre elas; 

 Arquibancadas: sinalização com fita adesiva, com 5m de espaçamento entre 

elas, fixado no local destinado ao assento; 

 O público deverá usar máscara, devidamente colocada no rosto, durante toda 

sua permanência no ginásio; 

  Vedar o uso de bebedouro; 

 Será permitida a hidratação com garrafas de água, de uso individual; 
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Condutas de proteção individual 

 

 Todos os atletas, membros das equipes, colaboradores e participantes do 

evento deverão obrigatoriamente estar fazendo uso de máscara (descartável 

ou não), devidamente colocada no rosto, durante toda a permanência no 

ginásio; 

 

Condutas de proteção coletiva 

 

  Praticar etiqueta para tosse: mantenha a distância de pelo menos 2,00 metros 

(dois metros) e cubra a boca, de preferência com o cotovelo; 

 Orientar as equipes de organização e o público em geral, para evitar apertar as 

mãos ou abraçar outras pessoas e tocar a própria boca, nariz ou olho;  

 Manter distância de, pelo menos, 2,00 metros (dois metros) de outras pessoas; 

 Limpeza com álcool 70%, das maçanetas das portas, corrimão das 

arquibancadas e cadeiras; 

 Nos banheiros, além de equipados com dispenser com papel toalha e sabonete 

líquido, haverá pessoas responsáveis pela limpeza do local, durante todo o 

período de realização do evento, nos espaços públicos da prefeitura de campo 

grande; 
 

Condutas durante a saída do ginásio ou nos espaços abertos como campos de 

futebol, pistas de atletismo, quadras de areia e outros    
 

 Após o encerramento da partida, todo o fluxo de pessoas será orientado e 

direcionado pela equipe da organização respeitando o distanciamento. O 

esvaziamento será por fileiras, tanto nas cadeiras como nas arquibancadas, 

evitando aglomeração no local.   
 

Estrutura física do ginásio ou nos espaços abertos como campos de futebol, 

pistas de atletismo, quadras de areia e outros    
 

 Acesso ao ginásio ou nos espaços abertos como campos de futebol, pistas de 

atletismo, quadras de areia e outros: entrada pela porta principal dos ginásios 

ou nos espaços abertos como campos de futebol, pistas de atletismo, quadras 

de areia e outros onde será feita a aferição da temperatura; 

 Quantidade de banheiros: serão disponibilizados os banheiros masculinos e 

femininos aos atletas e ao público. 


