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REGULAMENTO GERAL 
 

 

DAS FINALIDADES DO EVENTO 
 

Artigo 01 - O 19º Jogos Municipais dos Idosos – JOMI – 2021 é uma promoção da Prefeitura 
Municipal de Campo Grande com a realização da Fundação Municipal de Esportes - 
FUNESP em parceria com Secretaria Municipal de Assistência Social – SAS. 
Tem por objetivo desenvolver o intercâmbio entre as pessoas idosas atletas 
atuantes na sociedade fomentando a prática esportiva, de recreação e lazer para 
esta faixa etária. 
Proporcionar canais de comunicação, além do convívio social, trocas de 
experiências com as demais gerações, contribuindo para a qualidade de vida e 
reversão da imagem do idoso em nossa sociedade. 
Representar o município de Campo grande em diversas modalidades nos Jogos 
Municipais dos Idosos na fase Estadual. 

DAS MODALIDADES 
Artigo 02 - As modalidades as serem disputadas nos jogos serão as seguintes: 

Ord. Modalidades 
Quant. 
máxima 

Forma de participação 

01- Bocha 4 duplas Dupla Masculina e Feminina 

02- Bozó 4 duplas Dupla livre 

03- Concurso de Dança 4 casais Casal 60 anos acima 

04- Damas 4 atletas Individual Masculino e Feminino 

05- Dominó 4 atletas Dupla livre 

06- Malha 4 duplas Dupla Masculino e Feminino 

07- Natação 
6 por 
categoria 
e sexo 

NADO LIVRE 
Categorias: 
A - 60 a 66 anos (nascidos entre 
1955 e 1961); 
B - 67 a 72 anos (nascidos entre 
1949 e 1954); 
C - 73 anos acima (Nascidos até 
1948) 

08- Sinuca 4 duplas Dupla Masculina, Feminina ou Mista 

09- Truco ponto acima 4 duplas Dupla Masculina, Feminina ou Mista 

10- Voleibol adaptado 
2 equipes 
por sexo 

Masculino e Feminino  
(Máximo: 02 equipes - 60 anos acima) 

11- Tênis de Mesa 4 atletas Masculino e Feminino 

12- Atletismo 
6 por 
categoria 
e sexo. 

Masculino e Feminino 
Categorias: 
A - 60 a 69 anos (nascidos entre 
1952 e 1961); 
B - 70 anos acima (nascidos até 
1951) 

13- Xadrez 4 atletas Masculino e Feminino 



 
 

 

§ 1º - Somente serão aceitas inscrições de entidades representativas dos Idosos. 

§ 2º - 
Poderá ser inscrita somente duas equipes por sexo em cada modalidade, com a 

mesma nomenclatura. 

DA ORGANIZAÇÃO 

Artigo 03 -  A organização dos jogos terá a seguinte estrutura: 

 1. Comissão de Honra 

2. Direção Geral 

3. Direção Técnica 

4. Secretaria geral 

COMISSÃO DE HONRA 

Artigo 04 - A Comissão de Honra será constituída por: 

a) Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal de Campo Grande; 

b) Diretor Presidente da FUNESP; 

c) Diretor Geral dos Jogos; 

d) Autoridades convidadas pela Direção Geral dos Jogos. 

DA DIREÇÃO GERAL 

Artigo 05 - A Direção Geral dos Jogos será composta por 1 (um) Diretor Geral. 

 Compete a Direção Geral: 

 a) - Designar os demais membros responsáveis pelos diferentes setores da 
estrutura organizacional na forma estabelecida no presente regulamento; 

b) – Cumprir a fazer cumprir o presente regulamento e as demais normas que 
possam ser estabelecidas; 

c) - Convocar os Técnicos e os Atletas para os Jogos Estaduais; 

d) – Resolver os casos não previstos neste regulamento em conjunto com a 
Direção Técnica. 

CONSELHO DISCIPLINAR 

Artigo 06 -  O Conselho Disciplinar do 19º Jogos Municipais dos Idosos – JOMI – 2021 será 
composto por até 5 (cinco) membros designados pelo Presidente da FUNESP. 

Artigo 07 - O Conselho Disciplinar será regido pelo CBJDD – Código Brasileiro de Justiça e 
Disciplina Desportiva em vigor no país e pelo Regulamento Geral dos Jogos. 

Artigo 08 - O Conselho Disciplinar estabelecerá normas específicas quanto à impetração de 
recursos, defesas, acusações e penalidades diversas. 

Artigo 09 - O Conselho Disciplinar terá a função legal a partir de sua instalação, que deverá 
anteceder o início das competições e funcionará até 48 horas, após o término dos 
Jogos. 

DA DIREÇÃO TÉCNICA 

Artigo 10 - A Direção Técnica subordinada à Direção Geral, será composta por um Diretor 
Técnico, um Diretor Técnico Adjunto e Coordenadores. 



 
 

 

Artigo 11 - Compete à Direção Técnica: 

 a) - Assessorar a Direção Geral 

b) - Cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento na área de sua competência. 

DA SECRETARIA GERAL 

Artigo 12 - Compete à Secretaria Geral: 

 a) - Receber, analisar e processar as inscrições; 

b) - Preparar, conferir, expedir e receber a correspondência do evento 

c) - Elaborar o relatório final das atividades desenvolvidas na área de sua 

competência. 

DA PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÃO 
Artigo 13 - Podem participar do 19º Jogos Municipais dos Idosos - JOMI-2021, pessoas 

com a idade mínima de 60 anos (ano base 1961). 

§ Único - O número de participantes por modalidade está definido no Artigo 02. 

Artigo 14 - Para participar dos JOMI o atleta deverá estar vinculado a alguma entidade oficial ou 

privada do municipio de Campo Grande e o atleta deverá estar  residindo no 

municipio de Campo Grande. 

Artigo 15 - O prazo da entrega das inscrições será no período 27 de outubro a 09 de novembro 

de 2021, até as 17 horas na Fundação Municipal de Esportes - FUNESP, sita à Rua 

Paulo Machado, nº 663. 

Telefone para contado: 3314-3526. 

§ Único - O Congresso Técnico será realizado 17/11/2021 (quarta-feira), às 15 horas, na 

casa da Esplanada (Av. Calógeras Esquina com a Mato Grosso). 

Artigo 16 -  A inscrição deverá será feita em formulário próprio que será disponibilizado no 

Site da FUNESP, devendo ser entregue em 03 (três) vias digitados e assinada 

pelo responsável da entidade, juntamente com uma cópia da carteirinha de 

vacinação com as duas doses. 

Artigo 17 - Não serão permitidas novas inscrições após o prazo estabelecido neste 

regulamento. 

Artigo 18 - O atleta inscrito só poderá ser substituído após o período de inscrição mediante 

apresentação de documento comprobatório idôneo (Atestado médico), pelo 

responsável pela equipe, atestando sua incapacidade e/ou impossibilidade de 

participação. 

§ Único - A substituição de atletas somente será permitida por incapacidade ou 

impossibilidade decorrentes de enfermidades e restrições médicas. 

Artigo 19 - Para participação do atleta será obrigatória a apresentação do Atestado Médico 

para todas as modalidades que requeiram esforço físico. 

Artigo 20 - Cada atleta poderá participar de (02) duas modalidades, sendo: (01) individual e (01) 
coletiva, mais a dança. 

§ Único - O atleta inscrito em modalidades que ocorram no mesmo horário e dia terá que 

optar por uma só modalidade. 

Artigo 21 - Os integrantes das equipes serão identificados, obrigatoriamente, antes do início 

de cada jogo por um dos seguintes documentos: 

1. Carteira de Identidade - RG; 

2. Carteira de Trabalho; 

3. Carteira Profissional; 

4. Passaporte; 

5. Carteira de Motorista - CNH; 



 
 

 

6. Carteira expedida pelo Ministério da Defesa (Aeronáutica, Exército ou 

Marinha); 

7. Documento digitalizado (o atleta deverá abrir o aplicativo no seu celular e 

apresentar ao coordenador da modalidade) 

§ 1º Em caso de roubo, furto, perda ou extravio de documento, o atleta deverá 

apresentar no local de Competição o Boletim de Ocorrência (BO), juntamente 

com o documento com foto que tenha a data de nascimento ou documento 

digitalizado via aplicativo oficial. 

§ 2º O documento deve estar dentro do prazo de validade. Documentos com data de 

validade vencida não serão aceitos. 

DA PREMIAÇÃO 

Artigo 22 - Para determinar as equipes vencedoras de cada modalidade, os atletas, as duplas 

ou equipes vencedoras de cada modalidade, receberão a pontuação abaixo descrita 

para a classificação das equipes dentro de cada modalidade. 

  1º lugar - 10 pontos 

 2º lugar - 06 pontos 

 3º lugar - 04 pontos 

 4º lugar - 03 pontos 

 5º lugar - 02 pontos 

 6º lugar - 01 ponto 

§ Único: Não haverá Premiação para Campeão Geral dos Jogos, e nem para a melhor 

torcida. 

Artigo 23 - Na classificação final das modalidades será concedida a seguinte premiação:  

  Medalhas para os atletas classificados em 1º, 2º e 3º lugar; 

 Troféus para 1º, 2º e 3º colocados por Modalidade. 

DAS PENALIDADES 

Artigo 24 - Será passível de punição todo aquele que direta ou indiretamente, provocar distúrbio 
ou tentar desvirtuar os objetivos dos jogos com protestos descabidos à organização 
do evento. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Artigo 25 - No Voleibol Adaptado as Entidades campeãs estarão automaticamente 

convocadas para representar o município de Campo Grande, nos Jogos Estaduais 
da Melhor Idade. 

  § 1º - No impedimento da participação da Entidade campeã será convocada a vice-
campeã e assim sucessivamente. 

  § 2º - Caso não haja interesse das entidades campeãs em participar a convocação será 
definida pela FUNESP. 

  § 3º - Fica a critério do Técnico da Entidade campeã do Voleibol Adaptado, convocar 
atletas de outras Entidades para compor a sua equipe, não sendo isso obrigatório. 

Artigo 26 -  Nas modalidades individuais, terão prioridade as inscrições dos atletas 
classificados em 1º, 2º, ou 3º. 
No impedimento dos atletas classificados entre os 3(três) primeiros lugares, a 
convocação será definida pela FUNESP. 

Artigo 27 -  Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Direção Geral e 
Direção Técnica dos jogos. 

 



 
 

 

 

DAS NORMAS DAS MODALIDADES 
 

ATLETISMO 

Art. 1º - 
As competições de Atletismo dos JOMI – 2021 serão realizadas de acordo com as regras 
internacionais da da WA, adotadas pela Confederação Brasileira de Atletismo, salvo o 
estabelecido neste regulamento. 

Art. 2º - 

Cada equipe poderá inscrever por categoria e por sexo: 

 Até 06 (seis) atletas; 

 01(um) atleta por prova e uma equipe na prova de revezamento. 

Art. 3º - 

Após o encerramento das inscrições, a alteração das provas em que o atleta irá participar, 
poderá ser feita até o Congresso Técnico Geral dos Jogos, exceto na prova de 
revezamento, onde as substituições podem ser feitas conforme descrito no parágrafo 1º 
abaixo. 

§ 1°- 
No caso da prova de revezamento, os atletas que vão participar desta prova, podem ser 
substituídos, antes do início da prova, desde que estejam inscritos na modalidade de 
Atletismo. 

§ 2º - 
Excluido o parágrafo 1º não haverá substituição de atletas em outras provas após o 
Congresso Técnico Geral. 

Art. 4º - 
Cada atleta poderá participar, no máximo, de 02 (duas) provas individuais e do 
revezamento. 

Art. 5º - 
Os representantes das entidades entregarão, no ato da inscrição, a inscrição nominal dos 
atletas separados por prova, por sexo e por categoria. 

Art. 6º - A competição será dividida em duas categorias: 

 
 Categoria A - 60 a 69 anos (nascidos entre os anos de 1952 a 1961), masculino e 

feminino; 

 Categoria B - 70 anos acima (nascidos até 1951), masculino e feminino 

Art. 7º -  
Cabe à equipe de arbitragem a confecção de séries, grupos de qualificação, sorteio de 
raias, ordem de largada, ordem de tentativas para as diversas provas, dentro do disposto 
nas regras da WA e deste regulamento. 

Art.  8º - 

O atleta deverá comparecer ao local de competição com antecedência e devidamente 
uniformizado. 
Para ter condições de participação, antes do início de cada prova, deverá apresentar seu 
documento oficial ao coordenador de modalidade e à equipe de arbirtragem 

Art. 9° - 
A organização do evento oferecerá um número para cada atleta, sendo que estes não 
poderão ser dobrados, cortados e nem trocados durante a competição, conforme regra 
oficial da WA. 

Art. 10 - 

As provas individuais serão realizadas com qualquer número de atletas inscritos e 
confirmados. 
A prova do revezamento não será realizada caso haja somente uma equipe inscrita e/ou 
confirmada. 

Art. 11 - 
Quando não houver número suficiente para compor as séries semifinais, as provas serão 
realizadas como final e no horário previsto para a semifinal. 

Art. 12 - 

As provas a serem realizadas são as seguintes: 
 

Provas Femininas Masculinas 

Corridas Rasas 
100 metros 
800 metros 

100 metros 
800 metros 

Revezamento 4 x 100 metros 4 x 100 metros 

Arremessos Pelota (250g) Pelota (250g) 
 
 

Art. 13 - Os casos omissos serão resolvidos pelo coordenador da modalidade com anuência 



 
 

 

da Coordenação Geral dos Jogos, não podendo contrariar as Regras Oficiais da 
modalidade e o Regulamento Geral. 

  
 

B O C H A 
Art. 1º - As partidas serão disputadas em duplas (femininas e masculinas). O sistema do 

jogo será definido através de Congresso Técnico  antes da competição, 

conforme o número de atletas. 

Art. 2º -  Para efeito de classificação, a contagem de pontos será: 

 Vitória: 2 PONTOS 

 Empate: 1 PONTO 

 Derrota: 0 PONTO 

Art. 3º - Em caso do não comparecimento de uma equipe dentro do horário estipulado 
para  o jogo, será declarada ausente, aplicando-se o WO em favor da equipe 
presente, a qual será declarada vencedora pelo placar de 10x00.  
Caso nenhuma das duas equipes se façam presentes em tempo hábil, será 
declarado o duplo não comparecimento, atribuindo-se derrota a ambas as 
equipes.  
Para o primeiro jogo do período haverá uma tolerância de 15 minutos. 

Art. 4º - Ocorrendo empate de pontos na fase classificatória, serão adotados, pela 
ordem, os seguintes critérios de desempate: 

 1) Entre duas equipes 

 a) Confronto direto entre as equipes empatadas na fase; 

 2) Entre 3 ou mais equipes 

 a) Maior número de vitórias em todos os jogos disputados pelas equipes 
na fase; 

 b) Maior saldo de bochas em todos os jogos disputados pelas equipes na 
fase; 

 c) Maior número de bochas marcados em todos os jogos disputados pelas 
equipes na fase; 

 d) Menor número de bochas perdidos em todos os jogos disputados pelas 
equipes na fase; 

 e) Sorteio. 

Art. 5º - Deveres e direitos das equipes: 

 I. As partidas poderão iniciar-se somente se as equipes estiverem 
completas, sendo que as formações incompletas serão excluídas da 
rodada (será aplicado WO); 

 II. Os jogadores devem participar com a quantidade de bochas que lhes 
corresponde por direito; 

 III. As formações de duplas devem ter um jogador capitão, o qual tem o direito 
de discorrer com o árbitro e comunicar-lhe a decisão de sua equipe; 

 IV. O tempo máximo concedido a cada jogador para jogar cada bola é de 1 
(um) minuto; 

 V. O tempo máximo concedido ao Técnico de uma formação para solicitar a 
interrupção do jogo e consultar com os próprios jogadores é de dois 
minutos, podendo ser solicitado uma vez por partida; 

 VI. O pedido de interrupção somente poderá ser solicitado quando a sua 
equipe for jogar.  
A quebra dessa norma acarretará em advertência a toda equipe. 
Infrações subsequentes implicarão na privação do uso de uma bocha 



 
 

 

ainda não jogada por cada infração cometida.  
O capitão da equipe indicará de qual dos jogadores será anulada a 
bocha. 

Art. 6º - Dos Deveres dos Jogadores: 

 I. Princípios gerais: 

 a) Os jogadores estão sujeitos às normas da Confederação Sulamericana de 
Bocha – CSB e da Confederação Brasileira de Bocha e Bolão – CBBB.  
Em particular, os jogadores devem ter respeito absoluto pelo árbitro e pelos 
adversários. Os jogadores devem atuar com o mais genuíno espírito 
esportivo, antes, durante e após cada partida; 

b) Os jogadores que transgredirem as normas disciplinares correspondentes, 
dentro da quadra, serão punidos com a pena de expulsão da partida, além da 
perda da partida, ficando a equipe infratora com os pontos obtidos até o 
momento e anotando-se a pontuação máxima à  equipe adversária. 

c) O atleta expulso estará sujeito às penalidades impostas pelo Conselho 
Disciplinar. 

 

 II. Disposições específicas: 

 a) Os jogadores não participantes da jogada devem permanecer na área da 
cabeceira, até a linha dos 4 m (linha B), não podendo atrapalhar, sob 
qualquer hipótese, o jogador em ação; 

 

b) Os jogadores que transgredirem as regras em circunstâncias não 
compreendidas dentro das eventualidades citadas, serão repreendidos e, em 
caso de reincidência, será anulada a bocha que seria utilizada pelo jogador; 

 

c) O jogador que, após uma decisão arbitral ou após discussão com outros 
jogadores em cancha, abandonar a cancha será excluído e a sua equipe 
penalizada com a perda da partida; 

 

d) Cada atleta poderá, com a permissão do árbitro e após ter jogado suas 
bochas, sair da quadra uma vez por partida durante três minutos. 
O tempo será computado a partir do momento de sua saída.  
Se não retornar dentro do tempo estabelecido será anulada duas bochas da 
dupla a cada três minutos.  

e) A partida não será iniciada com a equipe incompleta. 
 

Art. 7º - Partidas e Pontos: 

 I. A partida será vencida pela equipe que primeiro totalizar 10 (dez) pontos; 

 
 
 
 
 
 

II. Para efeito de classificação das equipes, será concedido a seguinte 
pontuação de acordo com o resultado da partida: 

 

Vitória 02 pontos 

Derrota  01 pontos 

Ausência  00 pontos 
 

Artigo 8º -  Os casos omissos serão resolvidos pelo coordenador da modalidade com 
anuência da Coordenação Geral dos Jogos, não podendo contrariar as 
Regras Oficiais da modalidade e o Regulamento Geral. 

DO BOZÓ 
Artigo 1º - O sistema de disputa será o de Eliminatória Simples ou Eliminatória 

Dupla. 
Artigo 2º - Para iniciar o jogo será feito sorteio entre as duplas. 



 
 

 

Artigo 3º - Toda vez que os dados remontarem ou caírem da mesa, a jogada será 
anulada.  
A jogada só pode ser anulada por 3(três) vezes seguidas seja por 
remontagem ou por queda de dados da mesa. Não será permitida uma 
quarta batida por remontagem ou por queda de dados da mesa. 
Nesse caso, o jogador perderá o direito a outras batidas e a dupla decidirá 
qual o procedimento a ser tomado com relação aos pontos anotados. 

Artigo 4º - Cada jogador da dupla terá direito a 03(três) batidas. 

Artigo 5º - Os pontos em jogadas serão como descrito abaixo: 

 Em jogadas normais: Em jogadas de boca: 

1) Full - 10 pontos; 

2) Seguida - 20 pontos; 
3) Quadrada - 30 pontos; 
4) General - 40 pontos. 

1) Full   - 15 pontos; 

2) Seguida  - 25 pontos; 
3) Quadrada - 35 pontos; 

O General de Boca - encerra a partida. 

Artigo 6º - Os casos omissos serão resolvidos pelo coordenador da modalidade com 
anuência da Coordenação Geral dos Jogos, não podendo contrariar as 
Regras Oficiais da modalidade e o Regulamento Geral. 

 CONCURSO DE DANÇA 
Artigo 1º - O Concurso de Dança será realizado em apresentações de casais nos 

estilos abaixo. 
 1) Valsa; 

2) Forró; 
3) Chamamé; 

Artigo 2º - Em caso de empate entre dois ou mais casais será sorteado um dos 
ritmos para que as duplas empatadas dancem novamente para decidir 
qual dupla será a vencedora. 

Artigo 3º - O sistema de disputa será realizado conforme número de inscritos (fase 
classificatória); 

Artigo 4º -  Etapa final – Os casais classificados para esta fase disputarão do 
1º ao 6º lugar; 

 Recebem medalhas os casais classificados em 1º, 2º e 3º lugar; 

 As notas atribuídas pelos jurados serão de 05 a 10 pontos em cada 

ritmo avaliado. 

 Os casais terão o prazo de cinco minutos para o aquecimento 
conforme determinação da coordenação. 

Artigo 5º - Os casos omissos serão resolvidos pelo coordenador da modalidade 
com anuência da Coordenação Geral dos Jogos, não podendo 
contrariar o Regulamento Geral. 

 DAMAS 
Artigo 1º - A modalidade de Damas será regida pela Confederação Brasileira de 

Damas, obedecendo as normas contidas neste regulamento. 
Artigo 2º - O lance inicial cabe sempre às pedras brancas. 

Artigo 3º - A pedra só pode andar para frente uma de cada vez. 
A dama anda para frente e para trás quantas casas quiser. 

Artigo 4º - A tomada é obrigatória tanto para frente como para trás. Não existe sopro. 



 
 

 

§ Único - Se no mesmo lance apresentar mais de uma tomada, será obrigatório 
executar o lance que tome o maior número de peças (Lei da maioria); 

Artigo 5º - Se durante um lance de tomada de pedra passar por uma casa de 
coroação sem aí parar, a pedra não será promovida a dama. 

Artigo 6º - Na execução do lance de tomada, não é permitido tomar a mesma peça 
mais de uma vez e as peças tomadas não podem ser retiradas do 
tabuleiro antes de completar o lance da captura. 

Artigo 7º - Peça tocada é peça jogada, sendo que é obrigatório jogar a peça tocada. 

Artigo 8º - A grande diagonal preta do tabuleiro deve ficar sempre à esquerda de 
cada jogador. 

Artigo 9º - Ganha a partida o jogador que tomou todas as peças do adversário, ou 
deixar as peças sem movimento possível. 

Artigo 10 - Se durante 20(vinte) lances consecutivos forem feitas apenas o 
movimento da damas, sem tomadas de pedra, a partida será 
considerada empatada. 

Artigo 11 - O atleta terá 01 (um) minuto para mexer a pedra, caso estoure o tempo 
será considerado desistente. 

Artigo 12 - Caso haja fechada de jogo, vencerá o atleta que tiver maior número de 
pedras, sendo que a dama valerá 5 (cinco) pontos na computação final. 

Artigo 13 -  Os casos omissos serão resolvidos pelo coordenador da modalidade 
com anuência da Coordenação Geral dos Jogos, não podendo 
contrariar as Regras Oficiais da modalidade e o Regulamento Geral. 

  

 DOMINÓ 
Artigo 1º - A modalidade de Dominó nos JOMI - 2021 será regida pelas Regras da 

Confederação Brasileira de Dominó obedecendo as normas contidas 
neste regulamento. 

Artigo 2º - A modalidade de Dominó será disputada em duplas. 

A forma de disputa será definida de acordo com o número de duplas 
participantes. 

Artigo 3º - As pedras do jogo de dominó não deverão conter nenhuma marcação 
ou defeito, num total de 28 (vinte e oito) peças. 

Artigo 4º - Depois de misturar (embaralhar) as pedras, serão distribuídas 7 (sete) 
pedras para cada um dos jogadores, que em seguida iniciarão o jogo. 

Artigo 5º - Para início da 1ª queda, as pedras serão embaralhadas, e o jogador que 
tirar a pedra com o maior número fará o lance inicial. 

Nas demais partidas as pedras serão embaralhadas pelo jogador que 
fez o lance inicial da partida que se encerrou, sendo este o último a 
comprar. 

A saída será efetuada pelo jogador que estiver de posse da peça duplo 
sena. 

Artigo 6º - Nenhum dos jogadores poderá ver as pedras de seu companheiro. 



 
 

 

Artigo 7º - Será considerada vencedora da rodada a dupla que ficar sem nenhuma 
pedra, ou seja, os dois atletas terão que bater. 

  Artigo 8º - Para a contagem de pontos, ao término da partida será considerada a 
soma das pedras da dupla adversária (perdedora). 

  Artigo 9º - Caso haja um “fecha”, conta-se todos os pontos conseguidos por cada 
dupla. 

A dupla que possuir menos pontos é a vencedora, e a vencedora leva 
todos os pontos da equipe adversária. 

  § Único - Verificado empate na contagem de pontos provenientes de um "fecha", 
será considerada perdedora a dupla que fechou o jogo. 

  Artigo 10 - Ganha cada partida a equipe que somar o maior número de pontos. 
Os jogos são disputados pelas duplas em melhor de 02(duas)  partidas 
vencedoras. Ganho o jogo a equipe que vencer duas partidas. 
Em caso de empate, será realizada uma terceira partida para decidir 
quem será a dupla vencedora. 

§ Único - Ocorrendo empate de pontos na fase classificatória, serão adotados, pela 
ordem, os seguintes critérios de desempate: 

 1) Entre duas equipes:  
a) Confronto Direto entre as equipes envolvidas no empate; 

 2) Entre três ou mais equipes: 
a) Maior número de vitórias em todos os jogos disputados na fase 

pelas equipes empatadas; 
b) Maior saldo de pontos em todos os jogos disputados pelas 

equipes empatadas na fase; 
c) Maior número de pontos marcados em todos os jogos 

disputados pelas equipes na fase; 
d) Menor número de pontos perdidos em todos os jogos 

disputados pelas equipes na fase; 
e) Sorteio. 

Artigo 11 -  Os casos omissos serão resolvidos pelo coordenador da modalidade com 
anuência da Coordenação Geral dos Jogos, não podendo contrariar as 
Regras Oficiais da modalidade e o Regulamento Geral. 

 MALHA 
Artigo 1º - A modalidade de Malha será disputada pelas Regras da Confederação 

Brasileira de Malha, obedecendo as normas contidas neste 
regulamento. 

Artigo 2º - Será disputada em Duplas e o sistema de jogos das duplas será 
decidido conforme o número de inscritos. 

Artigo 3º - As partidas serão efetuadas com 06 (seis) jogadas completas de 12 
(doze) malhas por atleta, sendo vencedora a equipe que conquistar o 
maior número de pontos. 

Artigo 4º - Ocorrendo empate de pontos na fase classificatória, serão adotados, pela 
ordem, os seguintes critérios de desempate: 

 1) Entre duas equipes:  
a) Confronto Direto entre as equipes envolvidas no empate; 



 
 

 

 2) Entre três ou mais equipes: 
a) Maior número de vitórias em todos os jogos disputados na fase 

pelas equipes empatadas; 
b) Maior saldo de pontos em todos os jogos disputados pelas 

equipes empatadas na fase; 
c) Maior número de pontos marcados em todos os jogos 

disputados pelas equipes na fase; 
d) Menor número de pontos perdidos em todos os jogos 

disputados pelas equipes na fase; 
e) Sorteio. 

Artigo 5º - Nas fases eliminatórias, caso a partida termine empatada serão adotados 
os seguintes procedimentos: 

a) Será realizado um lançamento por um dos integrantes da Dupla; 
b) Persistindo o empate serão realizados tantos lançamentos 

quantos necessários, com atletas alternados, até que haja um 
vencedor. 

Artigo 6º - Os casos omissos serão resolvidos pelo coordenador da modalidade com 
anuência da Coordenação Geral dos Jogos, não podendo contrariar as 
Regras Oficiais da modalidade e o Regulamento Geral. 

 SINUCA 
Artigo 1º - A modalidade de Sinuca será disputada de acordo com as Regras da 

Confederação Brasileira de Bilhar e Sinuca, obedecendo as normas 
contidas neste regulamento. 

Artigo 2º - As disputas serão em duplas em mesa que for oferecida pela a 
organização do evento com a tradicional bola (8) - onde joga-se com a 
bola branca e 15 bolas coloridas. 

Artigo 3º - A partida será disputada conforme o número de inscritos. 

Artigo 4º - A bola (8) permanece na mesa.  
Caso alguém a derrube antes de todas as suas, ele perde o jogo. 

Artigo 5º - As bolas serão organizadas pelo árbitro. 
O jogador que efetuará o estouro inicial será determinado através de cara 
e coroa. 

Artigo 6º - Será aplicado o castigo simples com punição de uma bola por falta. 

Artigo 7º - Ocorrendo empate de pontos na fase classificatória, serão adotados, pela 
ordem, os seguintes critérios de desempate: 

 1) Entre duas equipes:  
a) Confronto Direto entre as equipes envolvidas no empate; 

 2) Entre três ou mais equipes: 
a) Maior número de vitórias em todos os jogos disputados na fase 

pelas equipes empatadas; 
b) Maior saldo de pontos em todos os jogos disputados pelas 

equipes empatadas na fase; 
c) Maior número de pontos marcados em todos os jogos 

disputados pelas equipes na fase; 
d) Menor número de pontos perdidos em todos os jogos 

disputados pelas equipes na fase; 
e) Sorteio. 

Artigo 8º - As atitudes antidesportivas caracterizando o antijogo serão punidas com 
advertência ou desclassificação do atleta. 



 
 

 

Artigo 9º -  Os casos omissos serão resolvidos pelo coordenador da modalidade com 
anuência da Coordenação Geral dos Jogos, não podendo contrariar as 
Regras Oficiais da modalidade e o Regulamento Geral. 

 TRUCO PONTO ACIMA 
Artigo 1º - A Modalidade de Truco Ponto Acima será disputada em Duplas. 

O sistema de disputa será conforme o número de inscritos. 
Artigo 2º - A partida disputada será de 12 (doze) tentos. 

Artigo 3º - O baralho terá que ser embaralhado em cima da mesa. 

§ Único - A primeira ou as três primeiras cartas deverão ser distribuídas ao 
adversário que se encontra à direta de quem está distribuindo, e as 
restantes na sequência. 

Artigo 4º - Na primeira rodada de cada tento, todos devem mostrar as cartas não 
podendo jogar encoberto. 

Artigo 5º - Quando a partida tiver 11 x 11 (onze a onze), o corte deve ser seco e a 
distribuição deve ser por baixo de uma em uma e o tombo da última 
carta. 

Artigo 6º - Na mão de 11 (onze) os 02 (dois) jogadores poderão trocar suas cartas 
para conhecimento do jogo e depois resolverem se jogam ou não, 
cabendo a um deles determinar com as seguintes palavras: “vamos 
jogar” ou “Não vamos jogar”. 

§ Único - Se a dupla resolver não jogar após a vista das cartas dos parceiros, 
perderá 01 (um) tento. 

Artigo 7º - Somente por sinais de mímica os jogadores da mesma dupla poderão 
comunicar-se no jogo. 

Nenhuma palavra poderá ser trocada entre os elementos da dupla, 
incorrendo na perda do tento. 

Artigo 8º - Ocorrendo empate de pontos na fase classificatória, serão adotados, pela 
ordem, os seguintes critérios de desempate: 

 1) Entre duas equipes:  
a) Confronto Direto entre as equipes envolvidas no empate; 

 2) Entre três ou mais equipes: 
a) Maior número de vitórias em todos os jogos disputados na fase 

pelas equipes empatadas; 
b) Maior saldo de pontos em todos os jogos disputados pelas 

equipes empatadas na fase; 
c) Maior número de pontos marcados em todos os jogos 

disputados pelas equipes na fase; 
d) Menor número de pontos perdidos em todos os jogos 

disputados pelas equipes na fase; 
e) Sorteio. 

Artigo 9º - Os casos omissos serão resolvidos pelo coordenador da modalidade com 
anuência da Coordenação Geral dos Jogos, não podendo contrariar as 
Regras Oficiais da modalidade e o Regulamento Geral. 

  



 
 

 

 VOLEIBOL ADAPTADO 
Artigo 1º - 

A competição de Voleibol Adaptado será realizada de acordo com as regras 

oficiais da Federação Internacional de Volleyball (FIVB) adotadas pela 

Confederação Brasileira de voleibol (CBV), salvo o estabelecido neste 

Regulamento. 

§ 1º -  
Será utilizada a bola, exclusivamente, fornecida pela Comissão 

Organizadora e sua pressão interna deve ser 1.5 libras. 

§ 2º -  
A quadra terá as mesmas especificações do Voleibol oficial. 

Artigo 2º - 
Na quadra os jogadores são dispostos de maneira igual ao do jogo oficial.  

Artigo 3º - 
O formato do jogo será: 

I. Na fase classificatória, oitavas, quartas e decisão de 3º/4º lugares, vencerá a 
partida a equipe que vencer 2 (dois) sets de 15 (quinze) pontos. Em caso de empate em 14 
(quatorze) pontos, o set só terminará quando uma equipe alcançar a diferença de 2 (dois) 
pontos, e neste caso, não haverá ponto limite para o término do set. 

II. Nas fases semifinal e final (disputa de 1º e 2º lugares) vencerá a partida a equipe 
que vencer 3 (três) sets de 15 (quinze) pontos. Em caso de empate em 14 (quatorze) pontos, o 
set só terminará quando uma equipe alcançar a diferença de 2 (dois) pontos, e neste caso, 
não haverá ponto limite para o término do set. 

III. Entre um set e outro o tempo de intervalo será 03 (três) minutos; 

IV. Cada equipe terá o direito a um pedido de tempo de 1 (um) minuto em cada set; 

Artigo 4º - 
Cada equipe deverá ter a presença, mínima, de 8 (oito) atletas no início da 

partida e no máximo 12 (doze). 

Artigo 5º - 
As equipes deverão seguir as seguintes normas: 

I. Todos os atletas de uma mesma equipe devem usar uniformes (camisas, 

calções e meias) idênticos; 

II. As camisas deverão estar numeradas na frente e nas costas e deverá ser 

colocado no centro da camisa. A cor da camisa deve constatar com a cor dos 

números; 

III. Os calções ou bermudas devem ser idênticos, porém, sem necessidade de 

numeração, caso tenha numeração deverá ser idêntica a das camisas; 

IV. As meias devem ser da mesma cor e estarem visíveis, não sendo permitidas 

meias do tipo sapatilhas ou soquete; 

V. Não será aceito nenhum tipo de adaptação no solado dos calçados, bem como 

quaisquer tipos de luvas ou acessórios nas mãos; 

VI. A utilização de óculos durante a partida será de inteira responsabilidade de cada 

atleta.Na camiseta do uniforme do capitão da equipe deverá constar uma tarja 

com 2 centímetros de altura por 8 centímetros de comprimento, localizada logo 

abaixo do número gravado na mesma. Essa tarja deverá ser fixa, silkada ou 

costurada, não poderá ser improvisada por esparadrapo ou similar. 

Artigo 6º - 
Será permitida a utilização de líbero. 



 
 

 

 

DESIGNAÇÃO DO LÍBERO 

I. Cada equipe tem o direito a designar, dentre os jogadores constantes na súmula, 

um jogador especialista em defesa: o Líbero. 

II. O Líbero deve estar registrado na súmula antes da partida na linha especial 

reservada para isto. 

EQUIPAMENTO 

O jogador Líbero deve usar um uniforme (ou jaleco/colete para o Líbero re-designado) 

que possua uma cor dominante diferente de qualquer outra cor do uniforme do resto da 

equipe. O uniforme deve contrastar, claramente, com o resto da equipe. O uniforme do 

Líbero deve ser numerado da mesma forma que o resto da equipe. 

REDESIGNAÇÃO DE UM NOVO LÍBERO 

I. O Líbero torna-se incapaz de atuar em caso de contusão, mal súbito, expulsão 

ou desqualificação. 

II. Caso o Líbero de uma equipe torne-se incapaz ou é declarado como tal, o 

técnico (ou o capitão no jogo em caso de ausência do técnico) poderá redesignar 

como Líbero, para o resto da partida, qualquer outro jogador que não esteja em 

quadra no momento da redesignação, excetuando-se o jogador regular que 

tenha efetuado a troca com o Líbero declarado incapaz. 

III. Se o Líbero tornar-se incapaz de atuar, ele/ela pode ser trocado(a) pelo jogador 

regular envolvido na troca legal anterior, de forma imediata e direta, apto(a) a 

atuar no momento da redesignação. 

IV. Ainda que o Líbero não esteja em quadra no momento em que é declarado 

incapaz de atuar, ele/ela poderá ser objeto de uma redesignação. Aquele 

declarado incapaz não poderá voltar a atuar pelo resto da partida. 

V. O técnico, ou capitão no jogo caso não haja técnico, comunica-se com o 

segundo árbitro, informando-o sobre a redesignação. 

VI. Caso um Líbero redesignado torne-se ou seja declarado incapaz de atuar, outras 

redesignações serão permitidas. 

VII. Caso um jogador seja redesignado como Líbero, seu número deverá ser 

registrado na súmula no campo referente às observações e no formulário de 

Controle do Líbero (ou súmula eletrônica, caso esteja sendo utilizada). 

Artigo 7º - 
Os jogos serão disputados seguindo as normas a seguir: 

I. No 1º set, não poderá haver substituição, salvo em caso de contusão. 

O atleta contundido não poderá retornar a partida; 

II. No intervalo do 1º para o 2º set, os atletas “reservas” em condições de 

jogo deverão substituir os atletas “titulares” e não poderão ser 

substituídos até o final do 2º set, salvo em caso de contusão. O atleta 

contundido não poderá retornar ao jogo. Os atletas “titulares” 

remanescentes na quadra de jogo poderão ser substituídos pelos 

atletas que saíram do jogo; 

III. No 3º set da fase classificatória (quando houver), as substituições 

estarão liberadas, seguindo a Regra Oficial de Voleibol da FIVB; 

IV. No 3º set e 4º e 5º sets (quando houver) da fase semifinal e final as 



 
 

 

substituições estarão liberadas, seguindo a Regra Oficial de Voleibol 

da FIVB; 

V. As substituições obrigatórias estabelecidas no item II deste artigo 

levarão em consideração a proporcionalidade de atletas em condições 

de participação para o início do jogo em ambas equipes. 

 

Artigo 8º -  
Altura da rede será como segue: 
 

MASCULINO 2,43 m 

FEMININO 2,24 m 

 

 

Artigo 9º -  
O saque poderá ser arremessado ou golpeado com uma das mãos por 

baixo ou lateralmente, utilizando toda a zona de saque, podendo a bola 

tocar a rede. 

§ Único: 
 

O saque poderá ser efetuado a 1 (um) metro dentro da quadra, somente para 

o feminino. 

Artigo 10 -  
A cada interrupção e perda de saque por uma equipe, a reposição da 

bola em jogo pela outra equipe deverá ser precedida por um rodízio dos 

jogadores no sentido horário. 

 

Artigo 11 -  
Constituem infrações quando: 

 

I. O mesmo atleta der 2 (dois) toques consecutivos; 

II. Reter a bola, não realizando um passe ou ataque em um prazo máximo de 8 
(oito) segundos; 

III. O atleta na zona de defesa - posições 1, 5 e 6 (um, cinco e seis) der 

mais de um passo antes de fazer o passe ou o último arremesso para a 

quadra do adversário; 

IV. Atleta efetuar um golpe de ataque, saltando em qualquer posição da 

quadra. Considerar-se- á saltar quando o atleta tirar os 02 (dois) pés do 

chão; 

V. O atleta andar (tirar o pé de apoio do solo) ao receber a bola, 

tolerando-se a movimentação necessária para manter o equilíbrio do 

corpo, entenda-se como pé de apoio aquele que for mantido em contato 

com o solo após a recepção da bola. Por exemplo: quando o atleta 

estiver com os dois pés no solo no momento em que receber a bola, a 

movimentação para trás ou para frente é que irá definir o pé de apoio; 

VI. O atleta tocar o bordo superior da rede; 

VII. O atleta se apoiar na rede simultaneamente ao jogar a bola; 

VIII. O atleta, colocado na posição de defesa, estando dentro da zona de 

ataque, enviar a bola para o campo adversário com um movimento 

que não seja realizado abaixo da linha dos ombros e de baixo para 

cima; 

IX. O atleta que estiver na zona de ataque não poderá, em hipótese alguma, 

utilizar-se do recurso da ameaça. Considerar-se-á ameaça quando o 

atleta executar movimentos, acima da linha dos ombros, visando 



 
 

 

confundir a direção de lançamento da bola; 

X. O atleta “enterrar” a bola dentro dos 3 (três) metros (zona de ataque) da 

quadra do adversário, independentemente da bola ir direto ao solo ou 

tocar no adversário. Entenda-se como “enterrar” a bola quando efetuar o 

golpe de ataque com a bola estando dentro do espaço de jogo do 

adversário; 

XI. Será considerada invasão da linha central da quadra quando o atleta 

atrapalhar o adversário ou passar com o corpo todo à outra quadra, 

com ou sem a posse de bola; 

XII. Não será permitido o “pipocar” quando o atleta estiver parado 

(estabilizado) na quadra em condições de segurar a bola; 

XIII. Somente será permitido o “pipocar” quando o atleta estiver tentando 

recuperar a bola definitivamente; 

XIV. Ações as quais obstruam uma tentativa legítima de um adversário jogar a bola; 

 

Artigo 12 -  
Será permitido bloqueio, inclusive com os atletas saltando, e esse toque no 

bloqueio não será contado; portanto, a equipe receptora ainda terá mais 

três toques para repor a bola para a quadra adversária. Entenda-se como 

bloqueio a ação dos jogadores próximos à rede para interceptar a bola 

vinda do adversário estendendo-se mais alto que o bordo superior da rede, 

sem importar a altura do contato com a bola. Somente aos jogadores da 

linha de frente é permitido completar um bloqueio, mas no momento do 

contato com a bola, parte do corpo deve estar mais alta do que o topo da 

rede. 

 
I. O contato de um jogador com a rede não é falta, a não ser quando interfere na 

jogada; 

II. Jogadores podem tocar o poste, cabo de fixação ou qualquer outro objeto além 

da antena, incluindo a própria rede, desde que isto não interfira no jogo; 

III. Quando a bola é dirigida para a rede e causa um contato da rede com um 

adversário, não há falta. 

 

Artigo 13 -  
Será considerado toque quando o jogador receber ou passar a bola, tocar, 

segurar, encaixar com uma, ou as duas mãos, ou a bola tocar qualquer 

parte de seu corpo; 

 

I. A um jogador que esteja em qualquer das posições de ataque (2, 3 ou 4) será 
permitido um deslocamento lateral ou frontal de 2 (dois) passos completos para 
realizar um ataque; 

II. A bola poderá ser passada para o outro lado da quadra, sendo tocada, 
arremessada, empurrada ou jogada com uma ou ambas as mãos, observadas 
as condições estabelecidas neste regulamento; 

III. Quando 2 (dois) jogadores segurarem juntos a bola será considerado um toque 
de cada um; 
 

Artigo 14 -  
Para efeito de classificação, a contagem de pontos será: 

Vitória 2 pontos 

Derrota 1 ponto 



 
 

 

Ausência 0 pontos 

 

 

Artigo 15 -  
Na modalidade de Voleibol Adaptado, caso haja empate na contagem de 

pontos na fase classificatória, serão adotados, pela ordem, os seguintes 

critérios de desempate: 
I.  Entre duas equipes 

a) Confronto direto entre as equipes empatadas na fase; 

II. Entre 3 ou mais equipes 

a) Maior coeficiente de sets average em todos os jogos disputados pelas 
equipes na fase; 

b) Maior coeficiente de pontos average em todos os jogos disputados pelas 
equipes na fase; 

c) Confronto direto entre as equipes empatadas na fase (utilizar somente 

no caso de empate entre duas equipes; 

d) Sorteio. 

 

Observações: 
 

III. Na hipótese de aplicações do critério de sets ou pontos average, dividir-se-á 

o número de sets ou pontos pró pelos sets ou pontos contra, considerando-se 

classificada a equipe que obtiver maior coeficiente. Quando, para cálculo de 

sets ou pontos average, uma equipe não perder nenhum set ou ponto, é ela a 

classificada, pois é impossível a divisão por zero, assegurando à equipe sem 

sets ou pontos sofridos a classificação pelo critério de sets ou pontos 

average. 

IV. Quando, para cálculo de sets ou pontos average, mais de uma equipe não 

perder nenhum set ou ponto, será classificada a equipe que tiver o número de 

sets ou pontos mais positivos em todos os jogos disputados na fazer, pois 

tecnicamente seu resultado será maior. 

Artigo 16 -  
Em caso do não comparecimento de uma equipe dentro do horário 

estipulado para a rodada, será declarada ausente, aplicando se o WO em 

favor da equipe presente, a qual será declarada vencedora pelo placar de 

2x0 (15x00/15x00) na fase classificatória, oitavas, quartas e na disputa de 

3º/4º lugares e  de 3x0 (15x00/15x00/15x00) nas fases semifinal e final.  

Caso nenhuma das duas equipes se façam presentes em tempo hábil, 
será declarado o duplo não comparecimento, atribuindo-se derrota a 
ambas equipes.  

Para o primeiro jogo do período haverá uma tolerância de 15 minutos. 

Artigo 17 -  
Estará automaticamente suspenso da partida subsequente, na mesma 

modalidade/gênero, o atleta ou membro da comissão técnica que for 

desqualificado. 



 
 

 

§ 1º -  
Não se aplica o disposto neste artigo se, antes do cumprimento da 

suspensão, o atleta ou membro da comissão técnica for absolvido pelo 

órgão judicante competente, desde que conste no termo de decisão do 

respectivo processo disciplinar o não cumprimento da suspensão 

automática, nos termos da legislação desportiva vigente. 

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

ocorrente na mesma competição e no ano específico correspondente. 

§ 3º -  
Quando a partida não for realizada por não comparecimento de uma das 

equipes (WO), a suspensão  não será considerada cumprida, devendo ser 

cumprida na partida subsequente. 

Artigo 18 -  
Os casos omissos serão resolvidos pelo coordenador da modalidade com 

anuência da Direção Geral dos Jogos, não podendo contrariar as regras 

oficiais e o Regulamento Geral. 

 TÊNIS DE MESA 
Artigo 1º - Os jogos obedecerão as regras oficiais da Federação de Tênis de Mesa do 

Mato Grosso do Sul, com as observações contidas neste regulamento. 

Artigo 2º - Na primeira fase (grupos) serão disputados jogos em melhor de três sets 
de 11 (onze) pontos e na segunda fase (eliminatória) melhor de 5 (cinco) 
sets de 11 (onze) pontos. 

Artigo 3º - Cada jogador deverá trazer sua raquete. 

Artigo 4º - A raquete deverá obrigatoriamente ser emborrachada de acordo com o 
estilo a ser escolhido pelo jogador. 

Artigo 5º - Será utilizada a bola esférica com um diâmetro de 40 (quarenta) mm. 

 Ocorrendo empate de pontos na fase classificatória, serão adotados, pela 
ordem, os seguintes critérios de desempate: 

 1) Entre duas equipes:  
a) Confronto Direto entre as equipes envolvidas no empate; 

 2) Entre três ou mais equipes: 
a) Maior número de vitórias em todos os jogos disputados na fase 

pelas equipes empatadas; 
b) Maior saldo de pontos em todos os jogos disputados pelas 

equipes empatadas na fase; 
c) Maior número de pontos marcados em todos os jogos 

disputados pelas equipes na fase; 
d) Menor número de pontos perdidos em todos os jogos 

disputados pelas equipes na fase; 
e) Sorteio. 

Artigo 6º -  Os casos omissos serão resolvidos pelo coordenador da modalidade com 
anuência da Coordenação Geral dos Jogos, não podendo contrariar as 
Regras Oficiais da modalidade e o Regulamento Geral. 

 NATAÇÃO 
Artigo 1º - A competição de Natação será disputada de acordo com as Regras 

oficiais da Federação Internacional de Natação e adotadas pela 
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, obedecendo as normas 



 
 

 

contidas neste regulamento. 

Artigo 2º - A competição será dividida em três categorias com as seguintes provas: 

 Nado Livre: (Masculino e Feminino) 

 Categoria A - 60 a 66 anos (nascidos entre os anos de 1955 e1961)   
  Prova: 50 metros com saída fora da piscina; 

 Categoria B – 67 a 72 anos (nascidos entre os anos de 1949 a 1954)  
  Prova: 25 metros com saída opcional (dentro ou fora da  
  piscina); 

 Categoria C – 73 anos acima (Nascidos até 1948) 
   Prova: 25 metros com saída dentro da piscina. 

Artigo 3º - As provas de natação serão realizadas em série distintas por categoria e 
sexo. 

§ 1º - As séries serão divididas de acordo com o número de participantes, e 
cada atleta poderá participar somente em sua categoria; 

§ 2º - O atleta que não completar a prova será considerado desistente. 

§ 3º - O Atleta que deverá iniciar o estilo após a partida. Caso ele se precipite, 
saindo antes, a arbitragem interromperá a prova e anunciará uma 
nova partida. 

§ 4° -  O atleta poderá cometer até 2 (dois) erros de saída (queima), na terceira 
vez será desclassificado. 

Artigo 4º - A Classificação final do atleta será feita pelos menores tempos obtidos 
nas séries realizadas.  

 Para definir a classificação final da modalidade, a contagem de pontos 
será feita por sexo, através da soma de pontos do vencedor de cada 
prova em cada categoria, conforme o seguinte critério: 

 1º lugar - 10 pontos 

 2º lugar - 06 pontos 

 3º lugar - 04 pontos 

 4º lugar - 03 pontos 

 5º lugar - 02 pontos 

 6º lugar - 01 ponto  
Artigo 5º - Os casos omissos serão resolvidos pelo coordenador da modalidade com 

anuência da Direção Geral dos Jogos, não podendo contrariar as regras 
oficiais e o Regulamento Geral. 

 XADREZ 
Art. 1º - A modalidade Xadrez será regida pelas Regras oficiais adotadas pela Federação 

Internacional de Xadrez – FIDE, adotadas pela Confederação Brasileira de 
Xadrez, e pelas normas contidas neste Regulamento. 

Art. 2º - Cada Entidade poderá inscrever até quatro enxadristas. 

Art. 3º - No Congresso Técnico específico da modalidade será organizado o programa, 
com ordem de emparceiramento dos jogadores, horário e data das rodadas. 

§ Único - Para participar das competições os atletas deverão se apresentar devidamente 
uniformizados trajando uniforme de jogo ou uniforme da instituição. E durante as 
partidas não poderão comer durante uma jogada ou outra. 

Art. 4º - O tempo de ausência de qualquer enxadrista será considerado como atleta 
perdedor da partida (W.O.) e eliminado do resto da competição. 
O Jogador adversário será considerado vencedor pelo placar de 1x0. 
Caso nenhum jogador compareça, será declarado duplo não comparecimento, 
atribuindo-se derrota a ambas as equipes. 



 
 

 

Art. 5º - O tempo de jogo será de 10 minutos de Knock-Out para cada jogador. 
O relógio digital tem preferência ao relógio analógico. 

Art. 6º - a) Um ponto por vitória em cada tabuleiro; 
b) Meio ponto por empate em cada tabuleiro; 
c) Zero por derrota em cada tabuleiro.  

§ Único - A soma dos pontos dos participantes estabelecerá a classificação final da 
secretaria ou órgão. 

Art. 7º - A competição será jogada no sistema de suíço. 

Art.  8º - Critérios de desempate: 
a) Confronto direto; 
b) Buchholz mediano; 
c) Buchholz total; 
d) Sonneborn-Berger; 
e) Maior número de vitórias; 
f) Sorteio. 

Art. 9º - Antes de começar a partida os jogadores devem observar a correta posição das 
peças, não sendo permitidas reclamações após o terceiro lance efetuado, 
relativamente à colocação incorreta das peças, posicionamento do tabuleiro ou 
acerto do relógio. 

Art. 10 - Permanece vigente a regra que determina “peça tocada é peça jogada”. 

Art. 11 - É proibido acionar o relógio antes de fazer um lance, o relógio também não pode 
ser acionado usando peça ou peão capturado 

Art. 12 - É proibido manter a mão sobre o pino do relógio, bater com força, segurar ou 
derrubá-lo. 

Art. 13 -  O tempo estará findado quando o árbitro acusar o cronômetro zerado ou feita uma 
reclamação de um dos atletas envolvidos na partida. 

§ Único - Para reclamar uma vitória por tempo, o enxadrista deve parar o relógio e chamar o 
árbitro. 

Art. 14 - É expressamente proibido trazer celulares ou outros meios de comunicação no 
salão dos jogos. Se o o celular de um atleta emitir qualquer sinal, som ou receber 
qualquer mensagem durante alguma partida, este jogador será declarado 
perdedor. 

Art. 15 - Todos os enxadristas ficam obrigados a repor as peças no tabuleiro ao final da 
partida. 

Art. 16 - Estará eliminado da competição o enxadrista  que sofrer o segundo W.O., 
excetua-se a essa situação quando estiver com atestado médico. 

Art. 17 - Os casos omissos serão resolvidos pelo coordenador da modalidade com 
anuência da Direção Geral dos Jogos, não podendo contrariar as regras oficiais e 
o Regulamento Geral.  

 


