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TÍTULO I 
DAS FINALIDADES 

 
Art. 1º - Os 12o JOGOS PARADESPORTIVOS DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO-JOPARES é uma promoção da 

Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da 
Secretaria Municipal de Educação, através da 
Superintendência de Políticas Educacionais/Divisão de 
Esporte, Arte e Cultura - DEAC e têm por finalidade, 
promover o congraçamento do esporte adaptado entre as 
escolas da Rede Municipal de Ensino, buscando oportunizar 
aos alunos a participarem dos jogos escolares 
paradesportivos, estimulando a prática desportiva, recreativa 
e integração social dentro da perspectiva de uma educação 
integral e permanente, visando o desenvolvimento 
harmonioso da saúde física, social e mental. 
 
Art.2º- As modalidades que contarão ponto para a 

classificação geral: 
 

MODALIDADES SEXO DEFICIÊNCIA 

Individual 
1 Atletismo       Masculino/ Feminino PC, DI, SD, DA, DV, DF, TEA. 

2 Bocha Paralimpica   Misto PC, DF 

3 Dama Adaptada    Misto DI, SD, DA,TEA 

4 Polybat                 Masculino/ Feminino SD, PC, DF, DV, DI, TEA. 

5 Tênis de Mesa      Masculino /Feminino DI, SD, DA DF, PC, TEA. 

6 Mini Futsal           Misto Todas 

7.  Queimada Misto Todas 

 
TÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO 
 
Art.3º -A organização dos 12o JOGOS PARADESPORTIVOS 

DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO terá a seguinte estrutura: 
 
I. Comissão de Honra; 
II. Direção Geral: 
III. Direção Técnica; 
IV. Da composição de classificação funcional e avaliação; 
V. Secretaria Geral; 
 

CAPÍTULO I 
DA COMISSÃO DE HONRA 

 
Art. 4º - A Comissão de Honra será composta por 

autoridades convidadas pela Direção Geral do 12o JOGOS 
PARADESPORTIVOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 
 

CAPÍTULO II 
DA DIREÇÃO GERAL 

 
Art. 5º - A Direção Geral dos 12º JOGOS 

PARADESPORTIVOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 
será composta por 1 Diretor, competindo-lhe: designar os 
demais responsáveis pelos diferentes setores da estrutura 
organizacional na forma estabelecida no presente 
Regulamento. 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
DA DIREÇÃO TÉCNICA 

 
Art. 6º - A Direção Técnica, subordinada à Direção Geral, 

será composta por 1 Diretor e 1 Diretor adjunto, sendo de sua 
competência, vistoriar e aprovar os locais de competições; 
coordenar e organizar as mesmas de acordo com as normas 
estabelecidas neste regulamento, apresentar tabelas de 
jogos e modalidades, modificando-as e ou alterando-as de 
acordo com as necessidades dos jogos. 
 

CAPÍTULO IV 
DA COMPOSIÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL E 

AVALIAÇÃO 

 
Art. 7º - A Comissão será composta por 1 (um) técnico e 1 

(um) auxiliar designados pela Direção Geral dos 12º 
JOPARES. 

CAPÍTULO V 
DA SECRETARIA GERAL 

 
Art. 8º - A Secretaria Geral será constituída por 1 

coordenador e por adjuntos, competindo-lhes: receber, 
analisar e processar as inscrições, encaminhando-as à 
Direção Geral para homologação; preparar material destinado 
à composição de Boletim Oficial, digitando-o, conferindo-o e 
imprimindo-o. 
 

TÍTULO III 
DAS INSCRIÇÕES E REPRESENTAÇÕES 

 
Art. 9 - As Fichas de Inscrição terão que ser atestadas 
pela Direção, secretária e professores da Escola, sendo 
que os mesmos responderão por qualquer infração 
(Nomes dos Alunos e Idades dos mesmos). 
 
Art.10 - Somente poderão participar dos 12º JOGOS 
PARADESPORTIVOS alunos da Rede Municipal de 
Campo Grande, matriculados na sua escola de origem e 
freqüentando regularmente as aulas no mínimo de 30 
(trinta) dias antes das inscrições dos jogos. Os jogos 
serão divididos em duas categorias: Categoria A: 5 a 12 
anos (2014 a 2007), e Categoria B: 13 anos acima (2006, 
2005, 2004, etc.). Na modalidade de futsal a idade será de 
até 12 anos (2007) e na modalidade de queimada á partir 
de 13 anos (2006). Os alunos não poderão ser inscritos 
de outros estabelecimentos de ensino 

 

Art.11 - Será exigida para fins de identificação, carteirinha 
da SEMED/DEAC (com foto original), carteira de 
identidade expedida pela secretaria de segurança 
pública, exercito, aeronáutica ou marinha e passaporte 
original.   
 
Art.12 - O aluno que solicitar a transferência da escola em 

prazo inferior a 30 (trinta) dias não poderá disputar os jogos. 
 
Art.13 - Cada aluno poderá participar de 01 (uma) 
modalidade coletiva (Mini Futsal ou Queimada), 01 (uma) 

modalidade individual e mais o atletismo respeitando as 
categorias. 
 
Art.14 - As inscrições serão obrigatórias a todas as 
escolas que tenham o Projeto na Reme e deverão ser 
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feitas em formulários próprios e entregues em 2 (duas) 
vias digitadas até o dia 20/09/2019, na Secretaria 
Municipal de Educação, com encaminhamento para 
Divisão de Esporte, Arte e Cultura – DEAC/SEMED. 

  
Parágrafo 1°: As inscrições não poderão ser alteradas. 
Parágrafo 2°: O prazo estabelecido no capitulo acima é 

prazo final para as inscrições serem efetuadas na 
DEAC/SEMED.  

TÍTULO IV 
DO SISTEMA DE DISPUTA 

 
Art. 15 - O sistema de disputa obedecerá ao critério 

determinado pela Direção Técnica. 
 
Art. 16 - Os atletas participantes deverão estar no local da 

competição 30 minutos antes do horário previsto na tabela, 
para o início da competição. 
 
Art. 17 - Os técnicos deverão entregar ao Coordenador da 

Modalidade, 30 minutos antes da competição, a relação 
nominal, o documento de identificação pessoal de cada aluno 
e sua carteira de credenciamento do CREF. 
Parágrafo Único: - O aluno e professor que não 
apresentar a documentação solicitada, não poderão 
participar das disputas. 

 
TÍTULO V 

DA PREMIAÇÃO 

 
Art. 18- Será consagrada Campeã dos 12o JOPARE’S a 

escola que na somatória das duas faixas etárias obtiver maior 
número de pontos obtidos de acordo com a classificação das 
modalidades disputadas nos naipes masculino, feminino e 
misto juntas. 
Parágrafo primeiro – A Tabela de pontuação para o 

masculino e feminino será a seguinte: 
 

1º Lugar 13 pontos 

2º Lugar 10 pontos 

3º Lugar 08 pontos 

4º Lugar 05 pontos 

5º Lugar 03 pontos 

6º Lugar 02 ponto 

7º Lugar 01 ponto 

 
Parágrafo segundo- As equipes somente irão pontuar até o 

7º lugar. 
 
Art. 19 - Na classificação final, será concedida a seguinte 

premiação: 
 
a)  01 troféu definitivo ao 1º, 2º e 3º lugar na classificação 
geral; 
b)   Medalhas aos alunos classificados em 1º, 2º e 3º lugares 
nas competições. 
 
 
Art. 20 - Em caso de empate na classificação geral, vencerá 

a entidade que houver conseguido o maior número de 
primeiros lugares, persistindo o empate, será adotado o 
mesmo critério para as colocações seguintes (2º, 3º) e assim 
sucessivamente, até o desempate, persistindo o empate, será 
feito sorteio. 

 
 
 

TÍTULO VI 
DOS RECURSOS E PENALIDADES 

 
Art. 21 - Toda e qualquer infração cometida por técnicos, 

dirigentes ou alunos estará sujeita ao parecer e julgamento 
da direção geral dos jogos; 
 
Parágrafo Único – No processo de requerimento de 

recursos, deverão ser observados os seguintes critérios: 
 

a) Encaminhamento de requerimento do responsável 
pela Equipe ao Coordenador da Modalidade, 
explicitando claramente o assunto a que se refere, 
no próprio local de competição, até 1 hora após o 
término da competição em questão, apresentando 
as provas; 

b) Apresentação de comprovantes de veracidade de 
alegação; 

 
Art. 22 - Será desclassificada da modalidade a entidade que 

não se apresentar no local da competição no horário 
determinado, sendo permitido o prazo de 15 minutos de 
tolerância somente para a primeira partida da rodada (ou 
similar). 
 
Art. 23 - Será aplicada a pena de suspensão dos 12o Jogos 

Paradesportivos da Rede Municipal de Ensino nos seguintes 
casos: 
 
a) Técnicos e alunos que provocarem baderna durante a 

realização dos 12o JOPARE’S; 
b) Técnicos que inscreverem um ou mais atletas 

irregularmente nos termos deste Regulamento; 
c) Técnicos que desvirtuarem as finalidades das 

competições, apresentando protestos descabidos, 
críticas caluniosas e difamatórias aos árbitros e 
organizadores do evento; 

d) Técnicos e alunos que ferirem as normas 
regulamentares dos jogos e ética desportiva dentro e 
fora das competições. 

 
Art. 24 - A escola que tiver atleta com documento irregular 

será desclassificada da modalidade em que estiver 
participando dos 12º JOPARE’S, e seu Diretor (a) e seu 
Técnico (a) serão advertidos pela direção geral dos jogos. 
 

TÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 25 – Deverão participar do 12º JOPARE’S alunos com 

deficiência física, intelectual, áudio comunicação, visual, 
paralisado cerebral, síndrome de down e TEA, respeitando-se 
as categorias e classificações constantes neste regulamento. 
 
Art. 26 – Compete à comissão de Classificação Funcional e 

avaliação: 
  

I-Verificar os exames médicos e avaliar os atletas 
encaminhados pela entidade; 

II-Fazer a classificação funcional; 
III-Dar assistência aos competidores durante os 

jogos; 
IV-Impedir a participação parcial ou total de atletas 

com problemas médicos nos jogos; 
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 Art. 27 - Todas as comunicações da Comissão Organizadora 
dos 12o JOPARE’S serão através do Boletim, Nota Oficial e 

através da página da semed: www.capital.ms.gov.br/semed; 
 
Art. 28 - Os dirigentes e os alunos das unidades escolares 

que disputam os jogos serão responsáveis por todo e 
qualquer ato de indisciplina, estando sujeitos às penalidades 
da Comissão Disciplinar. 
 
Art. 29 - É vetada no transcorrer dos 12o JOPARE’S a 

participação de equipes e alunos que estejam com nomes de 
candidatos a cargo eletivo e propaganda de cigarros e 
bebidas alcoólicas impressos nos uniformes. 
Parágrafo único – Será terminantemente proibido o 

consumo de cigarros e bebidas alcoólicas tanto por parte do 
profissional de educação física que está responsável pelos 
atletas, como pelos gestores das unidades escolares nos 
locais de competições. 
 
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 unidade escolar 

participante, a indenização pelos danos e perdas dos 
materiais e equipamentos nos locais de competições 
colocados à disposição dos jogos, estando sujeitas as 
penalidades da Comissão Disciplinar. 
 
Art. 32 - Todos os Técnicos, Auxiliar-Técnicos deverão estar 

trajando agasalho ou calça comprida, camisa ou camiseta 
para sentarem na área reservada aos mesmos desde que 
estejam inscritos na ficha de inscrição. Ficando 
expressamente proibido a presença de qualquer outro 
profissional que não esteja regularmente inscritos. 
Parágrafo Único- O Fisioterapeuta só poderá fazer parte da 

comissão técnica e poder sentar no banco destinado aos 
técnicos e sua comissão desde que apresente a carteirinha 
do Conselho de Fisioterapia. 
 
Art. 33 - As equipes de arbitragem estarão a cargo da 
Direção Geral dos Jogos, não sendo aceito veto por parte 

de nenhuma escola participante.   
 
Art. 34 - No desfile do cerimonial de abertura, será 

obrigatória somente a participação das escolas que estarão 
no dia da competição, não sendo permitido aos alunos 
desfilarem com camisas que não sejam de jogo ou da escola. 
 
Art. 35 - Todos os Técnicos e Auxiliar-Técnicos, participantes 

dos 11o JOPARE’S deverão estar obrigatoriamente 
registrados no Conselho Regional de Educação Física. 
(CREF 11ª. Região MS/MT). 
Parágrafo Único: O técnico, auxiliar/técnico e ou 

fisioterapeuta deverão apresentar à coordenação da 
modalidade (antes do seu jogo ou equivalente) a carteira de 
registro do CREF e CREFITO. Caso não o façam não 
poderão exercer suas funções junto com a(s) sua(s) 

respectiva(s) equipes durante a competição, partida e ou 
equivalente que estiverem incluída(s). 

 
 
 
 
 

TÍTULO VIII 

DAS NORMAS DAS MODALIDADES 
 

CAPÍTULO I 

DO ATLETISMO 
Art. 36 - A competição de Atletismo será regida pelas Regras 

Internacionais de Atletismo, ditadas pela IAAF e Federação 
do Estado, obedecendo, no entanto, as normas contidas 
neste Regulamento. 
 
Art. 37 - As equipes deverão apresentar no ato da inscrição, 

a relação nominal dos alunos inscritos, separados por prova, 
sexo e categorias. 
Art. 38 - Nas provas de pista, sempre que o número de 

inscritos para cada prova ultrapassar o número de raias, 
serão realizadas tantas séries quantas forem necessárias 
para determinar os 6 competidores finalistas.  
Parágrafo Único – Classificam-se para a final os 6 (seis) 

melhores tempos das séries.  
 
Art. 39 - A confirmação deverá ser feita pelo aluno ou 

professor, no horário de entrada da prova. 
 
Art. 40 - Para efeito de contagem de pontos, serão 

pontuados os alunos que se classificarem do 1º ao 7º lugar, 
das provas realizadas de acordo com a seguinte tabela: 
 

CLASSIFICAÇÃO PONTOS 

1º  Lugar 13 pontos 

2º  Lugar 10 pontos 

3º  Lugar 08 pontos 

4º  Lugar 05 pontos 

5º  Lugar 03 pontos 

6º  Lugar 02 pontos 

7º  Lugar 01 pontos 

 
Parágrafo 1º - Os pontos serão somados de acordo com a 

sua classificação. 
Parágrafo 2º - Em caso de empate, será declarada 

vencedora a equipe que obtiver o maior número de 1º, 2º e 3º 
lugares e assim sucessivamente. 
 
Art. 41 – O atletismo para a área da pessoa portadora de 

deficiência mental, Pc (com comprometimento mental) e 
síndrome de down, terá as seguintes provas: 
 

Categoria A- 5 a 12 anos (masculino e feminino) 

Tipo de Deficiência Prova 

 
Intelectual 

Classe: 20, 21 e 22 

50m, 100m, 200m 
Arremesso de Pelota 
Spundisc 
Club 
Salto à distância 
Revezamento 4x100m 

 
Autismo (TEA) 

 
50m, Club, Pelota 
 

 
PC (com comprometimento 

intelectual) 

Caminhada de 50 m 
Caminhada de 100 m 
Spundisc 
Pelota 
Club 

 
 

Síndrome de Down 

50m, 100m 
Arremesso de pelota 
Spundisc 
Salto à distância 

      

http://www.capital.ms.gov.br/semed
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 Categoria B – acima 13 anos (masculino e feminino) 

Tipo de Deficiência Prova 

 
Intelectual 

         Classe: 20, 21 e 22 

100m, 200m, 400m 
Salto à distância 
Disco masc 1,5kg Fem 1kg 
Dardo masc 600gr Fem 800gr 

Peso   masc 3k  Fem 2kg 
Revezamento 4x100m 

Autismo (TEA) 100m,  
Salto à distância. 
Peso masc 2kg Fem 2kg 

 
PC (com comprometimento 

Intelectual) 

Caminhada de 100 m 
Caminhada de 200 m 
Disco 1kg 
Dardo 600g 
Peso   masc 3k  Fem 2kg 

 
Síndrome de Down 

100m, 200m 
Disco  1kg 
Dardo  600gr 
Peso  masc 3kg   Fem 2kg 
Salto à distância 

 
Considerações: 
 
-Na prova de salto à distância não será utilizada a tábua de 

impulsão e as medidas serão tomadas a partir da batida da 
ponta do pé de impulso (salto real). 
 
-Na prova de spundisc, arremesso de pelota e peso. 
 
a)É permitido ao atleta realizar três tentativas de arremesso; 
b)O atleta poderá arremessar de qualquer maneira; 
c)O atleta deverá permanecer dentro do sertor de arremesso; 
 
 -Na prova marcha ou caminhada 50m,100m e 200m (PC). 
 
a) O atleta sairá da parte interior da linha de partida; 
b)O atleta começará a caminhar ao som da ordem de partida; 
c)O atleta deverá permanecer em sua raia, previamente 
designado; 
d) O atleta não poderá receber ajuda durante a prova;  
e)O atleta deverá ter contato com o chão durante toda a 
prova; 
 
- Alunos com deficiência intelectual poderão fazer somente 2 

(duas) provas e mais o revezamento, os demais 3 (três) 
provas. 
 
Art. 42 – O atletismo para a área da pessoa com deficiência 

física será regido pelas as regras da Federação Internacional 
obedecendo, no entanto, as seguintes normas: 
  

Categoria A 5 a 12 ano e Categoria B acima de 13 anos 
masculino e feminino 

 

Corrida de 100 metros 

Categoria  Classe Funcional 

 
Masculino e Feminino 

T/35, 36, 37,38 
T/40,42, 43, 44, 45, 46,47 
T/52, 53,54 

Corrida de 200metros 

Categoria Classe Funcional 

 
Masculino e Feminino 

T/35, 36, 37,38 
T/40,42, 43, 44, 45, 46,47 
T/ 52, 53,54 

Corrida de 400 metros 

Categoria Classe Funcional 

 
Masculino e Feminino 

T/35, 36, 37,38 
T/42, 43, 44, 45, 46,47 
T/ 52, 53,54 

Salto à distância 

Categoria Classe Funcional 

 
Masculino e Feminino 

F/35, 36, 37, 38 
F/42, 43, 44, 45, 46, 47 
F/56,57 

 
Observações: - As classes 20, 21 e 22 são deficientes 
intelectuais, sendo: 20 severa, 21 moderada e 22 leve. 

 
- As classes iniciadas com nº. 3 são pessoas com Paralisia 
Cerebral com comprometimento motor e nas classes de 32 a 
34 realizam as provas sentadas e 35 a 38 realizam as provas 
em pé. 
 
- As classes iniciadas com 4 são Amputados e Lê Autores 
(Má formação congênita e outros) e realizam suas provas em 
pé. 
 
- As classes iniciadas com 5 são cadeirantes/ Abradecar e 
disputam sentados. 

Lançamento de Dardo 

Categoria Peso 
Implemento/kg 

Classe Funcional 

 
Masculino 

e 
Feminino 
 

 
 

600 gramas 
 

F 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 
40,42; 43; 44; 45; 46; 53; 
54; 55; 56; 57 
 
 

Lançamento de Disco 

Categoria Peso Grama  Classe Funcional 

 
Masculino 

 
          1 kg 
            

F 33; 34; 35; 36; 37; 38; 53; 
54; 55; 56; 57. 

F 40;42; 43; 44; 45; 46 

 
Feminino 

 
           1 kg 

F 33; 34; 35; 36; 37; 38 
F 40; 42; 43; 44; 45; 46 
F 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57 

Arremesso de Club 

Categoria Classe Funcional 

Masculino F/ 32; 33; 34; 51; 52; 53 

Feminino F/ 32; 33; 34; 51; 52; 53 

Arremesso de Spundisc 

Masculino F/ 32; 33, 34, 51 52; 53 

Feminino F/ 32; 33; 34,51; 52; 53 

Arremesso de Peso 

Categoria Peso 
Implemento/kg 

Classe Funcional 

 
Masculino 

 
3 kg 

F/32, 33,34; 35; 36; 37, 38, 
40, 41, 42, 43, 44, 45,46, 
53, 54; 55; 56; 57 

 
Feminino 

2 kg F 32; 33; 34, 40; 41; 52 

2 kg F 35; 36; 37; 38; 53; 55; 56; 
57 

2 kg F 42; 44; 45; 46 
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- A classificação funcional será feita por uma equipe de 
profissionais que atuam na área e coordenados por técnicos 
da DEAC/SEMED. 
 
Art.43 – O atletismo para a área da pessoa com deficiência 

da áudio comunicação e visual, oferecerá as seguintes 
provas: 
 

Categoria A- 5 a 12 anos (Masculino e Feminino) 

Tipo de Deficiência Provas 

 
 
 

Áudio Comunicação e visual 

Pelota 
Club 
Spundisc 
Salto à distância 
Corrida: 50 metros 
            100 metros 
             

 

Categoria B- Acima de 13 anos (Masculino e Feminino) 

Tipo de deficiência Provas 

Categoria Classe Funcional 

 
 
 

Áudio Comunicação e visual 

Peso   masc 3kg fem 2kg 
Disco  masc e fem 1kg 
Dardo  masc e fem 600g 
Salto à distância 
Corrida:   
              100 metros 
              200 metros 
              

 
Observação: 

 
- Na prova de salto à distância não será utilizada tábua de 
impulsão e as medidas serão tomadas a partir da batida do 
pé de impulsão (salto real). 
 
- Na prova de arremesso de pelota e peso: 
a) é permitido ao atleta realizar 3 tentativas para o 
arremesso; 
b) o atleta poderá arremessar a pelota ou peso de qualquer 
maneira; 
c) o atleta deverá permanecer dentro do setor de arremesso; 
d) o implemento “peso” será de: 
 
          Peso         Masculino- 3 Kg 
                           Feminino-  2 Kg 
 
         Dardo        Masculino 600 gr 
                           Feminino  600 gr 
 
Art.44 – O aluno que não tiver adversário realizará a prova e 

a premiação, também contará pontos na modalidade e na 
classificação geral do 12º Jogos Paradesportivos da Rede 
Municipal de Ensino. 
 
 

CAPÍTULO II 
DA BOCHA 

 
Art. 45 – A bocha será regida pelas regras internacionais, 

obedecendo às normas contidas nesse regulamento. 
 
Art. 46 – A equipe poderá inscrever atletas com faixa etária 

de 5 à 12 anos e 13 anos acima em categorias mista de 

acordo com a classificação funcional, nas classes Bc 1, Bc 2, 
Bc 3, Bc 4 e Bc5. 
 
Parágrafo único: Os atletas que fazem uso de acessórios 

(calha, rampa, canaleta) deverão apresentar - se com a 
mesma para a prova. 
 
Art. 47 – A disputa será individual em 2 sets tendo se 

necessário o terceiro como tie break,  e oferecida aos atletas 
com deficiência física, PC, severa e /ou moderada. 
 
Art. 48 – A classe Bc 5 são atletas inelegíveis para a bocha. 

 
Art. 49 – Caberá aos classificadores funcionais designar as 

classes em que cada atleta deverá atuar considerando o 
perfil internacional de classificação. 
 

 
CAPÍTULO III 

DA DAMA 

 
Art. 50 – A modalidade de Damas será regida pelas regras 

da Confederação Brasileira de Damas, obedecendo, no 
entanto, as normas contidas neste Regulamento. 
 
Art. 51 - Não haverá limite de alunos inscritos por escola. A 

dama será somente para alunos com deficiência intelectual, 
síndrome de down, TEA e áudio comunicação. 
 
Art. 52 – Para participar das competições os alunos deverão 

se apresentar devidamente uniformizados e com a carteirinha 
com a devida foto. 
 
Art. 53 – O aluno que não tiver adversário receberá a 

premiação, e também contará pontos na modalidade de 
Dama Adaptada e na classificação geral no 12ºJogos 
Paradesportivos da Rede Municipal de Ensino. 
 
Art. 54- Os alunos com deficiência de áudio comunicação 

deverão competir na mesma classe. O intelectual será 
mesclado com a síndrome de down. 
 
Art. 55 – Os casos omissos serão resolvidos pela 

coordenação da modalidade de Damas Adaptada. 
 

CAPÍTULO IV 
DO POLYBAT 

 
Art. 56 - O Polybat será regido pelas regras internacionais, 

obedecendo às normas contidas nesse regulamento. 
 
Art. 57. - A equipe poderá inscrever atletas com faixa etária 

de 5 a 12 anos e 13 anos acima em categoria masculino e 
feminino de acordo com a classificação funcional, nas 
categorias: DF, SD, DV, DI e TEA.  
Parágrafo único: Na classe DI somente poderão inscrever 
no máximo 4 atletas por faixa etária e naipe. 

 
Art. 58 - A disputa será individualmente e oferecida às 

seguintes áreas de deficiência: 
 
1-Deficiência Intelectual: (aqueles que não estão aptos ao 

tênis de mesa); 
 
2- Deficiência Visual: (três classes: Baixa visão: B2 e B3 e 

perda total B1); 
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3- Síndrome de Down: (aqueles que não estão aptos ao 

tênis de mesa); 
 
4- Deficiência Física: (classes A, B, C cadeirantes e C 

andante e D); 
Art. 56 Será considerado vencedor o atleta que fizer 11 

pontos. 
 
Art. 59 – Caberá aos classificadores funcionais designar as 

classes em que cada aluno deverá atuar considerando o 
perfil internacional de classificação. 
 

Art. 60 – A classificação funcional e avaliação serão feitas 

pela comissão de profissionais que atuam na área e 
coordenados por um técnico da DEAC/SEMED. 

 
CAPÍTULO V 

DO TÊNIS DE MESA 

 
Art. 61 – A modalidade de Tênis de Mesa Adaptado será 

disputada individualmente e nos naipes masculino e feminino. 
 
Art. 62 – Não haverá limite de alunos inscritos por escola. 

 
Art. 63 – A disputa será individual e oferecida às seguintes 

áreas de deficiência: 
 

1. Deficiência Intelectual - Categorias B (Classe C11) 
2. Deficiência Física (Classe C1 a C10) sendo C1 a 

C5 sentados e C6 a C10 em pé. 
3. Deficiência da Áudio comunicação 

 
Art. 64 – Caberá aos classificadores funcionais designar as 

classes em que cada aluno deverá atuar considerando o 
perfil internacional de classificação. 
 
Art. 65 – Para cada partida disputada, será considerado 

vencedor o aluno que vencer dois sets de 11 pontos. 
 
Art. 66 – Para participar das competições os alunos deverão 

se apresentar devidamente uniformizados. 
 
Art. 67 – A raquete a ser utilizada pelo aluno deverá ser 

revestida de borracha. 
 
Art. 68 – O aluno que não tiver adversário receberá a 

premiação, porém não contará pontos na modalidade e nem 
na classificação geral do 12º JOPARE’S. 
 

TITULO IX 

DO MINI FUTSAL 

 

Art. 69- O mini futsal será disputado nos naipes mistos e 

cada escola deverá inscrever somente uma equipe com no 
mínimo 3 e máximo 6 (seis) alunos até o ano de 2007 (12 
anos), e deverão estar utilizando uniforme de jogo. 
 
Art. 70- Poderão participar alunos com qualquer tipo de 

deficiência podendo inscrever somente 2 (dois) alunos de DA 
(áudio comunicação). 
 
Art. 71- O mini futsal será disputado por 3 (três) atletas 

titulares e 3 (três) reservas. Todos os alunos deverão jogar 
proporcionalmente ao quantitativo de alunos do adversário 
durante o jogo. A participação de um período inteiro é 
obrigatório para todos os atletas da equipe que estejam 
jogando na proporção, caso não ocorra mesmo vencendo por 

tentos, será considerada perdedora pelo placar de 1 (um) 
tento a zero. 
É obrigatório ter no mínimo 3 atletas para início da partida.  
 
Art. 72- A quadra de jogo não terá medidas estabelecidas, 

podendo se adaptar ao espaço físico disponível, entretanto 
terá uma área de meta de 1 (um) metro distante da trave de 
gol e essa não poderá ser invadida pelos defensores para 
impedir a execução de um gol.” Não será valido gol 
executado dentro da área de meta”. 
 
Art. 73- Em caso de invasão da área de meta no momento da 

consecução de um gol será marcada tiro livre direto a 3 (três) 
metros da meta de gol e todos os atletas deverão estar atrás 
da linha da bola no momento da cobrança. 
 
Art. 74- A bola só será considerada fora do campo de jogo 

quando ultrapassar totalmente as linhas demarcatórias do 
campo ao qual pertencem. 
 
Art. 75- A cobrança de lateral e tiro de canto será feita com a 

bola parada e em cima da linha, com os pés. O tiro de meta 
deverá ser feito dentro da área de meta. 
 
Art. 76- A partida será disputada em 3 (três) tempos de 06 

(seis) minutos corridos tendo uma pausa em cada 1 (um) 
minuto para troca. 
 
Art. 77- Respeitadas as disposições em contrário referidas 

nesta regra, será valido o tento quando a bola ultrapassar 
inteiramente a linha de frente entre os postes de meta e sob o 
travessão, contanto que não tenha sido arremessada, 
carregada ou impulsionada com a mão ou braço de atleta 
atacante. 
 
Art. 78- A equipe que tenha efetuado maior número de tentos 

será considerada vencedora da partida. Se houver igualdade 
no número de tentos assinalada por cada equipe ou se 
nenhum for efetuado pelas equipes disputadas, a partida será 
considerada empatada. 
 
Parágrafo Único- Nas semifinais e finais, caso tenha 

empate, será disputado 1 (um) tempo de 3 (três) minutos com 
gol de ouro. Persistindo o empate serão cobradas 
penalidades sendo 3 (três) cobranças para cada equipe e se 
continuar o empate, terá cobranças alternadas sendo mata-
mata. 
 
Art. 79- Considera-se falta técnica aquela em que o atleta 

comete intencionalmente, uma das seguintes infrações: 
 

A- Dar ou tentar dar pontapé no adversário; 
B- Calçar o adversário, isto, é derrubar ou tentar faze-lo 

usando as pernas, agachando-se na frente ou por 
trás dele; 

C- Pular ou atirar sobre o adversário; 
D- Trancar o adversário de maneira violenta e perigosa; 
E- Segurar um adversário com as mãos ou impedir-lo 

de ação com qualquer parte do braço; 
F- Empurrar o adversário com o auxilio das mãos ou 

dos pés. 
 

CAPÍTULO X 

QUEIMADA  

 

Art. 80 – A modalidade de queimada será disputada nos 

naipes mistos e cada escola poderá inscrever somente uma 



    

 

12º JOGOS PARADESPORTIVOS DA REME – JOPARE´S 2019 

REGULAMENTO GERAL 

 8 

equipe com no mínimo 3 e no máximo 6 (seis) alunos a partir 
do ano de 2006 (13 anos), e deverão estar utilizando 
uniforme de jogo. 
 
Art. 81- Poderá participar alunos com qualquer tipo de 

deficiência podendo inscrever somente 2 (dois) alunos de DA 
(áudio comunicação). 

 

Art. 82– A quadra é de forma retangular e compreende uma 

área de jogo, as linhas fazem parte da quadra de jogo. As 
medidas serão definidas pela organização. 
 
Art. 83 – O jogo terá duração de 08 (oito) minutos. Ao fim dos 

08 minutos, caso o jogo esteja empatado, a partida será 
continuada até um jogador seja queimado. 
 
Art. 84 – A partida inicia-se e encerra-se com o apito do 

árbitro, ou até que todos os estudantes de uma equipe sejam 
queimados. 
Parágrafo Único – Os técnicos e os jogadores queimados 

deverão permanecer no fundo da quadra da equipe 
adversária.  
 
Art. 85 – Será considerado queimado apenas o primeiro 

estudante tocado pela bola, exceto a bola for arremessada 
intencionalmente na cabeça. 
Parágrafo Único – O árbitro poderá advertir ou expulsar 

jogadores ou professor em caso de atitude antiética ou 
agressão sendo considerado (estudante) queimado devendo 
sair do jogo. Caso o estudante expulso já tenha sido 
queimado, à equipe adversária será dado o direito de retornar 
um de seus estudantes já queimados, caso haja, em não 
havendo alguém queimado esse direito não ficará 
acumulado. 
 
Art. 86 – O cronômetro será corrido, sem paralização, exceto 

nos casos em que a arbitragem solicitar. 
 
Art. 87 – A bola utilizada será a de Handebol de areia H2L. 

 
Art. 88 – As equipes deverão estar trajando camisetas ou 

coletes idênticos, tênis ou descalços. 
 
Art. 89 – A equipe será constituída por 07 jogadores, sendo 

que somente 05 participarão a cada jogo, ficando permitida a 
substituição somente de um jogo para o outro. 
Parágrafo primeiro: A equipe que comparecer a quadra com 

menos de 5 jogadores iniciará com a posse de bola e os 
jogadores que faltam serão considerados queimados.  Uma 
vez iniciado o jogo a equipe não poderá ser completada. 
 
Parágrafo segundo: A equipe não poderá comparecer com 

menos de 3 jogadores para início de partida, caso contrário 
perderá o jogo por WO. 
 
Art. 90 – A posse de bola no início do jogo será decidida 

através de sorteio.  
 
Art. 91 – Se a bola ao ser lançada atingir um ou mais 

estudantes da equipe adversária antes de tocar o solo, todos 
os atingidos serão considerados queimados.  
 
Art. 92 – Se a bola ao ser lançada atingir um ou mais 

estudantes da equipe adversária e antes que toque ao solo 
qualquer participante a segurar, todos estarão salvos. 
 

Art. 93 – A bola tocando o chão antes de atingir o estudante 

não queimará.  
 
Art. 94 – Se ao pegar a bola ou ao queimar, o estudante 

invadir o espaço adversário, a bola será devolvida a outra 
equipe, que reiniciará o jogo. 
 
Art. 95 – O estudante não poderá sair do campo de jogo para 

fugir da bola, caso isso aconteça será considerado queimado. 
 
Art. 96 – A bola que sair pelas laterais da quadra, terá que 

ser recolocada em jogo pelos estudantes queimados da linha 
de fundo mais próximo de onde a bola foi dominada.  
 
Art. 97 – Durante o jogo o atleta que pegar a bola é quem 

deverá arremessá-la ao campo adversário, não sendo 
permitido entregá-la ao companheiro de equipe para que o 
mesmo o faça em seu lugar. 
 
Art. 98 – Será considerada vencedora a equipe que queimar 

todos os adversários ou ao término do tempo tiver mais 
atletas em quadra que não foram queimados. 
§1º – Em caso de empate no número de não queimados ao 
término do tempo, a equipe que queimou primeiramente 
algum adversário será considerada vencedora. Caso a 
equipe tenha iniciado a partida com número inferior à 
adversária, também será considerada perdedora em caso de 
empate de não queimados ao término do tempo. 
§2º – Para a fins de pontuação a vitória valerá 1 ponto e a 
derrota zero ponto. 

 

 

TITULO XI 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Art. 99 - Os participantes serão considerados, para todos os 

efeitos, conhecedores da Legislação Esportiva, das Regras 
Oficiais e dos dispostos neste Regulamento. 
 
Paragrafo único: Somente farão JUS a premiação os alunos 

e escolas presentes na CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO. 

 
Art. 100- Os casos omissos neste Regulamento serão 

resolvidos pela Direção Geral dos 12º Jogos Paradesportivos 
da Rede Municipal de Ensino, em comum acordo com a 
Direção Técnica. 
 

 

Marcos Antonio da Silva Lopes 

Gestor da Divisão de Esporte, Arte e Cultura-DEAC 


