
 

 

REGULAMENTO DOS JOGOS INTERNOS 2020 
 

1.  DA PARTICIPAÇÃO 

1.1 Poderão participar os estudantes devidamente matriculados na instituição e que até o ato 
da inscrição, como também antes e durante os jogos, não estejam passando por nenhum 
problema de ordem disciplinar. 
1.2 Os estudantes poderão apenas participar por sua série de origem e não lhes é permitido 
inscrição por outra série ou grupo. 
1.3 Caso a turma não tenha o número suficiente de atletas, poderá participar por outra turma, 
de mesma série, de comum acordo com o Professor de Educação Física da série e 
Coordenação.  
1.4 Os grupos serão assim divididos, em ambos os sexos: 
 Grupo A – 6ºano e 7ºano 
 Grupo B – 8ºano e 9ºano 
 Grupo C – Ensino Médio 
1.5 A mesma série poderá colocar duas equipes. 
1.6 Cada série poderá inscrever no mínimo 07 e no máximo 12 estudantes por modalidade. 
1.7 As modalidades oferecidas são: Voleibol, Futsal, Basquete, Natação, Voleibol de Areia 
(Quarteto Misto, Dupla Masculina e Feminina, quarteto Masculino e Feminino), Futebol 
Society, Tênis de Mesa, Futevôlei. 

2. DA UNIFORMIZAÇÃO 

2.1 Os times deverão estar padronizados com CAMISAS IGUAIS. 
2.2 Apenas nome próprio e/ou sobrenome dos estudantes serão autorizados para 
compor a camisa. Apelidos, abreviaturas e diminutivos não serão permitidos. 
2.3 A confecção paralela de camisetas do time para estudantes que não participam dos jogos 
deve obedecer ao item 2.2. 
2.4 O descumprimento dos itens 2.1, 2.2 e 2.3 acarretará desclassificação do estudante dos 
jogos.  
2.5 As vestimentas deverão atender às exigências formais da escola, ou seja, shorts e saias 
curtos, transparentes; camisetas curtas, decotadas ou transparentes não serão permitidas; do 
contrário, o(a) aluno(a) será eliminado(a) dos jogos.  
2.6 Não será permitido adulteração das camisetas (Uso de artefatos para cobrir ou ajustar 
nomes ou algo dessa natureza).  
3. DAS MEDIDAS DISCIPLINARES 

3.1 Em caso de agressão física ou verbal a árbitros, adversários, companheiros da mesma 
equipe, aos coordenadores de quadra e torcedores, o atleta será punido com a 
desclassificação de todos os jogos. 
3.2 Em caso de agressão física ou verbal, fora do ambiente de jogo, ou dentro das imediações 
do colégio ou até 5 km de distância deste, a punição será a mesma do            item 3.1. 
3.3 No caso de o atleta jogar irregular, ou seja, desrespeitando o Regulamento Geral ou 
específico de cada modalidade, será desclassificado e o jogo será considerado W x O. 
3.4 No caso de o atleta ser expulso 2 vezes da modalidade ou modalidades diferentes, a 
comissão disciplinar julgará o caso e determinará a punição de acordo com a indisciplina, que 
poderá ser: 
 suspensão do restante dos jogos; 
 suspensão total dos jogos; 
 suspensão de 5 partidas consecutivas, não importando a modalidade; 
 retirada da modalidade; 
 cumprimento de tarefas indicadas pelo Presidente da Comissão Disciplinar. 
3.5 Abandonar a partida, por qualquer motivo, antes do seu término ou recusar-se a iniciá-la 
acarretará sanção: o jogo será considerado W x O. 



 

3.6 A equipe que não comparecer à partida será punida com a eliminação da equipe na 
modalidade e, no caso das semifinais, perda de todos os pontos, vitória para a equipe 
adversária (o chamado W x O). 
3.7 A torcida deverá ter o mesmo padrão de comportamento do item 3.1. e 3.2. 
3.7.1 Entende-se como torcida alunos, familiares, convidados e visitantes. 
3.7.2 Não será permitida a invasão da quadra pela torcida.  
3.8 Em caso de descumprimento dos itens 3.7, a equipe será desclassificada, de acordo com 
a análise da Comissão Disciplinar. 
4. MEDIDAS DISCIPLINARES AUTOMÁTICAS, APLICADAS AOS ATLETAS E TÉCNICOS 

4.1 Advertências: 
4.1.1 No Futsal 
4.1.1.1 Suspensão no 1º jogo, em caso de reincidência será julgado pelo item 3.3. 
4.1.1.2 1 cartão vermelho, sanção: suspensão 1º jogo, em caso de reincidência será julgado 
de acordo com o item 3.3. 
4.1.2 No Basquete 
4.1.2.1 Desclassificação, sanção: suspensão de 1º jogo, em caso de reincidência será julgado 
pelo item 3.3. 
4.1.3 No Voleibol 
4.1.3.1 Desclassificação, sanção: suspensão de 1º jogo, em caso de reincidência será julgado 
pelo item 3.3. 
4.2 Os técnicos também serão julgados pelos mesmos critérios disciplinares. 
5. DOS HORÁRIOS DOS JOGOS 

5.1 O início das partidas seguirá os seguintes horários: manhã - 8h; tarde - 14h, tendo 15 
minutos de tolerância para o 1º jogo. Caso não haja a partida, passará para o segundo jogo 
e, somente para o segundo jogo, daí em diante serão seguidos rigorosamente os horários dos 
jogos. 
5.2 O início das partidas de voleibol terá horário apenas para o primeiro jogo, os demais 
seguirão após o término de cada partida. 
5.3 Caso haja choque de horários entre duas modalidades ou de atletas, somando mais de 
80% dos inscritos, os coordenadores de quadra tomarão a decisão de qual jogo começará 
primeiro. Sendo assim, o jogo posterior poderá começar imediatamente, em comum acordo 
entre os capitães da equipe, devidamente assinado. 
6. DO LOCAL DOS JOGOS 

Voleibol – Quadra Malcom Smith 
Futsal – Quadra Julle Spach 
Basquete – Quadra Malcom Smith 
Voleibol de areia – Quadra de Areia (ao lado da piscina) 
Natação – Piscina do Centro de Convivência Quinze de Novembro 
Futevôlei –   

7. DA PONTUAÇÃO 

Será seguido o seguinte critério para pontuação das equipes nas modalidades: 
1º Lugar  - 10 pontos 
2º Lugar  -  05 pontos 
3º Lugar  -  03 pontos 
8. ABERTURA  

Segue regulamento específico. 

 
Os casos omissos serão julgados pela comissão disciplinar: 
Presidente – Rev. João Carlos 
Vice-Presidente – Cynthia Gadelha 
Membros –Isabella Barbosa, Abner Gonçalves, Edvaldo Matias, Jefferson Oliveira, Ialle 
Albuquerque, Luciene França.  


