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CAPÍTULO I 

 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 

Art. 1º - Este Regulamento é documento composto pelo conjunto de disposições que 

regem os Jogos Interescolares que acontecerão nos dias 18,19 e 20 de outubro de 2018. 

Art. 2º - Este evento é promovido pela Secretaria Municipal de Educação, através da 

Coordenação Pedagógica de Educação Física, Escolas Municipais do Fundamental II e 

EJA, Gerência de Coordenação, Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e 

Turismo e com apoio da Prefeitura de Caetité. 

Art. 3º - Todos os participantes deste evento serão considerados conhecedores deste 

documento e das legislações afins vigentes, aos quais ficam submetidos. 

 

CAPÍTULO II 

 

DOS OBJETIVOS 

 

Art. 4º - Jogos Interescolares têm como objetivos: 

 Oportunizar a participação dos alunos do Ensino Fundamental II e da EJA da rede 

Municipal de Ensino, da cidade de Caetité - BA, a partir de uma vivência esportiva 

socializadora, integradora, inclusiva, na qual se valorize o respeito à cultura corporal, a 

cooperação e participação de todos os envolvidos; 

 Promover um intercâmbio esportivo e educacional entre seus promotores, 

realizadores, organizadores e participantes;  

 Dar continuidade ao processo pedagógico vivenciado nas escolas, principalmente 

durante as aulas de Educação Física; 

 Dar oportunidade da escola se colocar também como centro esportivo e cultural, 

tornando-a responsável pela formação completa do cidadão e da sociedade; 

 Desenvolver os princípios de coeducação, emancipação, integração, participação, 

regionalismo e totalidade, considerados como norteadores do esporte educacional. 

 



CAPÍTULO III 

 

DA PARTICIPAÇÃO 

 

Art. 5º - Dos Jogos Interescolares 2018, poderão participar alunos do Ensino Fundamental 

II e EJA, das escolas municipais de Caetité. 

Parágrafo 1º – O aluno-atleta deverá está matriculado no Fundamental II e EJA e 

frequentando as aulas no estabelecimento de ensino nos termos que se refere o capítulo do 

artigo pelo menos até a data da competição a qual está disputando. 

Parágrafo 2º – A participação dos alunos-atletas será representando a sua escola, sendo 

que só participará da modalidade quem estiver inscrito, na presença do professor 

responsável e em posse do crachá de identificação. 

Parágrafo 3º - É obrigatória a participação de todos os alunos inscritos na modalidade. A 

equipe que não garantir a participação de algum aluno será punida perdendo pontos ou até 

sendo desclassificada. 

CAPÍTULO IV 

 

DAS INSCRIÇÕES 

 

 Art. 6º - Poderão ser inscritas as sete escolas do Município que possuam Ensino 

Fundamental II, são elas:  

1. G. E. Senador Ovídio Teixeira (Sede) 

2. G. E. Manoel Lopes Teixeira (Sede) 

3. C. M. Zelinda Carvalho Teixeira / E.P.G. Nunila Ivo Frota (Maniaçu) 

4. E.P.G. Deputado Luís Cabral (Pajeu) 

5. E.P.G. Prof.ª Emiliana Nogueira Pita (Caldeiras) 

6. G. E. Clemente Ferreira de Castro (Brejinho) 

7. E.P.G. Dom Manuel Raimundo de Melo (Santa Luzia) 

Art. 7º - Para participar dos Jogos Interescolares, as escolas deverão entregar até o dia 30 

de setembro de 2018 as fichas de inscrições completamente preenchidas com os dados de 

suas equipes, na Secretaria de Educação, para Comissão de Inscrições. 

Parágrafo 1º – Cada escola poderá inscrever no máximo 150 (cento e cinquenta) alunos- 

para diurno e quantidade já estabelecida para EJA. No total de 1745 alunos participantes. 

Parágrafo 2º – Os alunos serão divididos em 4 categorias para todas as modalidades. 

<14,>14, Livre(feminino) e EJA; 

Parágrafo 3º - Só estará apto a participar o aluno que estiver inscrito na modalidade, 

assim, não será permitido trocas nem novas inscrições após o início do evento. 

Parágrafo 4º - O aluno poderá participar de até duas modalidades coletivas ou de uma 

modalidade coletiva e outra individual desde que os horários não choquem. 

 

CAPÍTULO V 

 

DAS EQUIPES 

Art. 8° - Cada equipe será formada por alunos-atletas da rede municipal de ensino. 

 

CAPÍTULO VI 

 

DAS CATEGORIAS 

 

Art. 9°- Os Jogos Escolares da Rede de Ensino de Caetité terá quadro categorias: 

 Categoria A – <14anos de idade – participará dos Jogos Pré Desportivos. 

 Categoria B – >14anos –  

 Categoria C- Livre- feminino 

Parágrafo 1º – A modalidade Miniatletismo será misto.  

Parágrafo 2° - A escola poderá colocar até dois alunos da Categoria A para completar a 

equipe da Categoria B, desde que os horários das partidas não se choquem, 

comprometendo a participação desses alunos  

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO VII 

 

 

DAS MODALIDADES ESPORTIVAS 

 

Art. 10° - Poderão ser disputadas as seguintes modalidades esportivas nos Jogos Escolares 

do Município de Caetité 2018: 

 Futsal  

 Vôlei  

 Futebol Society   

 Handebol 

 Futebol de Campo 

 Jogos Pré-desportivos: 

 Baleado  

 Câmbio  

 Cesta Humana  

 Miniatletismo- misto 

 Jogos de Mesa: 

 Dama – Livre 

 Xadrez – Livre 

 

 

 

CAPÍTULO VIII 

 

DA MODALIDADE DE FUTSAL 

 

Art. 11° - Os jogos de Futsal serão regidos pelo Regulamento dos Jogos Interescolares, 

baseados nas regras oficiais da modalidade.  

Art. 12° - Cada escola irá organizar as equipes respeitando a faixa etária idade. A escola 

deve inscrever no máximo 7 alunos, no mínimo 5 alunos. 

Art. 13° - Cada partida será composta de um tempo de 10 minutos ou dois gols. Em caso 

de empate terá o critério desempate. Que será o menor número de cartões (amarelo perde 1 

ponto e vermelho 2) persistindo o empate será realizado um sorteio. 

Parágrafo 1º - O educando contundido não poderá retornar à partida, caso comprovada a 

sua lesão, por meio da comunicação entre o setor médico e a coordenação da modalidade, 

a equipe não será penalizada, em nenhuma hipótese, no critério do número de participantes 

e substituições. 

Parágrafo 2º - Nenhuma equipe poderá jogar com menos de 05 (cinco) alunos e todos 

deverão estar uniformizados (camisa, short e calçado adequado). 

Parágrafo 3º - O educando penalizado com 02 (dois) cartões amarelos ou 01 (um) 

vermelho somente retornará aos Jogos após autorização da Comissão Organizadora e 

equipe de arbitragem. 

Observação: As penalizações são válidas para todos os integrantes da equipe, educandos, 

professores e auxiliares inscritos nos jogos e relacionados na súmula.  

Parágrafo 5º - Os casos omissos serão decididos pela coordenação da modalidade e/ou 

pela Comissão Organizadora dos Jogos Interescolares. 

 

CAPÍTULO IX 

 

DA MODALIDADE DE VÔLEI 

 

Art. 14° - Os jogos de Vôlei serão regidos pelo Regulamento dos Jogos interescolares, 

baseados nas regras oficiais da modalidade.  

Art. 15° - Cada escola irá organizar a equipe respeitando a faixa etária idade. A equipe 

poderá inscrever no máximo 8 alunos, mínimo 6 alunos  

Art. 16° - O jogo será composto por 1set de 21 pontos. 

Parágrafo 1º - O educando contundido não poderá retornar à partida, caso comprovada a 

sua lesão, por meio da comunicação entre o setor médico e a coordenação da modalidade, 

a equipe não será penalizada, em nenhuma hipótese, no critério do número de participantes 

e substituições. 



Parágrafo 2º - Nenhuma equipe poderá jogar com menos de 06 (seis) alunos e todos 

deverão estar uniformizados (camisa, short e calçado adequado). 

Parágrafo 3º - Os casos omissos serão decididos pela coordenação da modalidade e/ou 

pela Comissão Organizadora dos Jogos Interescolares. 

 

CAPÍTULO X 

 

DA MODALIDADE DE FUTEBOL SOCIETY 

 

Art. 18° - Os jogos de Futebol Society serão regidos pelo Regulamento, dos Jogos 

Interescolares, baseados nas regras oficiais da modalidade.  

Art. 19° - Cada escola irá organizar a equipe respeitando a faixa etária. A escola deve 

inscrever no mínimo 6 alunos e no máximo 8 alunos do sexo masculino. 

Art. 20° - Cada partida será composta de um tempo de 10 minutos ou dois gols. Em caso 

de empate terá o critério desempate. Que será o menor número de cartões (amarelo perde 1 

ponto e vermelho 2) persistindo o empate será realizado um sorteio. 

Art. 21° -. As substituições deverão ocorrer dando a oportunidade de todos os jogadores 

inscritos participarem.  

a) Apresentar-se ao representante, que avisará o árbitro; 

b) O árbitro deverá ser informado da substituição antes dela ser efetuada; 

c) O substituto entrará em campo durante uma interrupção do jogo, pela ZONA DE 

SUBSTITUIÇÃO. 

d) O substituto não ingressará no campo antes que o atleta substituído deixe o mesmo. O 

substituto só entrará em campo depois de receber o sinal de autorização do árbitro; 

e) A entrada e saída dos atletas deverão ser realizadas pela ZONA DE SUBSTITUIÇÃO. 

Parágrafo 2º - Nenhuma equipe poderá jogar com menos de 05 (cinco) educandos. 

Parágrafo 3º - O educando penalizado com 02 (dois) cartões amarelos ou 01 (um) 

vermelho somente retornará aos Jogos após autorização da Comissão Organizadora. 

Paragrafo único: CARTÃO AMARELO - O atleta aluno advertido só poderá retornar ao 

campo, ou ser substituído, após 02 minutos CRONOMETRADOS DE BOLA EM JOGO, 

devendo permanecer no banco de reservas até que seja informado de seu retorno e receber 

autorização do árbitro. 

Observação: As penalizações são válidas para todos os integrantes da equipe, educandos, 

professores e auxiliares inscritos nos jogos e relacionados na súmula.  

Parágrafo 4º - Os casos omissos serão decididos pela coordenação da modalidade e/ou 

pela Comissão Organizadora. 

 

CAPÍTULO XI 

 

DA MODALIDADE DE HANDEBOL 

 

Art. 22° - Os jogos de Handebol serão regidos pelo Regulamento dos Jogos 

Interescolares, baseados nas regras oficiais da modalidade.  

Art. 23° - Cada escola irá organizar a equipe respeitando a faixa etária. A escola deve 

inscrever no máximo 9 alunos, no mínimo 07 alunos.  

Art. 24° - Cada partida será composta de um tempo de 10 minutos. Em caso de empate 

terá o critério desempate. Que será o menor número de cartões (amarelo perde 1 ponto e 

vermelho 2) persistindo o empate será realizado um sorteio. 

 Art. 25° - As substituições deverão ocorrer sempre respeitando e dando a oportunidade de 

todos os jogadores inscritos participarem.  

Parágrafo 1º - O educando contundido não poderá retornar à partida, caso comprovada a 

sua lesão, por meio da comunicação entre o setor médico e a coordenação da modalidade, 

a equipe não será penalizada, em nenhuma hipótese, no critério do número de participantes 

e substituições. 

Parágrafo 2º - Nenhuma equipe poderá jogar com menos de 06 (seis) participantes. 

Parágrafo 3º - O educando penalizado com 02 (dois) cartões amarelos ou 01 (um) 

vermelho somente retornará aos Jogos após autorização da Comissão Organizadora. 

Observação: As penalizações são válidas para todos os integrantes da equipe, educandos, 

professores e auxiliares inscritos nos jogos e relacionados na súmula.  

Parágrafo 4º - Os casos omissos serão decididos pela coordenação da modalidade e/ou 

pela Comissão Organizadora dos Jogos Interescolares. 



 

XII DA MODALIDADE DE FUTEBOL CAMPO 

 

Art. 26° - Os jogos de Futebol Society serão regidos pelo Regulamento dos   JOGOS 

Interescolares 2018, baseados nas regras oficiais da modalidade.  

Art. 27° - Cada escola irá organizar a equipe respeitando a faixa etária. A escola deve 

inscrever no mínimo 11 alunos e no máximo 9 alunos do sexo masculino. 

Art. 28° - Cada partida será composta de um tempo de 10 minutos ou dois gols. Em caso 

de empate terá o critério desempate. Que será o menor número de cartões (amarelo perde 1 

ponto e vermelho 2) persistindo o empate será realizado um sorteio. 

 Art. 29° -. As substituições deverão ocorrer dando a oportunidade de todos os jogadores 

inscritos participarem.  

a) Apresentar-se ao representante, que avisará o árbitro; 

b) O árbitro deverá ser informado da substituição antes dela ser efetuada; 

c) O substituto entrará em campo durante uma interrupção do jogo, pela ZONA DE 

SUBSTITUIÇÃO. 

d) O substituto não ingressará no campo antes que o atleta substituído deixe o mesmo. O 

substituto só entrará em campo depois de receber o sinal de autorização do árbitro; 

e) A entrada e saída dos atletas deverão ser realizadas pela ZONA DE SUBSTITUIÇÃO. 

Parágrafo 2º - Nenhuma equipe poderá jogar com menos de 05 (cinco) educandos. 

Parágrafo 3º - O educando penalizado com 02 (dois) cartões amarelos ou 01 (um) 

vermelho somente retornará aos Jogos após autorização da Comissão Organizadora. 

Paragrafo único: CARTÃO AMARELO - O atleta aluno advertido só poderá retornar ao 

campo, ou ser substituído, após 02 minutos CRONOMETRADOS DE BOLA EM JOGO, 

devendo permanecer no banco de reservas até que seja informado de seu retorno e receber 

autorização do árbitro. 

Observação: As penalizações são válidas para todos os integrantes da equipe, educandos, 

professores e auxiliares inscritos nos jogos e relacionados na súmula.  

Parágrafo 4º - Os casos omissos serão decididos pela coordenação da modalidade e/ou 

pela Comissão Organizadora. 

 

 

CAPÍTULO XIII 

 

DA MODALIDADE JOGOS PRÉ DESPORTIVOS 

 

Art. 30° - Esta modalidade é composta por cinco jogos, são eles: Baleado, Câmbio, 

Golzinho e Cesta Humana. 

Art. 31º - Cada Jogo possui suas regras já pré-estabelecidas pelos professores de Educação 

Física da rede municipal de ensino. 

 

CAPÍTULO XIV 

 

DO JOGO DE BALEADO 

 

Art. 32º - Cada equipe deverá inscrever 6 alunos 

Art. 33° - A partida terá a duração de até 10 minutos ou quando uma equipe acertar 

primeiro todos os integrantes da equipe oponente. Será utilizada a marcação da quadra de 

vôlei. 

Art. 34º - A equipe vencedora será aquela que balear todos os integrantes da equipe 

oponente, ou balear o maior número de pessoas da mesma em até 10 minutos. Caso haja 

empate será dado mais 03 minutos de acréscimo ou a primeira equipe que balear seu 

adversário. 

Parágrafo 1º: Só poderá “subir” quem for baleado.  

Parágrafo 2º: A primeira pessoa que estiver presa não pode balear só a partir da segunda 

pessoa e esta troca de lugar com a mesma.  

Parágrafo 3º: Não será permitido pisar na linha, caso isso aconteça, a bola, 

automaticamente, será devolvida para outra equipe.  

Parágrafo 4º: Caso um atleta tenha sido baleado e antes que a bola caia no chão um 

colega segurar, esse está salvo.  

Parágrafo 5º: Não será permitido balear do pescoço para cima. 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO XV 

 

DO JOGO DE CÂMBIO 

 

Art. 35º - Cada equipe deverá inscrever no mínimo 06 alunos e no máximo 08 de cada 

sexo.  

Art. 36º - Cada equipe iniciará o jogo com 06 alunos a participação de todos os alunos. 

Art. 37º - O jogo será composto por 01 set de 15 pontos  

Art. 38º - Para dá início ao jogo um aluno deverá realizar um saque para quadra 

adversária. Um jogador do outro time deverá segurar a bola, jogar para outro colega da 

mesma equipe, que por sua vez deve agarrá-la e passar para um outro colega de equipe que 

vai arremessar para o lado do adversário.  

Art. 39º - A bola deverá passar, obrigatoriamente, por três pessoas do mesmo time, antes 

de ser arremessada para o outro lado. Quem estiver em posse da bola poderá dá no 

máximo um passo. Marca ponto a equipe que conseguir jogar a bola no chão da quadra 

adversária. 

Art. 40º - É obrigatório que aconteça o rodízio assim como no vôlei tradicional.  

 

CAPÍTULO XVI 

 

DO JOGO DE CESTA HUMANA 

 

Art. 41º - Cada equipe deverá inscrever no mínimo 06 alunos e no máximo 08 alunos de 

cada sexo. 

Art. 42º - Cada equipe iniciará o jogo com 06 integrantes em quadra, sendo que 05 serão 

jogadores em quadra e 01 será a cesta humana que ficará parado em um espaço delimitado 

e deve está identificado com colete de cor diferente. Assim, dois alunos terá que ser 

antecipadamente sinalizado pelo professor como a cesta humana. 

Art. 43º - A partida será composta por 01 tempos de 10 minutos. Em caso de empate terá o 

critério desempate. Que será o menor número de cartões (amarelo perde 1 ponto e 

vermelho 2) persistindo o empate será realizado um sorteio. 

 Art. 44º - O jogo se inicia com bola ao alto. O objetivo é conduzir, tocar e arremessar a 

bola na mão da pessoa que será a cesta humana, esta por sua vez, tem que encaixar a bola 

sem deixar a mesma cair no chão e sem sair do espaço delimitado. A bola tocando na cesta 

humana e retornando para a quadra o jogo segue. Caso a defesa invada a área da cesta 

atrapalhando o arremesso será validado o ponto. Se houver empate no tempo regulamentar 

será acrescido 2 minutos, prorrogável por igual período até que aconteça o desempate.  

Art. 45º - As regras de condução de bola, de faltas devem seguir as regras oficiais levando 

em consideração que os alunos estão em estágio de aprendizagem. 

 

 

 

 

CAPÍTULO XVII 

 

DA MODALIDADE DE JOGOS DE MESA 

 

Art. 46° - Esta modalidade é composta por 02 jogos, são eles: Dama e Xadrez. 

Art. 47º - Cada Jogo possui suas regras já pré-estabelecidas pelos professores de Educação 

Física da rede municipal de ensino. 

 

 

 

CAPÍTULO XVIII 

 

DO JOGO DE DAMAS 

 

Art. 48° - O Festival de Damas será regido pelo Regulamento dos Jogos Interescolares. 

 Art. 49º - Poderão ser inscritos até 04 participantes por escola podendo ser do sexo 

masculino e ou feminino de qualquer faixa etária. 

Art. 50º - O educando participante deverá acatar respeitosamente as decisões tomadas 

pela arbitragem e comportar-se eticamente. 



Art. 51º - Durante a partida, os participantes  n ã o  p o d e m  f a z e r  uso de anotações, 

fontes de informação, conselhos de outros ou analisar a partida em outro tabuleiro. 

Art. 52º - Nenhuma análise é permitida na sala do torneio durante as partidas, tanto 

por jogadores como por espectadores. Jogadores que terminarem suas partidas serão 

considerados espectadores. 

Art. 53º - Aos participantes não será permitido deixar a sala do torneio sem a 

permissão do árbitro. Também é proibido distrair ou perturbar o colega da partida. 

Art. 54º – A partida é perdida pelo jogador que, durante o andamento da mesma, 

recusa-se a seguir o presente regulamento. A pontuação do colega da mesa 

correspondente deve ser decidida pelo árbitro. 

Art. 55º – O participante deverá apresentar-se no local do evento com 15 (quinze) 

minutos de antecedência. Os eventuais atrasos serão analisados e resolvidos pela 

coordenação da modalidade sem prejuízo ao andamento da competição. 

REGRAS: 

 O jogo de damas é praticado em um tabuleiro de 64 casas, claras e escuras.  A 

grande diagonal (escura) deve ficar sempre à esquerda de cada jogador. O 

objetivo do jogo é imobilizar ou capturar todas as peças do adversário. 

 O jogo de damas é praticado entre dois parceiros, com 12 pedras brancas de um 

lado e com 12 pedras pretas de outro lado. A pedra anda só para frente, uma 

casa de cada vez. Quando a pedra atinge a oitava linha do tabuleiro ela é 

promovida à dama. 

 A dama é uma peça de movimentos mais amplos.   Ela anda para frente e para 

trás, quantas casas quiser.  A dama não pode saltar uma peça da mesma cor. 

 A captura é obrigatória. Não existe sopro. Duas ou mais peças juntas, na 

mesma diagonal, não podem ser capturadas. 

 A pedra captura a dama e a dama captura a pedra. Pedra e dama têm o mesmo 

valor para capturarem ou serem capturadas. 

 A pedra e a dama podem capturar tanto para frente como para trás, uma ou mais 

peças. 

 Se no mesmo lance se apresentar mais de um modo de capturar, é obrigatório 

executar o lance que capture o maior número de peças (Lei da Maioria).  

 A pedra que durante o lance de captura de várias peças, apenas passe por qualquer 

casa de coroação, sem aí parar, não será promovida à dama.  

 Na execução do lance do lance de captura, é permitido passar mais de uma vez pela 

mesma casa vazia, não é permitido capturar duas vezes a mesma peça.  

 Na execução do lance de captura, não é permitido capturar a mesma peça mais de 

uma vez e as peças capturadas não podem ser retiradas do tabuleiro antes de 

completar o lance de captura 

Empate: 

Após 20 lances sucessivos de damas, sem captura ou deslocamento de pedra, a partida 

é declarada empatada. 

Finais de: 

 02 damas contra 02 damas; 

 02 damas contra 01; 

 02 damas contra 01 dama e 01 pedra; 

 01 dama contra 01 dama e 01 dama contra 01 dama e 01 pedra, são declarados 

empatados após 5 lances. 

 

 

CAPÍTULO XIX 

 

DO JOGO DE XADREZ 

 

Art. 56° – O Festival de Xadrez será regido pelo que dispuser o Regulamento dos Jogos 

Interescolares. 

Art. 57° - Poderão ser inscritos até 04 participantes por escola. A categoria será única 

sem distinção de idade ou gênero. 

Art. 58° - Será adotado exclusivamente o sistema de emparceiramento suíço em 05 

(cinco) rodadas, com tempo de reflexão de 30 minutos para cada jogador, nocaute, ver 

quadro abaixo. Neste sistema, o participante deverá fazer todos os seus lances no 



tempo de 30 minutos. O registro dos lances em planilha é facultativo. 

Art. 59° - Para efeito de desempate, serão adotados, nessa ordem, os seguintes 

critérios: (1) CONTAGEM PROGRESSIVA (soma do total dos pontos obtidos pelo 

jogador ao término de cada rodada); (02) MILÉSIMOS TOTAIS ou BUCHHOLZ 

(soma dos pontos dos adversários); (03) MILÉSIMOS MEDIANOS ou MEDIAN 

BUCHHOLZ (soma dos pontos dos adversários, excluindo-se o de maior pontuação e 

o de menor pontuação); (04) SONNEBORN-BERGER (soma ponderada dos pontos de 

todos os adversários proporcionalmente aos respectivos resultados obtidos); (05) 

NÚMERO DE VITÓRIAS com as peças pretas; (06) SORTEIO. 

Art. 60° - Cada estudante participante deverá estar munido de 01 (um) conjunto de 

peças de xadrez e, se possível, 01 (um) relógio de xadrez durante as rodadas, material 

de sua inteira responsabilidade. 

Art. 61° - O educando participante deverá acatar respeitosamente as decisões tomadas 

pela arbitragem e comportar-se eticamente. 

Art. 62° - Durante a partida, os participantes não podem fazer uso de anotações, fontes 

de informação, conselhos de outros ou analisar a partida em outro tabuleiro. 

Art. 63° - Nenhuma análise é permitida na sala do torneio durante as partidas, tanto 

por jogadores como por espectadores. Jogadores que terminarem suas partidas serão 

considerados espectadores. 

Art. 64° - Aos participantes não será permitido deixar a sala do torneio sem a 

permissão do árbitro. Também é proibido distrair ou perturbar o colega da partida. 

Art. 65° - A partida é perdida pelo jogador que, durante o andamento da mesma, 

recusa-se a seguir o presente regulamento. A pontuação do colega da mesa 

correspondente deve ser decidida pelo árbitro. 

Art. 66° - Lances ilegais não causam necessariamente a derrota. Para um primeiro 

lance ilegal feito por um jogador, o árbitro deve dar dois minutos extras ao adversário; 

para um segundo lance ilegal feito pelo mesmo jogador, o árbitro novamente deve dar 

dois minutos extras ao adversário; a um terceiro lance ilegal pelo mesmo jogador, o 

árbitro deve declarar a partida perdida para o jogador que jogou incorretamente. 

Art. 67° - O participante deverá apresentar-se no local do evento com 30 (trinta) 

minutos de antecedência. Os eventuais atrasos serão analisados e resolvidos pela 

coordenação da modalidade sem prejuízo ao andamento da competição. 

 

Quadro do xadrez rápido 

 

B1 - A 'partida de xadrez rápido' é aquela onde todos os lances devem ser feitos 

num limite de tempo pré-determinado, de 15 a 60 minutos para cada jogador. 

B2 - Os jogos serão regidos pelas Leis de Xadrez da FIDE, exceto onde forem 

regidos pelas Leis de Xadrez Rápido, adiante especificadas. 

B3 - Os jogadores não precisam anotar os lances da partida. 

B4 - Uma vez que cada jogador tenha efetuado três lances, nenhuma reclamação 

pode ser feita relativamente à colocação incorreta das peças, posicionamento do 

tabuleiro ou acerto do relógio. No caso de troca de posição de rei e dama não será 

permitido o roque com o referido rei. 

B5 - O árbitro poderá intervir de acordo com o disposto no Artigo 4º (Ato de 

mover as peças) somente se for requerido por um ou ambos os jogadores. 

B6 - Um lance ilegal está completo assim que o relógio do adversário for posto 

em movimento. O adversário tem, então, o direito de reclamar que o jogador 

completou um lance ilegal, desde que não tenha feito seu lance. Apenas após tal 

reclamação é que o árbitro poderá intervir. Entretanto, se ambos os reis estão em 

xeque ou a promoção de um peão não foi completada, o árbitro deverá intervir, se 

possível. 

B7 - A seta é considerada caída quando for feita uma reclamação válida neste 

sentido por um dos jogadores. O árbitro deverá abster-se de sinalizar uma queda 

de seta. 

B8 - Para reclamar uma vitória por tempo, o requerente deve parar ambos os 

relógios e avisar o árbitro. Para a reclamação ser bem-sucedida, depois que os 

relógios tiverem sido parados, a seta do reclamante deve estar ‘em pé’ e a de seu 

adversário caída. 

B9 - Se ambas as setas estiverem caídas, a partida está empatada. 

 

 



 

CAPÍTULO XX 

 

DA MODALIDADE Miniatletismo 

 

 . DA MODALIDADE DE MINI - ATLETISMO 

 Art. 68° - Cada equipe poderá inscrever no máximo 08 atletas, sendo 04 meninos e 04 

meninas por faixa etária de 12 a 14 anos e 15 a 17 

 Art. 69° - Serão compostos por atividades de corrida, saltos, arremessos, e 

lançamentos, realizados em forma de brincadeiras, com objetivo claramente definidos, 

utilizando espaços e exercícios inovadores. 

 Art. 70° - Será um Festival em forma de circuito, e as crianças serão agrupadas por 

unidade equipes e serão as seguintes provas: 

Corridas 

  “Fórmula 1” 

Saltos 

 *salto rã 

 * rebote cruzado 

 Salto com vara 

Arremessos e lançamentos 

 * Lançamento ao alvo sobre barreira 

 * Lançamento do dardo (distância) 

 * Lançamento ajoelhado 

 

CAPÍTULO XXI 

 

: CAPÍTULO X 

DA MODALIDADE DE BASQUETE 

Art. 70° - Os jogos de Basquete serão regidos pelo Regulamento dos Jogos Interescolares 

2018baseados nas regras oficiais da modalidade. 

Art. 71° - Cada escola irá organizar a equipe respeitando as faixa etária. Mínimo 5 alunos 

Máximo de 7. 

Art. 72 Cada partida será composta de um tempo de 10 minutos. Em caso de empate terá o 

critério desempate. Que será o menor número de cartões (amarelo perde 1 ponto e 

vermelho 2) persistindo o empate será realizado um sorteio. 

 Art. 73° - As substituições deverão ocorrer sempre respeitando e dando a oportunidade de 

todos os jogadores inscritos participarem.  

Parágrafo 1º - O educando contundido não poderá retornar à partida, caso comprovada a 

sua lesão, por meio da comunicação entre o setor médico e a coordenação da modalidade, 

a equipe não será penalizada, em nenhuma hipótese, no critério do número de participantes 

e substituições. 

Parágrafo 2º - Nenhuma equipe poderá jogar com menos de 05 (seis) participantes. 

Parágrafo 3º - O educando penalizado com 02 (dois) cartões amarelos ou 01 (um) 

vermelho somente retornará aos Jogos após autorização da Comissão Organizadora. 

Observação: As penalizações são válidas para todos os integrantes da equipe, educandos, 

professores e auxiliares inscritos nos jogos e relacionados na súmula.  

Parágrafo 4º - Os casos omissos serão decididos pela coordenação da modalidade e/ou 

pela Comissão Organizadora dos Jogos Interescolares. 

 

 

 

 

CAPÍTULO XXIII 

 

DA PREMIAÇÃO 

 

Art. 74° - A premiação será realizada por modalidade em cada espaço poliesportivo, tendo 

direito às medalhas e troféus as equipes que conseguir o primeiro lugar e segundo lugar 

tem direito só a medalhas na classificação geral. As modalidades individuais receberão 

apenas medalhas para o primeiro e segundo lugares. 

 

 



CAPÍTULO XXIV 

 

DAS PENALIZAÇÕES 

 

Art. 75º - Todas as condutas de indisciplina e desrespeito seja ao professor, à arbitragem, à 

comissão organizadora, à equipe de apoio ou aos alunos participantes devem ser punidas. 

Art. 76º - As penalizações são válidas para todos os integrantes da equipe, educandos, 

professores e auxiliares inscritos nos jogos e relacionados na súmula. 

Art. 77º - Será utilizado os cartões amarelo e vermelho para punições durante as partidas 

dos jogos pré desportivos e os de regras oficiais.  

Parágrafo 1º - O educando penalizado com 02 (dois) cartões amarelos ou 01 (um) 

vermelho somente retornará aos Jogos após autorização da Comissão Organizadora.  

Parágrafo 2º - O educando que sofrer penalizações somente voltará a participar dos Jogos 

após autorização da Comissão Organizadora, que terá como critérios norteadores, para 

análise dos casos, os princípios do movimento Todos pela Escola e os princípios 

apresentados por este Regulamento. 

Parágrafo 3º - Os casos de indisciplina, envolvendo a torcida ou qualquer outro 

participante, serão tratados e dirimidos pela Comissão Organizadora dos Jogos. 

 

 

 

CAPÍTULO XXV 

 

DOS GRUPOS DE TRABALHO 

 

Art. 78° - A Comissão Organizadora tem como principal função organizar e tomar as 

decisões pertinentes aos Jogos Interescolares e será composta por: 

 Coordenação dos jogos – Emilio Aurélio de Carvalho Souza e Vanessa Junqueira 

 Coordenação Pedagógica do Fundamental II EJA do Município de Caetité 

 Professores de Educação Física da rede municipal de Caetité 

 Equipe da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo 

Art. 79º - Comissão de apoio ao Educando, são os responsáveis em acompanhar e orientar 

os alunos para as partidas e alimentação. Será formada por: 

 Diretores, vice diretores e secretários (as) das Escolas do Fundamental II 

 Funcionários e colaboradores das Escolas do Fundamental II 

 Monitores do Mais Educação 

 Equipe do DIFAM 

Art. 79°- A Comissão de Coordenadores de quadra e disciplinar é responsável pela 

arbitragem, organização dos materiais esportivos, determinação das penalidades diante de 

atos de indisciplina e será composta por: 

 Coordenadora Pedagógica de Educação Física - Tarcila Neves Souza Santos Silva 

 Professores de Educação Física da rede municipal de Caetité 

 Representante da Equipe Gestora das Escolas 

 Arbitragem  

 Coordenador de Quadra 

Art. 80°- A comissão de professores de Educação Física do município formada por: 

1. Deyre da Silva Costa (D. Manoel - Santa Luzia) 

2. Elizenir Ribeiro da Silva (Manoel Lopes – Sede) 

3. Emilio Aurélio de Carvalho Souza (Zelinda / Nunila) – Maniaçu) 

4. Evandro Alves Bricidio (Clemente - Brejinho) 

5. Jorge Antônio dos Santos (Zelinda / Nunila) – Maniaçu) 

6. José Magalhães Fernandes (Zelinda – Maniaçú) 

7. Marco Aurélio T. Alves (Luís Cabral - Pajeú) 

8. Poliana Lima de Azevedo (Ovídio Teixeira – sede) 

9. Teddy Neves Vieira (Emiliana – Caldeiras) 

10. Vanessa Junqueira Gomes de Oliveira (Manoel Lopes – sede) 

Art. 81°- A comissão de Coordenadores Pedagógicos do município formada por: 

 Gerente de Coordenação – Marta Juvenia Navarro Caramelo  

 Coordenação dos Jogos – Emílio Aurélio de Carvalho Souza e Vanessa Junqueira 

Gomes de Oliveira. 

 Gerente de Esportes e Lazer – Lajucy Lobo Teixeira. 

 


