
  
 
 

 
 
 
 

 

JOGOS ESCOLARES 

  

DE 

  

SÃO JOSÉ 

 

REGULAMENTO GERAL  

2022 

  

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

 
 
 
 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 Art. 1º - Este Regulamento é documento composto pelo conjunto de disposições que regem os Jogos 
Escolares de São José. 

 Art. 2º - Este evento é promovido pela Prefeitura Municipal de São José e realizado através da Fundação 
Municipal de Esporte e Lazer - FUNESJ. 

 Art. 3º - Todos os participantes destes eventos serão considerados conhecedores deste documento e 
das legislações afins vigentes, aos quais ficam submetidos. 

 

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS 

 Art. 4º - Os Jogos Escolares de São José têm como objetivos: 

 § 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; 

§ Desenvolver os princípios de co-educação, emancipação, integração, participação, regionalismo e 
totalidade, considerados como norteadores do esporte educacional estadual e nacional;  

§ Situar a escola também como centro esportivo e cultural, tornando-a responsável pela formação 
completa do cidadão e da sociedade.  

   

CAPÍTULO III 

DA PARTICIPAÇÃO E DA IDENTIFICAÇÃO 

 Art. 7º - Dos Jogos Escolares de São José, poderão participar alunos matriculados até o dia 31 de 
março do ano em curso no estabelecimento de ensino do município, o qual irá representar da rede 
pública ou privada.  

Parágrafo único – O aluno-atleta deverá permanecer matriculado e freqüentando as aulas no 
estabelecimento de ensino nos termos que se refere o caput do artigo pelo menos até a data da 
competição a qual está disputando.  

 Art. 8º - A identificação do aluno-atleta será feita mediante a apresentação do RG. Original não 
podendo ser cópia  de xerox e deverá ser apresentada em todos os jogos. 



  
 
 

 
 
 
 

CAPÍTULO IV 

DAS INSCRIÇÕES  

 Art. 9º - Para participar dos Jogos Escolares de São José, o estabelecimento de ensino deverá entregar 
na Fundação Municipal de Esporte e Lazer, Via e-mail, seu pedido de inscrição por modalidade e naipe, 
em modelo próprio fornecido pela Fundação. 

Art. 10 - A ficha de inscrição, contendo a relação nominal dos componentes da delegação (alunos-atletas 
e professores-técnicos), em modelo próprio fornecido pela Fundação, via e-mail , não podendo ser 
manuscrito, para facilitar  a impressão da súmula. que deverá ser entregue na FUNESJ, respeitados os 
prazos definidos no calendário oficial da Fundação Municipal de Esportes e Lazer. 

§ Único – Terão o direito de participar da etapa regional dos Escolares de Santa Catarina, as escolas 
campeãs, em cada modalidade, dos Jogos Escolares de São José, desde que, tenha feito sua inscrição 
junto a Fesporte com o Termo de Compromisso assinado pela direção. 

  

CAPÍTULO V 

DOS CERIMONIAIS 

  

Art. 11 – Nos Jogos Escolares de São José será optativo da realização de um Cerimonial de Abertura, 
organizado pela FUNESJ, da qual deverão participar todas as unidades escolares envolvidas. 

 § 1º - O Cerimonial de Abertura não deverá exceder a 1 (uma) hora e constará basicamente de: 

 § Desfile das delegações;  

§ Canto do hino nacional, com hasteamento das bandeiras;  

§ Saudação do Prefeito Municipal;  

§ Entrada do fogo simbólico e acendimento da pira;  

§ Pronunciamento do juramento do aluno;  

§ Declaração de abertura;  

§ Retirada das delegações.  

  

 

 



  
 
 

 
 
 
 

CAPÍTULO VI 

DAS COMISSÕES DISCIPLINAR E DISCIPLINAR-PEDAGÓGICA 

  

Art. 12 - No julgamento de recursos processuais decorrentes de indisciplina e de infrações aos 
Regulamentos e Normas das competições desportivas, a Justiça Desportiva de Santa Catarina se 
baseará: 

§ Neste Regulamento Geral;  

§Na legislação vigente no país;  

§ No Código de Justiça Desportiva/SC.  

 Art. 13 - Para o julgamento dos processos envolvendo os alunos-atletas menores de 14 (quatorze) 
anos será instalada, uma Comissão Disciplinar Pedagógica que deverá se basear neste Regulamento, 
na legislação do Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina. 

 CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 Art. 14 - Os casos não previstos neste Regulamento serão resolvidos pela Coordenação Geral dos Jogos 
Escolares. 

 Art. 15 - As propostas de modificação deste Regulamento deverão ser enviadas por escrito a FUNESJ. 

 Art. 16 - Alterações a este Regulamento poderão ser feitas a qualquer momento, através de 
Comunicado da por escrito da FUNESJ. 

  

TITULO II 

 CAPÍTULO I 

DOS JOGOS ESCOLARES DE SÃO JOSÉ 

 Art. 17 - Constarão do programa dos Jogos Escolares de São José, competições para ambos os sexos 
nas modalidades esportivas: Atletismo, Basquetebol, Futebol de Campo, Futsal, Handebol, Tênis de 
Mesa, Voleibol , Xadrez ,  volei de praia em duplas, outras modalidades poderão ser disputadas conforme 
a procura, como  futebol de areia, Judô ,Skate ,Jiu jitso, Karatê e taekondo. 

 Art. 18 - As competições dos Jogos Escolares de São José serão realizadas de acordo com as Regras 
Internacionais adotadas pelas diversas Confederações Brasileiras e pelo disposto neste Regulamento e 
no Regulamento Técnico de cada modalidade.  



  
 
 

 
 
 
 

Art. 19 – Os Jogos serão disputados nas categorias que compreenderão as seguintes idades: 

·Sub 13 anos completos no ano da competição 

 Sub 14 anos completos no ano da competição.  

·Sub 17 anos completos no ano da competição 

Art. 20 - Somente poderá participar dos Jogos Escolares de São José, uma equipe em cada modalidade 
e sexo, formada por alunos-atletas pertencentes a um único estabelecimento de ensino. 

 Art. 21 - Poderá ser relacionado na ficha de inscrição um número máximo alunos-atletas em cada 
modalidade e sexo, como segue: 

§ Atletismo................................        13  

§ Basquetebol...........................        20  

§ Badminton -------------------------       02 

 § Futebol....................................     25  

§ Futsal.....................................       25 

§ Handebol................................      25  

§ Tênis de Mesa......................       10  

§ Voleibol..................................      25  

§Volei de praia............................     2  

   

Art. 22 - Para cada modalidade e sexo poderão ser relacionados na ficha geral de inscrição, 1 professor-
técnico, 1 professor-auxiliar-técnico.  

 § 1º - Para ser inscrito como professor-técnico ou professor-auxiliar-técnico, o profissional  de Educação 
Física.  

 § 2º - No caso do professor-técnico não possa atuar nos jogos, este deverá ser representado por outro 
professor ou funcionário que seja responsável  através de ofício assinado pelo diretor da unidade de 
ensino. 



  
 
 

 
 
 
 

Art. 23 - A equipe deverá preencher e entregar na mesa da coordenação da modalidade, a ficha 
técnica, contendo a relação nominal numerada dos alunos-atletas inscritos para o jogo, acompanhada 
dos respectivos documentos de identificação, 30 minutos antes do horário marcado para iniciar a 
competição. 

 Art. 24 - Será dado um prazo de 15 (quinze) minutos somente para o primeiro jogo, para que as equipes 
apresentem-se em condições de disputar a competição. 

 § 1º - Em caso de WO, à equipe presente será creditado o placar de vitória, mínimo de cada modalidade, 
no caso da regra não citar o placar, será conferido o placar de 2X0. 

 § 2º - A equipe penalizada com WO poderá permanecer na competição. 

 Art. 25 - Quando da coincidência de cores nos uniformes das equipes, havendo necessidade de troca 
(definida pelo professor-árbitro), caberá à equipe que estiver colocada no lado esquerdo da tabela, fazê-
lo. 

 Art. 26 - O aluno-atleta, o professor-técnico, professor-auxiliar-técnico ou dirigente que for expulso de 
um jogo, dependendo da nomenclatura da regra da modalidade, não poderá participar do jogo 
seguinte, além de ficar sujeito a outras penas impostas pela Comissão Disciplinar e/ou Comissão 
Disciplinar Pedagógica. 

 Parágrafo Único - O cumprimento da penalidade prevista é de responsabilidade de cada equipe, 
independente de comunicação oficial e/ou julgamento. 

 Art. 27 - Quando da interrupção de uma competição por motivo extraordinário, será tomada a seguinte 
providência: 

até 1 (uma) hora - será reiniciada no mesmo local, com o mesmo tempo e placar; 

mais de 1 (uma) hora - será anulada, cabendo à Comissão Técnica determinar novo local (se 
necessário) e horário.  

 Art. 28 - O professor-técnico, professor-auxiliar-técnico e médico ou massagista, quando estiverem no 
setor interno de uma competição, deverão vestir calça ou agasalho esportivo, bermuda esportiva, 
camiseta ou camisa e calçados (sapato ou tênis). 

 Art. 29 Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Coordenação Técnica da FUNESJ. 

  

São José, março de 2022 

 José Rocha Neto , Clayton Ribeiro e Rafael Crozeta 

Coordenadores dos Jogos Escolares da FUNESJ 

 



  
 
 

 
 
 
 

JOGOS ESCOLARES DE SÃO JOSÉ REGULAMENTO TÉCNICO 2022 

REGULAMENTO TÉCNICO – 2022 

  

CAPÍTULO I 

 DAS NORMAS PARA AS DISPUTAS DAS MODALIDADES 

Art. 1º - A equipe deverá se apresentar para o jogo ou prova de acordo com as regras oficias de cada 
modalidade e naipes. 

 1- ATLETISMO 

1.1 - Constarão do programa as seguintes provas para ambos os sexos. 

CATEGORIA SUB  12 

P R O V A S 

Corridas  60 m - 150 m – 600 m 

Revezamento  4 X 50 m3 

Arremesso Peso (3 Kg.) 

Lançamentos  Pelota 

Saltos  
Altura  

Distância 

CATEGORIA  (JESC) (sub-14) 

P R O V A S 

Corridas 

75 m  e 80 m com barreiras 

250 m – 1.000 m 

3.000 m* (Maratoninha) 
Revezamento 4 X 75 m 

Marcha atlética 2.000 m 

Arremesso Peso (3Kg – Feminino  e 4 Kg - Masculino.) 

Lançamentos 
Disco (1 Kg.) 
Dardo (600 g.) 

Saltos 
Altura 

Distância 

  

 

 



  
 
 

 
 
 
 

CATEGORIA  (sub-17) 

P R O V A S 

Corridas 100 m - 400 m – 1.500 m 

Revezamento 4 X 100 m 
Arremesso Peso (3Kg – Feminino  e 4 Kg - Masculino.) 

Lançamentos Dardo (600 g.) 

Saltos 
Altura 

Distância 

1.2 – Para as categorias SUB13, SUB14 e SUB17 – nos JOGOS ESCOLARES DE SÃO JOSÉ - cada 
estabelecimento de ensino, poderá inscrever, no máximo, 3 (três) alunos-atleta por prova individual e 
uma equipe no revezamento. 

1.3 – Para os jogos regionais – JESC – da categoria SUB14, cada estabelecimento de ensino poderá 
escrever no Maximo um aluno-atleta por prova individual e uma equipe de revezamento. 

1.4 - Os alunos-atleta deverão apresentar-se ao árbitro da prova, munidos do documento de identificação. 

1.5 - A distribuição das raias será efetuada no momento da confecção das súmulas. 

1.6 - Ao aluno-atleta será permitido o uso de implemento próprio, desde que seja aferido antes do início 
de cada etapa pelo setor de aferição e posto à disposição de todos os competidores. 

1.7 - A numeração e os alfinetes serão de responsabilidade de cada delegação participante, obedecendo 
à numeração estabelecida para as unidades escolares pela Fundação Municipal de Esportes e Lazer. 

1.8 - No revezamento, os alunos-atleta de cada equipe deverão competir com uniformes idênticos entre 
si. 

1.9 - Os alunos-atleta deverão comparecer devidamente uniformizados para a premiação. 

1.10 - O aluno-atleta que não comparecer na primeira chamada para a premiação, receberá sua medalha 
após o término da competição. 

1.11 - Os protestos e recursos ocorridos durante as provas serão resolvidos inicialmente pelo árbitro da 
prova, em segunda instância pelo árbitro geral e, em última instância, pelo júri de apelação, composto 
por pessoas presentes à competição, indicadas quando da realização do congresso técnico da 
modalidade. 

1.12 - Para esta prova, os alunos-atleta serão distribuídos por categoria conforme segue: 

§        Categoria SUB 13...Não pode completar 14 no corrente ano; 

§        Categoria SUB 15...Não pode completar 16 no corrente ano; 

§        Categoria SUB 17...Não pode completar 18 no corrente ano; 



  
 
 

 
 
 
 

ou pode acontecer ajustes conforme o coordenador da modalidade propuser. 

 2- BADMINTON  

2.1- A competição de Badminton nos Jogos Escolares  será disputada na categoria individual, em cada 
gênero, no formato de dois (2) sets vencedores de vinte e um (11) pontos cada um.  
2.1.1- Havendo empate em dez (10) pontos será necessário que um aluno-atleta alcance a diferença de 
dois (2) pontos para ser declarado vencedor, até o limite de dezenove  (19) pontos.  
2.1.2- Havendo empate em dezenove (19) pontos, o aluno-atleta que conquistar o vigésimo ponto será 
declarado vencedor do “set”.  
2.1.3- O sistema de disputa e classificação a ser utilizado será definido no Congresso Técnico Específico 
da Modalidade, considerando-se principalmente o número de alunos-atletas inscritos e o tempo 
disponível para a realização dos Jogos.  
2.2- O aluno-atleta deverá apresentar-se para o jogo devidamente uniformizado.  
2.3.- Todos os atletas deverão jogar com camiseta (exceto regata), calção ou short, meia e tênis.  
2.3.1. Não será permitido o uso de bonés, bermudas (abaixo dos joelhos) e calças compridas, no entanto 
fica liberado o uso de “bandanas”.  
2.4- As petecas utilizadas serão as oficiais, de nylon, aprovadas pela “BWF”.  
2.5- Para efeitos de classificação, a contagem de pontos obedecerá a seguinte tabela:  

§  Vitória ............................... 2 pontos; 

§ Derrota................... ......... 1 ponto;. 

2.6 - Ocorrendo empate na classificação, serão utilizados os seguintes critérios de desempate: 

§        Entre dois atletas: 

a) sets average; 

b) pontos average; 

c) confronto direto; 

§        Entre três ou mais atletas: 

a) sets average entre os atletas empatados; 

b) pontos average entre os atletas empatados; 

c) sorteio. 

3 - BASQUETEBOL 

3.1 – Os jogos de basquetebol nos Jogos Escolares de São José terão a seguinte duração: 

§ 1º- Para todas as categorias, bem como modalidades, serão adotado dois tempos de 12 minutos cada, 
totalizando 24 minutos de jogo. 



  
 
 

 
 
 
 

§ 3º - Para todas as categorias será dado um intervalo de 3 (três) minutos entre o primeiro e o segundo 
período. 

3.3 - As equipes terão direito a um pedido de tempo com duração de 30 (trinta) segundos, sendo um 
tempo por período. 

3.3 - A bola do evento será a oficial da categoria. 

3.4 – É de competência do Estabelecimento de Ensino o uniforme completo (short e camisa com 
numeração /collant / conforme característica de cada modalidade. 

§ 1º: Será exigido pela organização do evento à parte de cima do uniforme, qual seja, a camisa com 
numeração, ficando vedado o uso de qualquer tipo de tecido “jeans” ou similar. 

§ 3.° -  É proibido usar nos uniformes propagandas de caráter político, de bebidas alcoólicas, de cigarros, 
religiosas, de caráter ofensivo ou que a comissão organizadora entender que não sejam adequadas para 
a competição. 

3.5- O cronômetro será parado nas seguintes situações:· ·  Quando o Árbitro solicitar;· ·  Quando o 
Professor pedir tempo e· ·  Nas cobranças de lance livre. 

3.6 - O aluno-atleta, o professor-técnico, o professor auxiliar-técnico ou dirigente que for desqualificado 
de um jogo, ficará impossibilitado de participar do jogo seguinte, além de ficar sujeito a outras penas 
impostas pela Comissão Disciplinar e/ ou Comissão Disciplinar Pedagógica. 

3.7 - O cumprimento da penalidade prevista é de responsabilidade de cada equipe, independente de 
comunicação oficial e/ ou julgamento. 

3.8 - Para efeitos de classificação, a contagem de pontos obedecerá à seguinte tabela: 

§ Vitória ............................... 3 pontos; 

§ Derrota...............................0 ponto; 

3.9 - Ocorrendo empate na classificação, serão utilizados os seguintes critérios de desempate: 

§        Entre duas equipes: 

c)     Confronto direto 

§        Entre três ou mais equipes: 

a) saldo de pontos entre as equipes empatadas sendo computados apenas os resultados obtidos nos 
jogos disputados entre si; 

b) melhor ataque obtido nos jogos disputados entre si; 

c) melhor defesa obtidos nos jogos disputados entre si; 



  
 
 

 
 
 
 

d) pontos "average” obtidos nos jogos disputados entre si; 

e) sorteio. 

§ 3º - Em caso de W/ O, à equipe presente será creditado o placar de vitória, mínimo da modalidade de 
3X0. 

§ 3º - A equipe penalizada com W/O poderá permanecer na competição, não sofrendo penalizações 
futuras. 

3.11 - Ocorrendo empate no final de um jogo, será realizada 01 (uma) prorrogação de 03 (três) minutos 
cronometrados, sem paralisação, salvo quando for extremamente necessário, para que seja determinado 
um vencedor.. 

3.13 - Durante a prorrogação, somente terá direito ao pedido de tempo, a equipe que não tenha utilizado 
o no último período. 

3.13 – Caso persista o empate na prorrogação será adotado para determinar o vencedor de uma partida 
o que a regra da modalidade estipular. 

3.14 - - Para esta modalidade, os alunos-atleta serão distribuídos por categoria conforme segue: 

§        Categoria SUB 13...Não pode completar 14 no corrente ano; 

§        Categoria SUB 14...Não pode completar 16 no corrente ano; 

§       Categoria SUB 17...Não pode completar 18 no corrente ano; 

4 – FUTSAL 

4.1 – Os jogos de futsal nos Jogos Escolares de São José terão a seguinte duração: 

§ 1º- Para todas as categorias, bem como modalidades, serão adotados dois tempos de 08 minutos cada, 
totalizando 16 minutos de jogo. 

§ 3º - Para todas as categorias será dado um intervalo de 3 (três) minutos entre o primeiro e o segundo 
período. 

4.3 - A equipe terá direita a um pedido de tempo com duração de 30 (trinta) segundos, sendo um tempo 
por período. 

4.3 - A bola do evento será a oficial da categoria. 

4.4 – É de competência do Estabelecimento de Ensino o uniforme completo (short e camisa com 
numeração /collant / conforme característica de cada modalidade, ficando vedado o uso de qualquer tipo 
de tecido “jeans” ou similar. 

§ 1º: Será exigido pela organização do evento à parte de cima do uniforme, qual seja, a camisa com 



  
 
 

 
 
 
 

numeração. 

§3.° - É proibido usar nos uniformes propagandas de caráter político, de bebidas alcoólicas, de cigarros, 
religiosas, de caráter ofensivo ou que a comissão organizadora entender que não sejam adequadas para 
a competição. 

4.5 - Ao goleiro é facultativo o uso de agasalho esportivo, na sua parte inferior, desde que este não 
possua bolso, zíper, botões ou qualquer objeto contundente. 

4.6 - O aluno-atleta, o professor-técnico, o professor auxiliar-técnico ou dirigente que for expulso de um 
jogo, ficará impossibilitado de participar do jogo seguinte, além de ficar sujeito a outras penas impostas 
pela Comissão Disciplinar e/ou Comissão Disciplinar Pedagógica. 

4.7 - O aluno-atleta o professor-técnico, o professor auxiliar-técnico ou dirigente que durante o evento 
receber dois cartões amarelos, ficará impossibilitado de participar do jogo seguinte àquele em que o 
recebeu. 

4.8 - O controle do número de cartões, bem como o cumprimento das penalidades previstas, é de 
responsabilidade de cada equipe, independente de comunicação oficial e/ ou julgamento. 

4.9 - A aplicação de cartões terá validade para toda competição, ou seja, não será “zerado” o número de 
cartões de uma etapa para outra e deverá ser cumprida a penalidade prevista pelo cartão recebido. 

§ Único: O aluno-atleta que receber dois cartões amarelos ou um vermelho ficará impossibilitado de 
participar do jogo seguinte àquele em que recebeu o segundo cartão, mesmo que o jogo seja em fase 
distinta a que tenha recebido o cartão amarelo ou vermelho. 

4.10 - Em caso de expulsão, a substituição prevista somente acontecerá, dois minutos após a expulsão. 

4.11 - Para efeitos de classificação, a contagem de pontos obedecerá à seguinte tabela: 

§ Vitória ............................... 3 pontos; 

§ Empate .......................... .. 1 ponto; 

§ Derrota.............................. 0 ponto. 

4.13 - Ocorrendo empate na classificação, serão utilizados os seguintes critérios de desempate: 

§        Entre duas equipes: 

a) confronto direto; 

b) maior número de vitórias; 

c) menor número de gols sofridos; 

d) maior número de gols marcados; 



  
 
 

 
 
 
 

e) saldo de gols  no grupo em que se verificou o empate; 

f) gols "average" no grupo; 

g) menor número de cartões vermelhos; 

h)menor número de cartões amarelos; 

i) sorteio. 

§        Entre três ou mais equipes: 

b) maior número de vitórias; 

c) menor número de gols sofridos; 

d) maior número de gols marcados; 

e) saldo de gols  no grupo em que se verificou o empate; 

f) gols "average" no grupo; 

g) menor número de cartões vermelhos; 

h)menor número de cartões amarelos; 

i) sorteio. 

§ 1º - Em caso de W/ O, à equipe presente será creditado o placar de vitória, mínimo da modalidade de 
2X0. 

§ 3º - A equipe penalizada com W/O poderá permanecer na competição, não sofrendo finalizações 
futuras. 

4.11 - Ocorrendo empate no final de um jogo, será realizada 01 (uma) prorrogação de 05 (cinco) minutos 
cronometrados, sem paralisação, salvo quando for extremamente necessário, para que seja determinado 
um vencedor. Tal prorrogação acontecerá somente nos casos em que for necessário apontar um 
vencedor da partida, ou seja, nos jogos em que for eliminatória simples. 

4.13 - Ocorrendo empate no final de um jogo que seja necessário apontar um 

vencedor, a decisão será feita através da cobrança de “penalidades máximas”, batidas 

da marca correspondente. 

4.13 - Serão batidas inicialmente uma série de três “penalidades máximas”, 

alternadamente, 



  
 
 

 
 
 
 

por três alunos-atletas diferentes, que estavam em quadra quando do final da 

prorrogação, sagrando-se vencedora a equipe que converter o maior número de gols. 

4.14 - Persistindo o empate serão batidas tantas quantas “penalidades máximas”, forem 

necessárias, alternadamente, por alunos-atletas diferentes, que estavam em quadra 

quando do final da prorrogação, até que uma equipe possa ser declarada vencedora. 

4.15 - Antes que um aluno-atleta que já tenha batido uma “penalidade máxima” repita, 

os demais componentes da equipe que estavam em quadra quando do final da 

prorrogação, inclusive o goleiro, deverá tê-lo feito.Durante a prorrogação, somente terá direito ao pedido 
de tempo, a equipe que não tenha utilizado o no último período. 

4.15 - Para esta modalidade, os alunos-atleta serão distribuídos por categoria conforme segue: 

§        Categoria SUB 13...Não pode completar 14 no corrente ano; 

§        Categoria SUB 14...Não pode completar 16 no corrente ano; 

§       Categoria SUB 17...Não pode completar 18 no corrente ano; 

5 – HANDEBOL 

5.1 – Os jogos de Handebol  nos Jogos Escolares de São José terão a seguinte duração: 

§ 1º- Para todas as categorias, bem como modalidades, serão adotado dois tempos de 12 minutos cada, 
totalizando 24 minutos de jogo. 

§ 3º - Para todas as categorias será dado um intervalo de 3 (três) minutos entre o primeiro e o segundo 
período. 

5.3 - A equipe terá direita a um pedido de tempo com duração de 30 (trinta) segundos, sendo um tempo 
por período. 

5.3 - A bola do evento será a oficial da categoria. 

5.4 – É de competência do Estabelecimento de Ensino o uniforme completo (short e camisa com 
numeração /collant / conforme característica de cada modalidade, ficando vedado o uso de qualquer tipo 
de tecido “jeans” ou similar. 

§ 1º: Será exigida pela organização do evento a parte de cima do uniforme, qual seja, a camisa com 
numeração. 

§3.° É proibido usar nos uniformes propagandas de caráter político, de bebidas alcoólicas, de cigarros, 
religiosas, de caráter ofensivo ou que a comissão organizadora entender que não sejam adequadas para 



  
 
 

 
 
 
 

a competição. 

5.5 - Ao goleiro é facultativo o uso de agasalho esportivo, na sua parte inferior, desde que este não 
possua bolso, zíper, botões ou qualquer objeto contundente. 

5.6 - O aluno-atleta, o professor-técnico, o professor auxiliar-técnico ou dirigente que for expulso de um 
jogo, ficará impossibilitado de participar do jogo seguinte, além de ficar sujeito a outras penas impostas 
pela Comissão Disciplinar e/ou Comissão Disciplinar Pedagógica. 

5.7 - O aluno-atleta o professor-técnico, o professor auxiliar-técnico ou dirigente que durante o evento 
receber dois cartões amarelos, ficará impossibilitado de participar do jogo seguinte àquele em que o 
recebeu. 

5.8 - O controle do número de cartões, bem como o cumprimento das penalidades previstas, é de 
responsabilidade de cada equipe, independente de comunicação oficial e/ ou julgamento. 

5.9 - A aplicação de cartões terá validade para toda competição, ou seja, não será “zerado” o número de 
cartões de uma etapa para outra e deverá ser cumprida a penalidade prevista pelo cartão recebido. 

5.10 - Em caso de expulsão, a substituição prevista somente acontecerá, dois minutos após a expulsão. 

5.11 - Para efeitos de classificação, a contagem de pontos obedecerá à seguinte tabela: 

§ Vitória ............................... 3 pontos; 

§ Empate .......................... .. 1 ponto; 

§ Derrota.............................. 0 ponto. 

5.12 - Ocorrendo empate na classificação, serão utilizados os seguintes critérios de desempate: 

§        Entre duas equipes: 

a) confronto direto; 

b) saldo  de gols; 

c) gols  average; 

d) menor número de gols sofridos;  
 
e) menor número de desqualificações;  
 
f) menor número de exclusões;  
 
g) menor quociente de cartões amarelos;  
 
h) sorteio.  



  
 
 

 
 
 
 

II- entre três ou mais equipes:  
a) saldo de gols nos jogos realizados entre si;  
b) gols average nos jogos realizados entre si;  
c) menor número de gols sofridos nos jogos realizados entre si –  
d) menor número de desqualificação nos jogos realizados entre si;  
e) menor número de exclusão nos jogos realizados entre si;  
f) menor número de cartões amarelos nos jogos realizados entre si;  
g) saldo de gols na fase;  
h) gols average na fase;  
i) menor de expulsão em todos os jogos;  
j) menor número de desqualificação em todos os jogos;  
k) menor número de exclusão em todos os jogos;  
l) sorteio.  

§ 1º - Em caso de W/ O, à equipe presente será creditado o placar de vitória, mínimo da modalidade de 
2X0. 

§ 2º - A equipe penalizada com W/O poderá permanecer na competição, não sofrendo penalizações 
futuras. 

5.13 - Ocorrendo empate no final de um jogo, será realizada 01 (uma) prorrogação de 05 (cinco) minutos 
cronometrados, sem paralisação, salvo quando for extremamente necessário, para que seja determinado 
um vencedor.. 

5.14 - Durante a prorrogação, somente terá direito ao pedido de tempo, a equipe que não tenha utilizado 
o no último período. 

5.15 – Caso persista o empate na prorrogação será adotado para determinar o vencedor de uma partida 
o que a regra da modalidade estipular. 

5.16 - Para o início desta prorrogação, deverá haver sorteio de quadra e posse de bola. 

5.17 - Para esta modalidade, os alunos-atleta serão distribuídos por categoria conforme segue: 

§        Categoria SUB 13...Não pode completar 14 no corrente ano; 

§        Categoria SUB 14...Não pode completar 16 no corrente ano; 

§       Categoria SUB 17...Não pode completar 18 no corrente ano; 

6- TÊNIS DE MESA 

6.1 – Fica a critério da equipe organizadora a forma de disputa, pontuação, duração e outros que sejam 
necessários estipular. 

6.3  - Para esta modalidade, os alunos-atleta serão distribuídos por categoria conforme segue: 

§        Categoria SUB 13...Não pode completar 14 no corrente ano; 



  
 
 

 
 
 
 

§        Categoria SUB 15...Não pode completar 16 no corrente ano; 

§        Categoria SUB 17...Não pode completar 18 no corrente ano; 

7 - VOLEIBOL 

7.1 - Os jogos de voleibol nos Jogos Escolares de São José serão disputados em dois sets vencedores, 
sendo os dois primeiros sets de vinte e cinco pontos; em caso de necessidade de um terceiro set, este 
será de quinze pontos. 

7.2 - Nos dois primeiros sets, havendo empate em vinte e quatro pontos, e no terceiro set, havendo 
empate em quatorze pontos, será necessário que uma equipe alcance a diferença de dois pontos para 
ser declarada vencedora. 

7.3 – Só é  permitido saque por baixo na categoria sub 13 anos 

7.4 - A altura da rede: 

categoria Altura fem Altura masc 

SUB 13 2,10 metros 2,30 m. 
SUB 15 2,15 metros 2,35 m. 

SUB 17 2,24 metros 2,43 m. 

7.5 - A bola do evento será a oficial da modalidade. 

7.6 – É de competência do Estabelecimento de Ensino o uniforme completo (short e camisa com 
numeração /collant / conforme característica de cada modalidade, ficando vedado o uso de qualquer tipo 
de tecido “jeans” ou similar. 

§ 1º: Será exigido pela organização do evento à parte de cima do uniforme, qual seja, a camisa com 
numeração. 

§3.° - É proibido usar nos uniformes propagandas de caráter político, de bebidas alcoólicas, de cigarros, 
religiosas, de caráter ofensivo ou que a comissão organizadora entender que não sejam adequadas para 
a competição. É obrigatória a numeração das camisetas dos alunos-atletas. 

7.7 – Para as categorias sub14 (JESC), SUB17 as equipes poderão utilizar a figura do aluno-atleta-líbero. 
7.8 – Para a categoria  SUB 13 deverá ser obrigatório o uso do sistema de Jogo 4 x 2  e saque por baixo. 

7.8 - O aluno-atleta, o professor-técnico, o professor auxiliar-técnico ou dirigente que for expulso de um 
jogo, ficará impossibilitado de participar do jogo seguinte, além de ficar sujeito a outras penas impostas 
pela Comissão Disciplinar e/ ou Comissão Disciplinar Pedagógica. 

7.9 - O cumprimento da penalidade prevista é de responsabilidade de cada equipe, independente de 
comunicação oficial e/ ou julgamento. 

7.10 - A aplicação de cartões somente terá validade na competição em disputa, caracterizando as etapas 
como competições distintas. 



  
 
 

 
 
 
 

7.11 - Para efeitos de classificação, a contagem de pontos obedecerá à seguinte tabela: 

§  Vitória ............................. 2 pontos; 

§ Derrota................... ......... 1 ponto;. 

7.12 - Ocorrendo empate na classificação, serão utilizados os seguintes critérios de desempate: 

§        Entre duas equipes: 

a) sets average; 

b) pontos average; 

c) confronto direto; 

§        Entre três ou mais equipes: 

a) sets average entre as equipes empatadas; 

b) pontos average entre as equipes empatadas; 

c) sorteio. 

7.13 - O quociente acima referido, sempre será calculado considerando-se o item solicitado e o número 
de jogos realizados. 

§ 1º - Em caso de WO, à equipe presente será creditado o placar de vitória, mínimo da  modalidade de 
3X0 (25x00,25x00. A equipe ausente será eliminada sendo desconsiderados todos os resultados da 
mesma fase, para efeito de classificação. 

§ 3º - A equipe penalizada com WO poderá permanecer na competição. 

7.14 - Para esta modalidade, os alunos-atleta serão distribuídos por categoria conforme segue: 

§        Categoria SUB 13...Não pode completar 14 no corrente ano; 

§        Categoria SUB 14...Não pode completar 16 no corrente ano; 

§        Categoria SUB 16...Não pode completar 18 no corrente ano; 

§       Categoria SUB 17...Não pode completar 18 no corrente ano; 

8 - XADREZ 

8.1 – Fica a critério da equipe organizadora a forma de disputa, pontuação, duração e outros que sejam 
necessários estipularem. 

§        Categoria SUB 13...Não pode completar 14 no corrente ano; 



  
 
 

 
 
 
 

§        Categoria SUB 14...Não pode completar 16 no corrente ano; 

§       Categoria SUB 17...Não pode completar 18 no corrente ano; 

9 – MOLEQUE BOM DE BOLA 

9.1 - Os jogos de Futebol dos Jogos Escolares de São José da categoria SUB 14 para o sexo masculino 
terão a duração de 30 minutos, divididos em 02 (dois) períodos de quinze a minutos, com 10 (dez) 
minutos de intervalo. 

9.2 - Os jogos de Futebol dos Jogos Escolares de São José da categoria SUB 14  e SUB 17 para o sexo 
feminino terão a duração de trinta minutos, divididos em 02 (dois) períodos de 15 (quinze) minutos, com 
10 (dez) minutos de intervalo. 

9.3 - A bola do evento será a oficial da modalidade. 

9.4 – São de competência do Estabelecimento de Ensino o uniforme completo (short e camisa com 
numeração /collant / conforme característica de cada modalidade, ficando vedado o uso de qualquer tipo 
de tecido “jeans” ou similar). 

§ 1º: Será exigida pela organização do evento a parte de cima do uniforme, qual seja, a camisa com 
numeração. 

§ 3.° - É proibido usar nos uniformes propagandas de caráter político, de bebidas alcoólicas, de cigarros, 
religiosas, de caráter ofensivo ou que a comissão organizadora entender que não sejam adequadas para 
a competição. 

§ 3º - É obrigatória a numeração das camisetas dos alunos-atletas e também o uso de “caneleiras”, além 
de ficar proibido o uso de “chuteiras com trava” de alumínio ou similar. 

9.5 - Ao goleiro é facultativo o uso de agasalho esportivo, na sua parte inferior, desde que este não 
possua bolso, zíper, botões ou qualquer objeto contundente. 

9.6 - Cada equipe poderá executar no máximo até sete substituições durante o jogo; 

9.7 - Para que proceda a substituição, o aluno-atleta substituto deverá apresentar-se na mesa, com o 
documento de identificação e o número do aluno-atleta a ser substituído. 

9.8 - O aluno-atleta substituído, exceto quando se tratar de expulsão/exclusão poderá retornar ao campo, 
no entanto esta atitude contará como mais uma substituição executada. 

9.9 - Após a sexta falta, em cada período, as faltas seguintes serão cobradas através de tiro livre direto, 
de qualquer lugar dentro do semicírculo da área penal (meia lua) da equipe infratora, independente do 
local onde essa falta tenha ocorrido, exceto em caso de falta cometida dentro da referida área penal. 

9.10 - É de responsabilidade do professor-árbitro informar à mesa de controle, que deverá anotar em 
súmula, todas as faltas que ocorrerem durante o jogo. 



  
 
 

 
 
 
 

9.11 - O professor-árbitro ou a comissão organizadora entenda-se “mesa”,  deverá comunicar ao aluno-
atleta-capitão ou ao professor-técnico das duas equipes, quando for cometida a sexta falta. 

9.12 - Quando da cobrança do tiro livre direto acima previsto, à exceção do aluno-atleta-goleiro da equipe 
infratora e do aluno-atleta que irá cobrá-lo, todos os demais deverão estar colocados fora da área penal, 
incluindo seu semicírculo (meia lua). 

9.13 - O aluno-atleta que receber dois cartões amarelos ou um vermelho ficará impossibilitado de 
participar do jogo seguinte àquele em que recebeu o segundo cartão, mesmo que o jogo seja em fase 
distinta a que tenha recebido o cartão amarelo ou vermelho. 

9.14- O aluno-atleta, o professor-técnico, o professor-auxiliar-técnico ou dirigente que for expulso de um 
jogo não poderá participar do jogo seguinte, e estará sujeito a outras penas impostas pela Comissão 
Disciplinar e/ ou Comissão Disciplinar Pedagógica. 

9.15 - O controle do número de cartões bem como o cumprimento da penalidade prevista é de 
responsabilidade de cada equipe, independente de comunicação oficial ou julgamento. 

9.16 - Quando da necessidade de expulsar um aluno-atleta de um jogo, o professor-árbitro deverá utilizar 
um cartão de cor azul ou informar/solicitar a substituição do referido aluno-atleta, caso haja a 
possibilidade deste aluno-atleta ser substituído. 

9.17 - Esta substituição, no entanto, somente acontecerá se a equipe não tiver esgotado o número de 
substituições permitidas; caso contrário permanecerá em campo com um aluno-atleta a menos. 

9.18 - Quando não houver a possibilidade de substituição (expulsão motivada por atitude indisciplinar, 
tais como: faltas desleais, brigas, agressões, ofensas, etc.), definidas pelo professor-árbitro, este deverá 
utilizar um cartão de cor vermelha. 

9.19 - Independente da cor do cartão, na súmula, será anotado como expulsão. 

9.20 - A aplicação de um cartão azul ou vermelho, não anula um possível cartão amarelo recebido na 
mesma partida, desde que a expulsão ocorra de forma direta. 

9.21 - Para efeitos de classificação, a contagem de pontos obedecerá à seguinte tabela: 

§        Vitória ............................ 3 pontos; 

§        Empate .......................... 1 pontos; 

§        Derrota ........................... 0 ponto; 

9.22 - Ocorrendo empate na classificação, serão utilizados os seguintes critérios de desempate: 

§       Entre duas equipes: 

I- entre duas equipes:  
a) confronto direto;  



  
 
 

 
 
 
 

b) maior número de vitórias;  
c) menor número de gols sofridos;  
d) maior número de gols marcados;  
e) saldo de gols no grupo em que se verificou o empate;  
f) gols average no grupo em que se verificou o empate;  
g) menor número de cartões vermelhos;  
h) menor número de cartões amarelos;  
i) sorteio.  
 
II- entre três ou mais equipes:  
a) maior número de vitórias nas partidas realizadas entre si;  
b) menor número de gols sofridos nas partidas realizadas entre si;  
c) maior número de gols marcados nas partidas realizadas entre si;  
d) saldo de gols no grupo ou turno nas partidas realizadas entre si;  
e) gols average no grupo ou turno nas partidas realizadas entre si;  
f) menor número de cartões vermelhos;  
g) menor número de cartões amarelos;  
h) sorteio.  

§ 1º - Em caso de W/O, à equipe presente será creditado o placar de vitória, mínimo da modalidade de 
2X0. 

§ 3º - A equipe penalizada com W/O poderá permanecer na competição, não sofrendo penalizações 
futuras. 

9.23 - Ocorrendo empate no final de um jogo, será realizada 01 (uma) prorrogação de 10 (dez) minutos 
cronometrados, sem paralisação, salvo quando for extremamente necessário, para que seja determinado 
um vencedor, somente ocorrerá prorrogação nos jogos onde for preciso determinar o vencedor de uma 
partida, ou seja, nas fases em que os confrontos forem em sistema de eliminatória simples. 

9.24 - Durante a prorrogação, somente terá direito ao pedido de tempo, a equipe que não tenha utilizado 
o no último período. 

9.25 – Caso persista o empate na prorrogação será adotado o seguinte critério: 

-Cobrança de uma série de cinco "tiros livres", batidos da marca do "tiro penal", alternadamente, por 
cinco alunos-atletas diferentes que estavam em campo quando do final do jogo, sagrando-se vencedora 
a equipe que converter o maior número de gols; 

9.26 - Persistindo o empate serão cobrados tantos "tiros livres diretos, batidos da marca do "tiro penal" 
forem necessários, alternadamente, por alunos-atletas diferentes, que estavam em campo quando do 
final do jogo, até que uma equipe possa ser declarada vencedora; 

9.27- Antes que um aluno-atleta que já tenha batido um "tiro livre direto", batido da marca do "tiro 
penal"  repita-o  os demais componentes da equipe que estavam em campo quando do final do jogo, 
inclusive o goleiro, deverão tê-lo feito. 



  
 
 

 
 
 
 

9.28 - Para esta modalidade, os alunos-atleta serão distribuídos por categoria conforme segue: 

§        Categoria SUB 14...Não pode completar 15 anos no corrente ano. 

 10 – CATEGORIAS POR  MODALIDADES 

10.1 – As  modalidades que não estão inclusas no calendário de eventos da FUNESJ 2022, caso venham 
a ocorrer, ficará a critério da equipe organizadora a forma de disputa, pontuação, duração e outros que 
sejam necessários estipular. 

10.2 - Para estas modalidades, os alunos-atleta serão distribuídos por categoria conforme segue: 

§        Categoria SUB 13...Não pode completar 14 no corrente ano; 

§        Categoria SUB 14 (moleque bom de bola.); 

§        Categoria SUB 17...Não pode completar 18 no corrente ano; 

11. COMISSÃO JULGADORA 

11.1 Os casos omissos ou controversos neste regulamento serão resolvidos pela parte técnica da 
FUNESJ. 

  São José, abril de 2022 

  

 Rafael Crozeta 

Coordenador - Jogos Escolares  - FUNESJ 

 

 


