1

Regulamento Geral
CAPÍTULO I – Finalidades ....................................................................................... 03
CAPÍTULO II – Promoção, Divulgação e Realização ............................................. 03
CAPÍTULO III – Disposições Preliminares ............................................................. 03
CAPÍTULO IV – Organização ................................................................................... 03
CAPÍTULOV – Participação ..................................................................................... 03
CAPÍTULO VI – Inscrições ...................................................................................... 04
CAPÍTULO VII – Identificação do Atleta ................................................................. 05
CAPÍTULO VIII – Jogos, Horários e Formas de Disputa ....................................... 05
CAPÍTULO IX – Modalidades .................................................................................. 07
CAPÍTULO X – Regulamentação das Modalidades ............................................... 07
CAPÍTULO XI – Premiação ...................................................................................... 20
CAPÍTULO XII – Penalidades e Recursos .............................................................. 20
CAPÍTULO XIII – Comissão Central Organizadora ................................................ 21
CAPÍTULO XIV – Disposições Finais-----------------------------------------------------------21

2

CAPÍTULO I
FINALIDADES
Art. 1º - Os XXVIIII JOGOS ABERTOS DE ANÁPOLIS têm como objetivo humanizar a prática
desportiva, enfatizando o caráter social do esporte, fortalecendo a união dos atletas,
incentivando a paz no esporte, bem como a revelação de novos talentos.

CAPÍTULO II
PROMOÇÃO, DIVULGAÇÃO E REALIZAÇAO.
Art. 2º - Os XXVIII JOGOS ABERTOS DE ANÁPOLIS serão uma promoção da Prefeitura
Municipal de Anápolis.
Art. 3º- Os XXVIII JOGOS ABERTOS DE ANÁPOLIS contarão com o apoio promocional da
Assessoria de Comunicação, rádios, jornais e televisão.
Art. 4º - Os XXVIII JOGOS ABERTOS DE ANÁPOLIS serão realizados pela Secretaria
Municipal de Esportes.

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 5º - Os XXVIII JOGOS ABERTOS DE ANÁPOLIS para todo e qualquer efeito seguem
aordem legal:
1º - Este Regulamento;
2º - Regras Oficiais das respectivas Modalidades.
3º - Código Brasileiro de Justiça Desportiva;
Art. 6º - As equipes inscritas obedecerão incondicionalmente a este regulamento como
prévia e imperiosa condição de participação no evento.

CAPÍTULO IV
ORGANIZAÇÃO
Art. 7º - A organização dos XXVIII JOGOS ABERTOS DE ANÁPOLIS caberá à Secretaria
Municipal de Esportes de Anápolis através de uma Comissão Organizadora.

CAPÍTULO V
PARTICIPAÇÃO
Art. 8º - Poderão participar dos XXVIII JOGOS ABERTOS DE ANÁPOLIS qualquer equipe que
cumpra o regulamento, sendo os jogos aberto á toda comunidade de Anápolis e cidades
vizinhas.
Art. 9º - É condição obrigatória a participação no desfile de abertura dos XXVIII JOGOS
ABERTOS DE ANÁPOLIS com no mínimo 10 atletas por entidade inscrita, sob pena de
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eliminação sumária dos jogos.
§ 1º – Cada equipe deverá trazer placa de isopor, faixa ou banner, que identifique a
equipe, com medida mínima de 1,00m x 0,60m
§ 2º - É condição obrigatória que as equipes entrem uniformizadas; sob pena de ser
impedida de participar do desfile de abertura e ser sumariamente eliminada dos Jogos.
§ 3º - Nos esportes individuais: Tênis de mesa, patins, skate, natação, capoeira, karatê,
xadrez, atletismo e judô, o desfile só será obrigatório para equipes que inscreverem 6 ou
mais atletas nas respectivas modalidade. DE ACORDO COM ART 9º.
CAPÍTULO VI
INSCRIÇÕES
Art. 10 - As inscrições deverão ser feitas nas fichas próprias de cada modalidade pelo site:
www.anapolis.go.gov.br., elas deverão ser preenchidas (digitadas) com todos os dados
solicitados e impressas, atestando a veracidade dos itens exigidos neste Regulamento. Com
assinatura obrigatória do responsável.
§ 1º – As equipes deverão devolvê-las em duas vias e protocolar a sua inscrição no Ginásio
Internacional Newton de Faria - Departamento de Esportes. Assim, as equipes ao formalizarem
suas inscrições, declaram ser conhecedoras deste Regulamento, comprometendo-se em
cumpri-lo integralmente.
§ 2º – Após o encerramento das inscrições as fichas não poderão sofrer qualquer
mudança.
Art. 11 – O número de equipes não será limitado por modalidade, categoria e naipe, com
exceção das modalidades de patins e skate, que terão seu numero de inscritos regulados de
acordo com art 37 e art 38.
§ 1º - Caso o atleta se inscreva por duas equipes na mesma modalidade, prevalecerá a equipe
em que ele atuar primeiro; a outra equipe não poderá utilizá-lo e nem colocar outro atleta em
seu lugar;
§ 2º - Caso o atleta se inscreva e atue por duas equipes, o atleta será eliminado e a segunda
equipe em que ele atuar perderá os pontos da partida.
Art. 12 - O técnico ou treinador da equipe deverá ser maior de 18 anos e não pode
exercer dupla função no mesmo jogo, exemplo (técnico/jogador) sendo o responsável
legal por todos os atos da sua equipe.
§ Unico - Nas categorias menores de 18 anos, nas modalidades coletivas, será
obrigatória a presença de um treinador maior de 18 anos, responsável, pelos atletas, e
este deverá estar presente em todos os jogos desta equipe, sendo que se o mesmo não
comparecer a equipe perderá por WxO, se o responsável tiver sido expulso no jogo
anterior ele deve estar presente no Ginásio acompanhando sua equipe, mesmo estando
suspenso.
Art. 13 – Quando o técnico de uma equipe, por motivo justificável (com comprovação,
documentação e/ou atestado médico), não podendo mais acompanhar a equipe, o
mesmo deverá fazer um comunicado oficial a Comissão Organizadora com o objetivo de
inscrever um substituto na comissão técnica para dirigir sua(s) equipe(s) nos jogos, isso
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deve ocorrer em até 24 horas antes do próximo jogo da equipe.
Art. 14 - Nas modalidades coletivas a equipe poderá subir até 3 (três) atletas para a categoria
subseqüente, isto é: no FUTSAL do sub-07 para o sub-08, do sub-08 para o sub-09 e assim
sucessivamente, no BASQUETE do sub-10 para o sub-12 e assim sucessivamente, no
HANDEBOL do Mirim para o Infantil e assim sucessivamente, e no VOLEIBOL do Mirim I para
o Mirim II e assim sucessivamente, portanto poderá atuar no máximo em duas (02) categorias
dentro da modalidade.
§ Único – Se o atleta não está inscrito na sua categoria de origem, ele poderá atuar uma
categoria acima, sem necessariamente estar subindo de categoria.
CALENDÁRIO DOS JOGOS
CRONOGRAMA
DESCRIÇÃO

DATA

ESPORTES
COLETIVOS
ESPORTES
INDIVIDUAIS
ABERTURA
SORTEIO DAS
CHAVES
REALIZAÇÃO

INICIO
INSCRIÇOES

TERMINO
INSCRIÇÕES

06/03

05/04

06/03

12/04

HORARIO

LOCAL

ATÉ
17H30
ATÉ
17H30

GINÁSIO
INTERNACIONAL
GINÁSIO
INTERNACIONAL
GINÁSIO
INTERNACIONAL
GINÁSIO
INTERNACIONAL

27/04

18h30

02/05

17h30
15/05 a 30/06

CAPÍTULO VII
IDENTIFICAÇÃO DO ATLETA
Art. 15 - Todo atleta somente poderá participar mediante apresentação de um dos seguintes
documentos originais:
a - Cédula de identidade (RG).
b - Carteira de Trabalho;
c - Documento militar;
d - Passaporte
e - Carteira Nacional de habilitação com foto;
f - Carteira de Estudante ano 2018; (dentro do prazo de validade);
g – Carteira de identificação em PVC ou PLASTIFICADA – em equipamento próprio,
confeccionada por entidades de ensino e/ou equipes conveniadas no Esporte em
Ação2018.(Válido somente nas categorias com atletas nascidos até 2005).
§ Único – O documento sem foto ou fotocópias não serão aceitos.
CAPÍTULO VIII
JOGOS, HORÁRIOS E FORMAS DE DISPUTA.
Art.16 - As tabelas e horários serão estabelecidos pela Comissão Central Organizadora.
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Art.17 - A equipe que não estiver apta a jogar no local da competição no horário
estabelecido na tabela será considerada perdedora por ausência (W x O) e eliminada
sumariamente da competição.
§ ÚNICO – A equipe será considerada apta para a partida quando apresentar em quadra o
número mínimo de atletas exigido pela modalidade, os mesmos estiverem uniformizados e
entregarem os documentos de identificação.
Art.18 - Somente na primeira partida da rodada haverá tolerância de 15 (quinze) minutos,
exceto nos casos em que haja um intervalo igual ou maior que duas horas.
§ ÚNICO – Nos jogos onde houver igualdade de uniforme, a equipe que estiver do lado
esquerdo da tabela, deverá providenciar a troca do mesmo, tendo para isso o tempo de 15
minutos.
Art. 20 - Qualquer partida que venha a ser suspensa e/ou transferida será feito através
do site da prefeitura de Anápolis www.anapolis.go.gov.br, oficializando a mudança.
Todas as mudanças estarão fixadas em local visível na secretaria de esporte, sendo que
nenhuma equipe poderá alegar desconhecimento de tal, uma vez que o site é de fácil e
público acesso.
Art.21 – Somente haverá competição de uma modalidade coletiva quando se
inscreverem no mínimo (03) três equipes por categoria e no caso das modalidades
individuais, quando se inscreverem (03) três atletas por entidade na prova.
Art. 22 - Só poderão ficar no banco de reservas, além dos atletas, comissão técnica (técnico
auxiliar técnico e atendente).
Art. 23 - Não será de responsabilidade da Comissão Central Organizadora a coincidência, que
ocorra porventura, em jogos de uma mesma equipe em locais diferentes para suas
modalidades e categorias, ficando a cargo do professor ou técnico a planificação dos seus
jogos, de acordo com a tabela.
§ ÚNICO – Faça a inscrição de toda a comissão técnica da sua equipe para facilitar a
planificação dos seus jogos.
Art. 24 - Formas de disputa:
•

De 03 e 04 equipes= rodízio simples e os dois primeiros colocados decidem

o título em partida única.
•

De 05 equipes = rodízio simples com semifinais (1º x 4º e 2º x 3º).

•
De 06 a 08 equipes = 1ª fase: divisão em chaves (classificando-se duas equipes
por chave),
2ª fase: Cruzamento Olímpico (1º chave A x 2º chave Be1º chave B x 2º chave A)
Final: os vencedores se defrontam.
•
De 09 equipes em diante = 1ª fase: divisão em chaves com 3 e/ou 4 equipes
cada chave, classificando-se duas equipes por chave.
2ª fase: Eliminatória simples sendo que nesta fase as equipes serão dispostas da forma
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abaixo:
1º colocado da chave A (ordem alfabética) em seguida o 1º colocado da última chave e assim
sucessivamente. Exemplo: 1º chave A / 2º chave Z / 1º chave B / 2º chave Y, ou da melhor
forma conforme a comissão organizadora.
Essa disposição não significa necessariamente, que o “1º da chave A” jogará contra o “2º da
chave Z”. O número de equipes é que irá determinar os confrontos.
CAPÍTULO IX
MODALIDADES
Art. 25 - No programa dos XXVIII JOGOS ABERTOS DE ANÁPOLIS constarão as seguintes
modalidades.
MODALIDADES
ESPORTES INDIVIDUAIS
ATLETISMO
KARATÊ
CAPOEIRA
JUDÔ
NATAÇÃO
SKATE BOARD
PATINS IN LINE
TÊNIS DE MESA
XADREZ
ESPORTES COLETIVOS
BASQUETE
FUTSAL
FUTEBOL DE CAMPO
HANDEBOL
VOLEIBOL
MODALIDADES PARALÍMPICAS
ATLETISMO (Corridas e Salto em Distância)
BASQUETE EM CADEIRA DE RODAS
NATAÇÃO 25mts e 50mts
VOLEI SENTADO

CAPÍTULO X
REGULAMENTAÇÃO DAS MODALIDADES
Art. 26 - ATLETISMO
As categorias e respectivas faixas etárias da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), são
as abaixo relacionadas, atendendo às determinações
das Regras da IAAF (Athletic
Federation) e da CONSUDATLE (Confederação Sul-Americano de Atletismo):
MASCULINO – FEMININO
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Categoria
Pré-Mirim
Mirim
Menores
Juvenil
Sub – 23
Adulto

Idade

Corridas (metros)

2006/2007
11 / 12 anos
2004/2005
13 / 14 anos
2003/02/01
15/16/17 anos
1999/2000
18 e 19 anos
1998/97/96
20,21,22 anos
1995A partir
de 23 Anos

60m– 150m– 600m
75m– 250m- 1.000m
100m– 200m- 400m–
800m-1.500m 3.000m
100m-200m-400m800m-1.500m-5.000m
100m-200m-400m800m-1.500m-5.000m
100m-200m-400m800m-1.500m-5.000m

Saltos
Distância
Altura
Distância
Altura
Distância
Altura
Distância
Altura
Distância
Altura
Distância
Altura

Arremessos

Revezamento

Peso
Peso
Peso
Peso
Peso
Peso

Não Há
4 x 75m
Medley
4x100m
4x100m
4x100m

a - Cada Equipe poderá inscrever 03 (três) atletas por prova.
b- Cada atleta poderá participar de 02 (duas) provas individuais mais 01 (um) revezamento;
c- Só haverá prova se 03 (três) entidades estiverem inscritas na prova;
d- A pontuação do Atletismo será:
•
•

1º. lugar 13 pontos;
4º. lugar 03 pontos;

2º. lugar 08 pontos;
5º. lugar 02 pontos;

3º. lugar 05 pontos;
6º. lugar 01 ponto.

e - Revezamento: Contagem de pontos em dobro;
f- Todas as provas serão “Finais por Tempo”;
g - A confirmação de cada prova será feita pelo professor, mediante apresentação de sua
identificação, 30 (trinta) minutos antes da sua realização;
h - Em caso de provas simultâneas, as provas de pista têm preferência sobre as provas de
campo;
i - O Professor/Técnico não poderá adentrar o local de provas, salvo se autorizado pela
diretoria das provas;
j – Cada entidade poderá inscrever no máximo 10 atletas POR PROVA.

Art. 27 –BASQUETEBOL
Masculino e Feminino
CATEGORIA
Sub 10
Sub 12
Sub 14
Sub 16
Sub 18
Adulto

IDADE

TEMPO

Ate 10 anos – 2008
Até 12 anos – 2006
Até 14 anos – 2004
Até 16 anos – 2002
Até 18 anos – 2000
Aberto

4 tempos de 08´ c/intervalos de 2´; 5´ e 2´.
4 tempos de 08´ c/intervalos de 2´; 5´ e 2´.
4 tempos de 10´ c/intervalos de 2´; 5´ e 2´.
4 tempos de 10´ c/intervalos de 2´; 5´ e 2´.
4 tempos de 10´ c/intervalos de 2´; 5´ e 2´.
4 tempos de 10´ c/intervalos de 2´; 5´ e 2´.

a - O tempo será corrido, o cronômetro será parado somente nos lances livres e pedidos de
tempo;
b – Para as categorias Sub 10 e Sub 12 será 4 tempo de 8’ com intervalo de 5’. E a tabela
será de 2,75m.
b.1 – Caso o local não tenha estrutura para altura da tabela de 2,75 a mesma voltará para
3,05m.
c - Inscrição de atletas- cada equipe poderá inscrever no máximo 12 atletas;
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d - Uniformes- calções uniformes, meias uniformes, camisetas regatas uniformes numeradas
de 4 a 99..

Art. 28 – FUTSAL
a - Cada equipe poderá inscrever no máximo 14 atletas.
Masculino e Feminino
CATEGORIA

IDADE

Sub 07
Sub 08
Sub 09
Sub 10
Sub 11
Sub 13
Sub 15
Sub 17
Sub 20
Principal

Nascidos até 2011
Nascidos até 2010
Nascidos até 2009
Nascidos até 2008
Nascidos até 2007
Nascidos 2006 e 2005
Nascidos 2004 e 2003
Nascidos 2002 e 2001
Nascidos 2000 a 1998
Idade Aberta

b - Tempo de duração das partidas: Masculino e Feminino
Categorias: Sub 07,Sub 08, Sub 09, Sub 10, Sub 11, Sub 13, Sub 15, serão de 15 x 15 minutos
corridos só parando o cronômetro nos tempos (pedidos).
Categorias: Sub 17, Sub 20 e Principal serão de 20 x 20 minutos corridos, só parando o
cronômetro nos tempos (pedidos).
Parágrafo Único: Será cronometrado os 30 segundos finais de cada período, em todas as
categorias.
c - Uniformes: Meiões, Calções (com ou sem numeração), e Camisas uniformes numeradas
nas costas e na frente (inclusive a de goleiro) de 1 a 99 e Caneleiras;
d - Pontuação;
Vitória – 03 pontos;
Empate – 01 ponto;
Derrota – 00 ponto.
e - Desempate:
1) Confronto direto (tratando-se de duas equipes);
-Maior n.º de vitórias;
-Maior saldo de gols em todas as partidas;
-Maior número de gols marcados;
-Menor número de gols sofridos;
-Gols Average (maior coeficiente da divisão dos gols marcados pelos gols sofridos).
-Sorteio.
f - Nas chaves com 03 e 04 equipes, fica determinado o que segue abaixo:
-se na sequência da tabela constar vencedor ou perdedor e tendo havido empate na rodada
anterior, a equipe que estava a esquerda na tabela ocupará o lugar de vencedor;
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-a equipe que estava a direita na tabela ocupará o lugar de perdedor (sem prejuízo na
pontuação).
g - Desempate em jogos em que seja necessário se conhecer o vencedor:
- 03 cobranças de pênaltis obrigatórias para cada equipe, cobrados alternadamente por atletas
diferentes;
- Persistindo o empate, 01 pênalti para cada equipe cobrados alternadamente por atletas
diferentes, iniciando-se pelos que ainda não cobraram inclusive o goleiro, até se conhecer o
vencedor.
h – Ao goleiro fica vetado atravessar a bola no arremesso de meta e/ou reposição de bola, nas
categorias Sub-07, Sub-08, Sub-09, Sub-10, Sub-11 e Sub-13 nas seguintes situações:
•
•
•
•

Arremesso de meta;
Na posse de bola tendo controle com as mãos;
Desferir chute com uso dos pés (Balão);
Desferir chute após um toque no solo (Bate - Pronto).

Punição: Tiro Livre Indireto a favor da equipe adversária, a ser cobrado no ponto central
na linha que divide a quadra.

Art. 29– FUTEBOL DE CAMPO
a – Cada equipe poderá inscrever no máximo 18 (dezoito) atletas.
b – As equipes poderão subir apenas 05 (cinco) atletas e no máximo uma categoria
imediatamente superior à sua.
c – O número de substituições será ilimitado e o atleta pode sair e retornar a partida quantas
vezes for necessário, inclusive o goleiro.
d – O Futebol de Campo será disputado nas seguintes categorias:
e – Serão marcados os impedimentos a partir das linhas limítrofes das grande áreas frontais e
laterais.
Masculino
Categoria

Idade

Tempo

SUB 11
SUB 13
SUB 15
SUB 17

Nascidos em 2007
Nascidos em 2006 e 2005
Nascidos em 2004 e 2003
Nascidos em 2002 e 2001

2 Tempos de 15´ C/ 5´ de Intervalo
2 Tempos de 20´ C/ 5´ de Intervalo
2 Tempos de 25´ C/ 5´ de Intervalo
2 Tempos de 30´ C/ 5´ de Intervalo

Art. 29 - HANDEBOL
a - Cada equipe poderá inscrever no máximo 14 (quatorze) atletas;
b - Uniformes: calções uniformes, camisas uniformes numeradas de 1 a 99;
c - A contagem de pontos para efeito de classificação será:
Vitória – 02 pontos;
Empate – 01 ponto;
Derrota –Ausência ou abandono – 00 ponto.
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Masculino e Feminino
Categoria

Idade

Tempo

Mirim
Infantil
Cadete
Juvenil
Adulto

Nascidos até 2006
Nascidos até 2004
Nascidos até 2002
Nascidos até 2000
IDADE ABERTA

2 Tempos de 15´ C/ 5´ de Intervalo
2 Tempos de 20´ C/ 5´ de Intervalo
2 Tempos de 20´ C/ 5´ de Intervalo
2 Tempos de 25´ C/ 10´ de Intervalo
2 Tempos de 25´ C/ 10´ de Intervalo

d - Nas chaves com 03 e 04 equipes, fica determinado o que segue abaixo:
- se na seqüência da tabela constar vencedor ou perdedor e tendo havido empate na rodada
anterior, a equipe que estava a esquerda na tabela ocupará o lugar de vencedor;
-a equipe que estava a direita na tabela ocupará o lugar de perdedor (sem prejuízo na
pontuação).
e - Desempate:
•
Confronto direto (tratando-se de duas equipes);
•
Maior n.ºde vitórias;
•
Maior saldo de gols em todas as partidas;
•
Maior número de gols marcados;
•
Menor número de gols sofridos;
•
Gols Average;
•
Sorteio.
Art. 30 - JUDÔ
a - O REGULAMENTO será de acordo com a Federação Goiana de Judô,
www.judogoias.com.br
b - O não comparecimento na pesagem desclassificará o atleta.
c - Cada equipe poderá inscrever até 15 (quinze) atletas por peso.
d - Contagem de Pontos:
•
•

1º. lugar 13 pontos
4º. lugar 03 pontos

2º. lugar 08 pontos
5º. lugar 02 pontos

3º. lugar 05 pontos
6º. lugar 01 ponto.

e - Valerá a pontuação caso a categoria de idade tenha um mínimo de duas equipes
participantes;
f - O atleta que estiver sozinho no peso poderá optar por participar do peso acima ou retirar sua
inscrição;
g - A comissão central organizadora da competição terá poderes para julgar os casos
disciplinares e administrativos;

Art. 31 - NATAÇÃO
a - Cada entidade poderá inscrever até 10(dez) atletas por prova, e uma equipe em cada
revezamento;
b - Cada atleta poderá participar de 03 provas individuais e 01 prova de revezamento;
c - Todo atleta inscrito poderá ser reserva de outro, cujo nome conste na relação de inscritos,
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desde que não ultrapasse o número de provas permitido;
d - Os pontos das provas de revezamento serão contados em dobro;
e- O atleta só poderá nadar na categoria a que pertença; exceto nas provas de revezamento,
onde para completar o número mínimo de atletas, será permitido fazer com atletas da categoria
imediatamente inferior.
f - A classificação final será determinada pelos melhores tempos sendo realizadas tantas séries
quanto necessárias;
g - O balizamento não levará em condição o índice técnico dos atletas, será feito com
antecedência pelo coordenador e será comunicado às equipes com 24 horas antes da
competição;
h -As provas serão realizadas com no mínimo 3 equipes inscritas.
i - Todos os cortes e substituições deverão ser efetuados no mínimo 30 (trinta) minutos antes
do horário previsto para o início da competição;
J - As provas a serem disputadas em ambos os naipes serão:
- 50 m livre;
- 50 m peito;
- 50 m costas;
- 50 m borboleta;
- 4 x 50 m livre;
- 4 x 50 m medley.
Masculino e Feminino
CATEGORIA

ANO/NASCIMENTO

CATEGORIA

ANO/NASCIMENTO

Mirim I
Mirim II
Petiz I
Petiz II
Infantil I
Infantil II

Nascidos em 2009
Nascidos em 2008
Nascidos em 2007
Nascidos em 2006
Nascidos em 2005
Nascidos em 2004

Juvenil I
Juvenil II
Júnior I
Júnior II

Nascidos em 2003
Nascidos em 2002
Nascidos em 2001
Nascidos em 2000 e 1999

Adulto

IDADE ABERTA

Art. 32 - TÊNIS DE MESA
Masculino e Feminino
CATEGORIA

IDADE

Pré – Mirim
Mirim
Infantil
Juvenil
Adulto
Veteranos

Nascidos até 2008 – 10 anos
Nascidos até 2005 – 11 e 12 e 13 anos
Nascidos até 2003 – 14 e 15 anos
Nascidos até 2001 – 16 e 17 anos
Nascidos de 2000 a 1979 – de 18 a 39 anos
40 anos acima – 1978

a - Cada atleta deverá trazer sua própria raquete;
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Art. 33 - VOLEIBOL
Masculino
Categorias
Mirim I
Mirim II
Infantil
Infanto
Juvenil
Adulto

Feminino

Data de Nascimento

Categorias
Mirim I
Mirim II
Infantil
Infanto
Juvenil
Adulto

Nascidos até 2006
Nascidos até 2005
Nascidos até 2003
Nascidos até 2001
Nascidos até 2000
Idade Aberto

Data de Nascimento
Nascidos até 2006
Nascidos até 2005
Nascidos até 2003
Nascidos até 2001
Nascidos até 2000
Idade Aberto

A – Cada equipe poderá inscrever no máximo 12 atletas.
B – Todos os jogos serão disputados em 2 sets vencedores.
C – Uniformes: calções uniformes, meias uniformes e camisas uniformes numeradas frente e
costas de 1 a 99.
D – Critérios de desempate.
•
•
•
•

Confronto direto (quando tratar-se de duas equipes);
Saldo de “sets”;
Saldo de pontos;
Sorteio.

E – A arbitragem será selecionada pela Secretaria Municipal de Esportes.

Art. 34 - XADREZ
Masculino e Feminino
CATEGORIA

IDADE

10 anos
12 anos
14 anos
16 anos
18 anos
Adulto/Absoluto

Nascidos (as) em 2008 – 10 anos abaixo
Nascidos (as) de 2006 a 2007 – de 11 a 12 anos
Nascidos (as) de 2004 a 2005 – de 13 a 14 anos
Nascidos (as) de 2002 a 2003 – de 15 a 16 anos
Nascidos (as) de 2000 a 2001 – de 17 a 18 anos.
19 anos acima – 1999

a - Programação: As competições serão realizadas em 5 rodadas pelo Sistema Suíço
b - Ritmo de Jogo: 25 minutos (KO) para cada enxadrista (Valendo rating FEXEG de Xadrez
Rápido)
c – Os atletas deverão levar para a competição jogos de peças e tabuleiro, as pretas deverão
apresentar um relógio de xadrez.

Art. 35 -KARATÊ
CATEGORIA DE KATÁ INDIVIDUAL MASCULINO

5-E- 11 e 12 Anos

MIRIM:

INFANTO JUVENIL:

3- C-7 e 8 Anos

1-

4-D- 9 e 10 Anos

13

13 e 14 Anos

26-B- 13 e 14 Anos- Acima de 1,59
JUVENIL:
2-

15 a 17 Anos

JUVENIL- AS CATEGORIAS DE 15-17 EATÉ MASTER-

3-

ADULTO

DIVIDEM-SE POR –GRADUAÇÃO- IDADE E PESO

4-

18 A 35 Anos

27- A- 15 á 17 Anos-

Até65 Kgs

28- B- 15 á 17 Anos- Acima de 65 Kgs
MASTER:
5-

Acima de 36 Anos

ADULTO:

CATEGORIAS DE KATÁ INDIVIDUAL FEMININO
Branca e Amarela- Vermelha e Laranja- Verde e Rôxa-

29- A- 18 á 35Anos -

Até 70 Kgs

30-B-18 á 35 Anos - Acima de 70 Kgs

Marrom e Preta
MASTER

MIRIM
6-

B-7 e 8 Anos

7-

C-9 e 10 Anos

31- 36 Anos Acima

CATERGORIAS DE KUMITÊ INDIVIDUAL FEMININO
INFANTIL
11 e 12 Anos

MIRIM:

INFANTO JUVENIL

34- C- 7 e 8 Anos

8-

35- D- 9 E 10 Anos

13 E 14 Anos

JUVENIL
9-

DE 11 ANOS ACIMA AS CATEGORIAS SERÃO
15 e 17 Anos

DIVIDAS POR GRADUAÇÃO-IDADE E ESTATURAS

ADULTO
10-

Branca e Amarela- Vermelha e Laranja- Verde e Rôxa18a 35 Anos

Marrom e Pretas

Acima de 36 Anos

INFANTIL:

MASTER
11-

36-A-11 e 12 Anos –
CATEGORIA DE KUMITÊ INDIVIDUAL MASCULINO

Até 1,47 m.

37-B- 11 e 12 Anos- Acima de 1,47m.

Branca e Amarela-Vermelha e Laranja- Verde e RôxaMarrom e Preta

INFANTO-JUVENIL:

MIRIM:

38- A-13 E 14 Anos-

12-

A-Até4 Anos

13-

B-5 e 6 Anos

14-

C-7 e 8 Anos

Até 1,56 m

39- B- 13 e 14 Anos- Acima de 1,56 m

JUVENIL:

DE 9 ANOS ACIMA- SEPARAM-SE AS CATEGORIAS

40-15 á 17 Anos-LIVRE- Somente Idade e Graduação

POR GRADUAÇÃO E ALTURAS
Branca e Amarela- Vermelha e Laranja- Verde e RôxaMarrom e Pretas

ADULTO:18 á 35 Anos: Graduações e Peso
41-A-

Até 55 Kgs

42- B-de 56 á 60 Kgs
MIRIM:

43- C- Acima de 60 Kgs

15-

A- 9 e 10 Anos-

Até 1,35 Mts

16-

B- 9 e 10 Anos- Acima de 1,35

MASTER:
44- 36 Anos Acima-LIVRE- SomenteIdade e Graduação

INFANTIL
23-A- 11 e 12-Anos-

Até 1,48

24-B- 11 e 12 Anos-Acima de 1,48

KATÁS POR EQUIPE: MASCULINO
45- 04: Atletas- LIVRE DE GRADUAÇÃO, PESO E
ESTATURA

INFANTO-JUVENIL
25-A- 13 E 14 Anos-

Até 1,59
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KUMITÊ POR EQUIPE: MASCULINO

substituição pelo diretor de Arbitragem

46- 05 Atletas- ACIMA DE 18 ANOS- LIVRE DE

CLASSIFICAÇÃO DOS ARBITROS:

GRADUAÇÃO , PESO E ESTATURA

56-Classe A- 5º Dan Acima

KATÁS POR EQUIPE- FEMININO

B- 4º Dan

47- 04 Atletas- LIVRE DE GRADUAÇÃO IDADE , PESO E

C-3º Dan

ESTATURA

D- 2º Dan
E-1º Dan

KUMITÊ POR EQUIPE- FEMININO
48-05 Atletas Acimade 18 Anos- LIVRE DE

UNIFORMES DA ARBITRAGEM:

GRADUAÇÃOPESO E ESTATURA

57- Ternos de Cor Preta, Camisa Branca e Gravata(Árbitros)

49-Nas Competições por Equipes - Somente Uma Equipe

- Kamishimô de Cor Preta para Mesários

de Katá e uma de Kumitê Por Entidade, (Escola,

SISTEMA DE ARBITRAGEM:

Academia, Clube, Associação etc. )

58- Shobu- Nihon- 4 Wazari ou 2Ipons
Havendo mais de 20 Atletas na Area de Competição fazer
1ª classificatória de Katás por Hantei – Bandeirada-

KATÁS- ABSOLUTO- MASCULINO

Seguindo por Pontuação, e Kumitê pelo Sistema

50-Atletas Acima de 18 anos- LIVRE DE

ShobuIpomHan- 3 Wazari

GRADUAÇÃOPESO E ESTATURA

KUMITÊ- ABSOLUTO- MASCULINO

TEMPO DO SHIAI KUMITÊ:

51-Atletas Acima de 18 Anos- LIVRE DE GRADUAÇÃO

59: Categorias atéInfanto Juvenil- 13-14 Anos , 01,30

PESO E ESTATURA

Minutos
- Categorias de Juvenil Acima- 15-á 17 Anos -

02:00

KATÁS ABSOLUTO FEMININO

Minutos

52- Atletas Acima de 18 Anos- LIVRE DE GRADUAÇÃO

Faltando 30 Segundos para o término da Luta Aviso de -

PESO E ESTATURA

Ato Shibarako
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO

KUMITÊ ABSOLUTO FEMININO

60-Obrigatório o Uso de Luvas de Proteção

53- Atletas Acima de 18 Anos- LIVRE DE GRADUAÇÃO

Demais Equipamentos é Opcional

PESO E ESTATURA

RESPONSABILIDADE TÉCNICA
61-Toda Equipe deverá apresentar Juntamente com as

PUNIÇÕES:

inscrições o Responsável de sua Equipe que, poderá fazer

54-Atenaione- ChuiKoko- Keikoko- Juí- HansokoJuí

suas reclamações por inscrito aodiretor de Arbitragem

1-Uma -Saída do Kotô- Jogai- Ikai

ATITUDES ANTDESPORTISTA:

2-Duas- Saidas do Kotô- Jogai Ni-kai ,Wazari Para

62: (A)O Atleta que comprovadamente estiver competindo

Oponente

em Categoria que não é a sua, será desclassificado

3-Tres-Saídas do Kotô- Jogai Sam- Ipom para Oponente

Juntamente com toda sua Equipe ( Katás e Kumitê).

4- Quatro-Saídas do Kotô- Desclassificação

(B)- Usar Golpes sem técnicas de Karatê e
consequentemente ferir (Sangramento) ou causar
hematomas em seu oponente, será individualmente

ARBITRAGEM:

desclassificado

55- Sistema com 1 Arbitro Central (Kansas) e 4 Auxiliares-

(C) –Usar Golpes em alturas não Autorizadas pelo

(Bandeiras)- Sendo que o Central deverá ser o mais

Regulamento (Jodan-Guedan), Punição- Persistindo,

Graduado , de preferência de 3º Dan Acima, podendo

Expulsão

haver Rodízio à critério e responsabilidade do Central e

(D)-Desrespeito aos Membros da Arbitragem-Conforme a

não podendo se afastar de seu posto sem a devida

Gravidade, Advertência -Desclassificação-Expulsão

15

(B)-Categoria de 15 á 17 Anos- Faixas: Verdes e Rôxa,
TREINADORES-PROFESSORES:

Altura Tchudan e Jodan com Técnicas de Mão

63- O Professor não poderá orientar seus atletas no

(C)- Categorias de 18 Anos Acima- Faixas Verdes Acima-

interior das Áreas de Lutas com nenhum pretexto, sob

Altura-Tchudan e Jodan- Golpes com Técnicas de Pés e

pena de desclassificação do referido Atleta e Equipe

Mãos. Obs. As categorias que exigem : Estatura ou
Peso, devem Constar digitalizados nas Fichas de

GOLPES -ALTURAS-GRADUAÇÕES

Inscrições dos Respectivos ATLETAS

64-(A)- Em todas as categorias nas graduações de:
Branca-Amarela, Vermelha-Laranja: Golpes Somente na
Altura TCHUDAN

Art. 36 – CAPOEIRA
a) Haverá três (3) tipos de competição:
1- Individual (masculino e feminino)
2- Duplas (masculino e feminino)
3- Conjunto (mínimo de 10 pessoas e máximo de 15 pessoas).
1- Competição Individual (masculino e feminino):
•
Cada atleta terá que realizar um jogo no estilo Regional: o atleta terá que jogar
Banguela e São Bento Grande de Regional.
•
Tempo estimulado pela arbitragem para cada jogo: 01 minuto
•
Serão observados pelos árbitros os seguintes itens:
- HARMONIA
- VOLUME DE JOGO
- TÉCNICA
OBS: Será desclassificado o atleta que realizar uma atitude anti-desportiva.
2- Competição em Duplas (masculino e feminino)
•
Não haverá duplas mistas
•
Tempo estimulado pela arbitragem para cada jogo: 02 minutos
•
Serão observados pelos árbitros os seguintes itens:
- HARMONIA
- VOLUME DE JOGO
- TÉCNICA
3- Competição de conjunto (mínimo de 10 e máximo de 15 pessoas)
•
Tempo de apresentação para cada equipe: 10 minutos
•
A equipe poderá escolher o estilo que irá jogar: Angola ou Regional
•
Serão observados pelos árbitros os seguintes itens:
- HARMONIA
- VOLUME DE JOGO
- TÉCNICA
b) Categorias para a disputa da competição Individual (masculino e feminino):
CATEGORIA

IDADE

ANO DE NASCIMENTO

GRADUAÇÃO

SUB 09 -Festival
SUB 12
SUB 12
SUB 15
SUB 15
SUB 18

Até 08 anos
De 09 a 11 anos
De 09 a 11 anos
De 12 a 14 anos
De 12 a 14 anos
De 15 a 17 anos

Nascidos até 2010
Nascidos de 2009 a 2007
Nascidos de 2009 a 2007
Nascidos de 2006 a 2004
Nascidos de 2006 a 2004
Nascidos de 2003 a 2001

Todas as graduações
Da 1ª a 3ª corda
Da 4ª corda em diante
Da 1ª a 3ª corda
Da 4ª corda em diante
Da 1ª a 3ª corda
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SUB 18
Principal
Principal
Principal

De 15 a 17 anos
18 anos e acima
18 anos e acima
18 anos e acima

Nascidos de 2003 a 2001
Nascidos de 2000 em diante
Nascidos de 2000 em diante
Nascidos de 2000 em diante

Da 4ª corda em diante
Da 1ª a 3ª corda
Da 4ª a 6ª corda
Da 6ª corda acima

c) Categorias para a disputa da competição de Duplas (masculino e feminino):

CATEGORIA
Mirim
Juvenil
Adulto

IDADE
De 09 a 14 anos
nascidos de 2004 a 2009
De 15 a 17 anos
nascidos de 2001 a 2003
De 18 anos e acima
nascidos de 2000 em diante

ANO DE
NASCIMENTO

GRADUAÇÃO

Livre

Mirim

Livre

Juvenil

Livre

Adulto

• Nas competições não será obrigatório o uso do uniforme, mas o atleta que não fizer uso do
mesmo será despontuado no critério Harmonia.
Art. 37 - SKATE BOARD
CATEGORIAS: MIRIM - INICIANTE - AMADOR E FEMININO.
• Poderão participar os skatistas inscritos oficialmente na AASK8 – Av Perimetral quadra 58,
lote 19, bairro São Carlos. Email: sktaask8@gmail.com
• Número de máximo de inscritos por categorias: 20 - total geral de atletas inscritos 80.
• Não será fornecido o Skate pela organização dos jogos; cada atleta deverá ter o seu próprio
skate para as competições.
• As categorias: Mirim e Feminino. O skatista tem que ter no mínimo 1 ano de prática em
pistas de skate.
• Os atletas inscritos nas categorias Mirim e Iniciante, serão avaliados momentos antes da
competição para sabermos se realmente o atleta inscrito tem as condições técnicas ( abaixo ou
acima da referida categoria) e, se pertence a categoria que ele esta inscrito. Obs. Em caso do
atleta esta inscrito em uma categoria que ele não pertença, terá a opção de participar da
categoria acima, caso na aceite, será desclassificado sumariamente.
• Será obrigatório o uso de equipamento de segurança para todos os atletas em todas as
categorias. (Capacete próprio do atleta.)
• Caso o atleta não use o equipamento de segurança, será impedido de participar da prova e
desclassificado sumariamente.
• Critério de julgamento: Duas voltas (final direta)
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Art. 38-PATINS IN LINE
CATEGORIAS: INICIANTE1 - INICIANTE 2- FEMININO - AMADOR OPEN.
• Poderão participar os patinadores inscritos oficialmente na Apa – Av Perimetral quadra 58,
lote 19, bairro São Carlos. Email: apainline@gmail.com.
• Número de máximo de inscrito por categorias:20 - total geral de atletas inscritos 80.
• Não será fornecido os Patins pela organização dos jogos; cada atleta deverá ter o seus
próprios patins para as competições.
• A categoria:INICIANTE1. O patinador tem que ter no mínimo 1 ano de prática em pistas
(SKATE PARK).
• Os atletas inscritos nas categorias INICIANTE1 – INICIANTE 2– AMADOR OPEN, serão
avaliados momentos antes da competição para sabermos se realmente o atleta inscrito tem as
condições técnicas ( abaixo ou acima da referida categoria) e, se pertence a categoria que ele
esta inscrito. Obs. Em caso do atleta esta inscrito em uma categoria que ele não pertença,
poderá subir de categoria, caso não aceite será sumariamente eliminado dos jogos.
• Será obrigatório o uso de equipamento de segurança para todos os atletas em todas as
categorias. ( Capacete.)
• Caso o atleta não use o capacete, será impedido de participar da prova e será desclassificado
sumariamente.
• Critério de julgamento: Duas voltas (final direta)

MODALIDADES PARALÍMPICAS
ATLETISMO
Art. 1º - A competição será realizada de acordo com as regras do 28 º Jogos Abertos e as
modificações previstas neste Regulamento.
Art. 2º - Da competição poderão participar atletas dos gêneros: masculino e feminino, com
deficiência física, intelectual ou visual, em todas as faixas etárias.
Art. 3º - Na competição do Atletismo Paralímpico, os atletas com deficiência física passarão por
uma classificação por nível, buscando agrupá-los por deficiência e modalidade, pela
característica física, visual e intelectual. Esta seleção por nível e agrupamento será realizada em
sala específica a definir no dia da prova. O atleta deve estar atento a esta classificação
comparecendo 02 horas antes da realização de sua prova para tal.
Art. 4º - Após a classificação por grupamento é que o atleta saberá qual o percurso de sua
prova na corrida. Ele competirá a prova com os atletas de seu agrupamento. Pode ocorrer o
caso de um atleta grupado não haver outro atleta em se agrupamento, neste caso ele compete
com outros, porém a premiação acontecerá no grupo dele.
Art.5º - Estes atletas receberão uma classificação oficial quando estes participarem de uma
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competição oficial pelo CPB.
Art. 6º - Os demais atletas no caso de portadores de deficiência visual e intelectual serão
classificados mediante laudo médico com CID, que deverá ser apresentado aos responsáveis
pela classificação.
Art. 7º - A não apresentação do laudo médico com CID desclassifica o atleta com deficiência
visual e intelectual das provas.
NATAÇÃO
Art. 1º - A competição de Natação Paralímpica será realizada de acordo com as regras do 28 º
Jogos Abertos e as modificações previstas neste regulamento.
Art. 2º - Poderão participar da Natação Paralímpica atletas dos gêneros: masculino e feminino,
com deficiência física, intelectual e visual, em todas as faixas etárias.
Art. 3º Na competição da Natação Paralímpica, os atletas com deficiência física passarão por
uma classificação por nível, buscando agrupá-los por deficiência e modalidade, pela
característica física, visual e intelectual. Esta seleção por nível e agrupamento será realizada em
sala específica a definir no dia da prova. O atleta deve estar atento a esta classificação
comparecendo na sala 02 horas antes da realização de sua prova para tal.
Art. 4º - Estes atletas receberão uma classificação oficial quando participarem de uma
competição oficial pelo CPB.
Art. 5º - Os atletas inscritos com deficiência visual e intelectual deverão apresentar o laudo
médico com o CID para os avaliadores em sala, confirmando assim sua classificação.
Art. 6º - A não apresentação do laudo médico com o CID pode desclassificar o atleta com
deficiência visual e intelectual da prova.
Art. 7º - A competição de natação será realizada em piscina de 25 metros.
Art. 8º - Será preparado pela Coordenação de Natação o programa da competição com as
respectivas séries de cada prova.
Art. 9º - As provas de natação são as seguintes:
PROVA
25 metros livre
50 metros livre
25metros costas
50 metros costas
25 metros peito
50 metros peito
25 metros borboleta
50 metros borboleta

GÊNERO
F / MDEF.
F / MDEF.
F / MDEF.
F / MDEF.
F/ M DEF.
F / MDEF.
F / MDEF.
F / MDEF.

CLASSES
FÍSICO, INTELECTUAL E VISUAL
FÍSICO, INTELECTUAL E VISUAL
FÍSICO, INTELECTUAL E VISUAL
FÍSICO, INTELECTUAL E VISUAL
FÍSICO, INTELECTUAL E VISUAL
FÍSICO, INTELECTUAL E VISUAL
FÍSICO, INTELECTUAL E VISUAL
FÍSICO, INTELECTUAL E VISUAL
VOLEI SENTADO

Art. 10º - A competição do Voleibol Sentado será realizada de acordo com as regras do 28º
Jogos Abertos e as modificações previstas neste regulamento.
Art. 11º - Poderão participar atletas dos gêneros feminino e masculino.
Art. 12º - As equipes podem ser compostas dos dois gêneros (mista).
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Art. 13º - Poderão se inscrever atletas sem deficiência para completar a equipe. Porém tem que
ter no máximo 10 atletas inscritos por equipe e possuir 03 atletas com deficiência em quadra
durante o jogo.
Art. 14º - Está permitido a participação do atleta inscrito na equipe mista com atletas sem
deficiência a sua participação em uma segunda equipe, onde todos os integrantes da equipe são
deficientes.

BASQUETE EM CADEIRAS DE RODAS
Art. 1º - A competição de basquete em cadeira de rodas, será realizada de acordo com as
regras do 28º Jogos Abertos e as modificações previstas neste regulamento.
Art. 2º - Poderão participar atletas dos gêneros masculino e feminino.
Art. 3º - As equipes podem ser compostas dos dois gêneros (mista).
Art. 4º - Poderá ter no máximo 12 atletas inscritos por equipe.
Art. 5º - Cada atleta deverá ter sua cadeira de rodas.
Art. 6º - Poderá inscrever atletas sem uma equipe definida; Onde estes irão participar de
arremesso livre e (ou) integrar a uma equipe formada no momento.
CAPITULO XI
PREMIAÇÃO
Art. 39 - Nos esportes coletivos serão premiadas com troféus e medalhas as equipes campeãs
e vice campeãs por categoria (masculino e feminino);
Nos esportes individuais a premiação com troféus será geral para a equipe campeã, vicecampeã e terceira colocada (masculino e feminino), sendo a contagem de pontos feita da forma
abaixo:
1º lugar: 13 pontos
4º lugar: 03 pontos

2º lugar: 08 pontos
5º lugar: 02 pontos

3º lugar: 05 pontos
6º lugar: 01 ponto,

bem como medalhas de 1º, 2º e 3º lugares aos atletas por prova no masculino e feminino.
CAPITULO XII
PENALIDADES E RECURSOS
Art. 40 - Caberá direito de recurso a qualquer entidade, que achar que houve o não
cumprimento deste regulamento.
§ 1º – Somente poderá interpor recurso à autoridade máxima da equipe ou um representante
designado pela mesma.
§ 2º - Todos os recursos deverão ser apresentados digitados ou datilografados, até às 17 horas
do dia útil imediatamente posterior ao jogo à Comissão Organizadora.
§ 3º - Quando a Comissão Organizadora detectar qualquer tipo de irregularidade tomará
as devidas providências.
Art. 41 - Todo recurso é valido somente para o jogo nele especificado e a decisão nunca terá
efeito retroativo.
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Art. 42- Quando for constatada fraude na documentação do Atleta, a equipe faltosa será
eliminada sumariamente dos jogos na categoria da qual houve fraude e a punição será de
acordo com a CBJD.
Art. 43-Sujeitar-se-á ao cumprimento de suspensão automática (membros da Comissão
Técnica expulsos) e consequente impossibilidade de participar da partida subsequente, o
atletaque na mesma competição receber:
a– 01 (um) cartão vermelho (expulsão), ou,
§ ÚNICO – O controle de cartões deverá ser feito pela equipe.
Art. 44 - A aplicação da suspensão automática independe das punições a que os infratores
estão sujeitos no âmbito da Justiça Desportiva (Medidas Disciplinares Automáticas) e/ou
através da Comissão Organizadora.
Art. 45 - A quantificação de cartões recebidos independe de comunicação oficial da Comissão
Executiva, sendo, portanto, de responsabilidade exclusiva das equipes participantes da
competição o seu controle, o que para tanto, ao final de cada partida, receberão cópias das
súmulas.
CAPÍTULO XIII
C.C.O.
Art. 46 - Será constituída pelos Diretores das Comissões Administrativas e Técnicas,
presididas por um Presidente designado pelo Secretário de Esportes.
Atribuições da C.C.O.:
a - Fazer cumprir o presente regulamento;
b - Preparar o programa e orçamento para a apreciação das autoridades competentes;
c - Promover a integração das Comissões e Subcomissões;
d - Prestar informações e esclarecimentos às autoridades Superiores;
e - Contratar serviços e pessoal necessário ao bom andamento dos jogos;
f- Organizar o relatório final.
g - Assegurar e garantir a disciplina desportiva e as suas decisões serão Irrevogáveis e
Irrecorríveis, sob pena de eliminação sumária da entidade dos jogos.
CAPÍTULO XIV
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 47 - Toda e qualquer comunicação da Comissão Central Organizadora, será feita através
do Boletim Oficial ou Portaria da Presidência, divulgados no site da Prefeitura de Anápolis no
link dos Jogos Abertos.
Art. 48 - A homologação oficial dos resultados será feita através do Boletim Oficial.
Art. 49 - Não será permitida a utilização de propaganda político/partidária, propaganda de
bebidas alcoólicas, fumo e similares nos uniformes.
Art. 50 - Os Boletins e Portarias são considerados normativos e farão parte integrante do
Regulamento Geral.
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Art. 51 - A Comissão Central Organizadora não se responsabiliza por acidentes ou perdas, que
possam ocorrer, antes, durante ou após os jogos, com pessoas ligadas ou não aos jogos.
Art. 52 - A comissão técnica das equipes, quando no banco de reservas deverão estar trajadas
com o evento e obedecendo as regras pertinentes a cada modalidade, sob pena de não poder
ali permanecer.
Art. 53 - Os casos omissos ou não esclarecidos serão decididos pela Comissão Central
Organizadora.
Art. 54 – Nas modalidades coletivas será designado um coordenador geral (delegado) que
estará na quadra de jogo com o objetivo de fiscalizar o bom andamento da competição.
Art. 55 - O atleta que se inscrever e/ou participar dos Jogos está incondicionalmente aceitando
e concordando em ter sua imagem divulgada por meio de fotos, filmes, rádio, jornais escritos e
televisivos, revistas, Internet, ou qualquer outro meio de comunicação, para usos informativos,
promocionais ou publicitários relativos ao mesmo, sem acarretar nenhum ônus aos
organizadores, renunciando o recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com tais
direitos, aos patrocinadores ou meios de comunicação em qualquer tempo/data.
Anápolis, 20 de janeiro de 2018.
DIRETORIA DE ESPORTES
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