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CAPÍTULO I 
FINALIDADES 

 
Art. 1º - Os XXXVIII JOGOS DA PRIMAVERA têm por finalidade congregar os estudantes de 
Anápolis dos Ensinos Fundamental, Médio e Superior fortalecendo o vínculo entre professores 
e alunos e estimulando a prática desportiva, valorizando o caráter educativo e socializador dos 
esportes. 
 

CAPÍTULO II 
PROMOÇÃO, DIVULGAÇÃO E REALIZAÇÃO 

 

Art. 2º - Os XXXVIII JOGOS DA PRIMAVERA serão promovidos pela Prefeitura de Anápolis 
e realizados pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – SEMEL. 

 

CAPÍTULO III 
ORGANIZAÇÃO 

 

Art. 3º - Os XXXVIII JOGOS DA PRIMAVERA serão organizados e executados pelas 
seguintes comissões: 
a) Comissão Central Organizadora; 
b) Comissão Técnica; 
c) Comissão Disciplinar/Medidas Disciplinares Automáticas; 
d) Coordenadores de Modalidades. 
 

Art. 4º. - OS XXXVIII JOGOS DA PRIMAVERA, para todo e qualquer efeito, obedecerão à 
seguinte ordem legal: 
1º - Este Regulamento; 
2º - Regras Oficiais das Modalidades; 
3º - Medidas Disciplinares Automáticas; 
4º - Código Brasileiro de Justiça e Disciplina Desportiva; 
 

CAPÍTULO IV 
DA PARTICIPAÇÃO 

 

Art. 5º - Poderão participar dos XXXVIII JOGOS DA PRIMAVERA equipes representativas dos 
estabelecimentos de ensino das Redes Pública e Privada vinculados à Secretaria Municipal de 
Educação, à Subsecretaria Regional de Educação de Anápolis e Entidades de Ensino Superior 
de Anápolis. 
 

§ ÚNICO – Estabelecimentos de Ensino de outras cidades, vinculadas à Subsecretaria 
Regional de Ensino de Anápolis, poderão participar em todas as modalidades e naipes; equipes 
de outras Subsecretarias Estaduais ou mesmo Secretarias de Educação de outros municípios 
somente poderão participar mediante convite da Comissão Organizadora.  
 

Art. 6º - Somente poderão participar dos jogos alunos regularmente matriculados e 
freqüentando as aulas. 
 

Art. 7º - É condição obrigatória a participação no desfile de abertura dos XXXVIII JOGOS 
DA PRIMAVERA, sob pena de eliminação sumária dos jogos, com no mínimo 10 e no 
máximo 20 alunos, todos uniformizados. 
 

§ ÚNICO – Cada entidade deverá trazer uma faixa ou placa de identificação (nome da escola). 
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CAPÍTULO V 
INSCRIÇÕES 

 
Art. 8 - As inscrições deverão ser feitas em formulário próprio de cada modalidade, que estarão 
disponíveis somente no site www.anapolis.go.gov.br no item “Secretaria de Esportes”. Elas 
deverão ser preenchidas, impressas, estar carimbadas e assinadas pelo(a) diretor(a) ou 
secretário(a) geral, atestando a veracidade dos dados exigidos neste Regulamento. As 
entidades deverão devolver os formulários preenchidos em duas vias e protocolar a sua 
inscrição. Assim, as entidades ao formalizarem suas inscrições, declaram ser conhecedores 
deste Regulamento, comprometendo-se em cumpri-lo integralmente. 
 
§ 1º – Não serão aceitas inscrições feitas a mão.  
 
§ 2º – Tabelas e comunicados sobre os Jogos estarão disponíveis somente no site citado 
acima. 
 
§  3º – Não será permitida qualquer alteração ou inclusão nas fichas de inscrição após a sua 
entrega. 
 
Art. 9 - Os alunos transferidos só poderão participar dos jogos se o pedido de transferência for 
protocolado com, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do início dos jogos. 
 
Art. 10 - O atleta só poderá se inscrever por uma entidade. 
 
§ 1º – Caso o atleta se inscreva e atue por duas equipes o mesmo será eliminado da 
competição e estas não poderão colocar outro atleta em substituição, e as equipes que o 
utilizarem perderão os pontos da partida em que este atuar. 
 
§ 2º – Nas modalidades coletivas (basquete, futsal e voleibol) a equipe poderá subir apenas 
02(dois) atletas e no handebol apenas 03(três) atletas e somente na categoria imediatamente 
superior à sua. 
 
Art. 11 - Cada entidade somente poderá inscrever uma equipe por modalidade, categoria e 
sexo. 
 
Art. 12 - O técnico e/ou responsável pela equipe tem que ser maior de 18 anos e não pode 
exercer dupla função na partida, exemplo (técnico/jogador). 
 
Art. 13 - Não será cobrada taxa de arbitragem e de inscrição. 
 

CAPÍTULO VI 
IDENTIFICAÇÃO DO ATLETA 

 
Art. 14 - Os atletas somente poderão participar mediante a apresentação de um dos seguintes 
documentos: 

a) Cédula de identidade; 
b) Documento militar; 
c) Passaporte; 
d) Carteira Nacional de habilitação com foto; 
 
 
 



 ESPORTE 
para todo

s!PREFEITURA MUNICIPAL

 

 

4 

 

§ 1º – Será facultada aos atletas de 15 (quinze) anos abaixo, nascidos em 1.994, a utilização 
de carteirinha de identificação feita pelo próprio colégio/escola, devendo ter foto recente, 
carimbada e assinada pelo Diretor(a) e Secretário(a) Geral, plastificada e contendo a data de 
nascimento do aluno/atleta. 
 
§ 2º – O documento sem foto ou fotocópias não serão aceitos. 

 
CAPÍTULO VII 

JOGOS, HORÁRIOS E FORMAS DE DISPUTA  
 
Art. 15 - As tabelas e horários serão estabelecidos pela Comissão Central Organizadora da 
seguinte forma: 
 - Jogos no período vespertino: de 2ª a 6ª feira das 14:00 às 18:30 horas; 
 - Jogos no período noturno: de 2ª a 6ª feira das 19:00 às 22:30 horas; 
 - Aos sábados:  das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas. 
 - Aos domingos matutino e vespertino – esportes individuais (se necessário). 
  
Art. 16 - 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. 
 
Art. 17 - Somente na primeira partida da rodada haverá tolerância de 15 (quinze) minutos para 
o seu início. 
 
Art. 18 - Caso haja W x O ou suspensão de uma partida, as partidas posteriores terão seu 
início no horário estabelecido na tabela (não haverá tolerância). 
 
Art. 19 - Qualquer partida que venha a ser suspensa e/ou transferida, será comunicada através 
do Boletim Oficial ou pelo Coordenador da modalidade. 
 
Art. 20 - Somente haverá competição de uma modalidade quando se inscreverem no mínimo 
(03) três equipes. 
 
Art. 21 - Só poderão ficar no banco de reservas, além dos atletas inscritos 03 (três) pessoas 
entre as seguintes: o técnico, o preparador físico, médico ou massagista, cujos nomes deverão 
constar na ficha de inscrição. 
§ ÚNICO – Não será aceita a presença de aluno ou pessoa não habilitada e que não seja 
vinculada a escola no banco de reservas. 
 
Art. 22 - Não será de responsabilidade da Comissão Central Organizadora a coincidência, que 
porventura ocorra, em jogos de uma mesma entidade 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. 
 
Art. 23 – As solicitações dos professores, quantos aos dias e horários dos seus jogos, só serão 
atendidas se houver viabilidade prática no planejamento técnico da Comissão Central 
Organizadora. 
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Art. 24 - Formas de disputa: 
 

a) Até 03 equipes          = Rodízio – sem final. 
 

b) De 04 a 05 equipes   = Dupla eliminatória 
 

c) 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 B  

1º chave B x 2º chave A) 
Final: os vencedores se defrontam. 

 
d) 09 equipes = 1ª fase: divisão em chaves com 3 equipes cada,  classificando-se duas 

equipes por chave. 
 

2ª fase: Eliminatória simples sendo que nesta fase as equipes serão 
dispostas da forma abaixo: 

 
-Jogo 1 = 2º chave C x 1º chave B 
-Jogo 2 = 2º chave A x 1º chave C 
-Jogo 3 = 1º chave A x Vencedor Jogo 1 
-Jogo 4 = Vencedor Jogo 2 x 2º chave B 
-Jogo 5 = Vencedor Jogo 3 x Vencedor Jogo 4. 
 
GRÁFICO: 
 

1º A 
2º C 
1º B 
 
2º A 
1º C 
2º B  
 

e) De 10 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 abaixo: 

 
1º colocado da chave A (ordem alfabética) em seguida o 2º 
colocado da última chave e assim sucessivamente. 
Exemplo: 1º chave A 
         2º chave Z 
         1º chave B 
         2º chave Y. 
 
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. 
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CAPÍTULO VIII 
MODALIDADES 

 

Art. 25 - No programa dos XXXVIII JOGOS DA PRIMAVERA constarão as seguintes 
modalidades. 

ATLETISMO HANDEBOL TÊNIS DE MESA 
BASQUETE JUDÔ VOLEIBOL 
CAPOEIRA KARATÊ XADREZ 

FUTSAL NATAÇÃO  
 

CAPÍTULO IX 
REGULAMENTAÇÃO DAS MODALIDADES 

 
Art. 26 - ATLETISMO: 
 
A – As categorias e provas do atletismo serão as seguintes: 
 

Masculino – Feminino 

Categoria Nascidos Corridas (metros) Saltos Arremessos 
Revesament

o 

Pré-Mirim 
1997/1998 

11 / 12 anos 

 
60m– 150m–600m 

Distância 
Altura 

 
Peso 

 
Não Há 

Mirim 
1995/1996 

13 / 14 anos 
75m– 250m-

1000m 
Distância 

Altura 
 

Peso 4 x 75m 

Menores 
1992/93/94 

15/16/17 anos 

100m– 200m- 
400m– 800m-

1.500m 3.000m 

Distância 
Altura Peso 

 
Medley 

Juvenil 
1990/1991 

18 e 19 anos 

100m-200m- 
400m-800m-

1.500m-5.000m 

Distância 
Altura Peso 

 
4x100m 

Sub - 23 
1987/88/89 

20,21,22 anos 

100m-200m- 
400m-800m- 

1.500m-5.000m 

Distância 
Altura Peso 

 
4x100m 

Adulto 
1986 

A partir de 23 
anos   

100m-200m- 
400m-800m- 

1.500m-5.000m 

Distância 
Altura Peso 

 
4x100m 

 
B – O atleta só poderá participar na categoria a que pertença. 
C – Cada Entidade poderá inscrever 03 (três) atletas por prova.  
D – Cada atleta poderá participar em 02 (duas) provas individuais mais 01 (um) revezamento. 
E – Só contarão pontos das provas se 03 (três) entidades estiverem inscritas na prova. 
F – Todo atleta inscrito é reserva imediato de qualquer prova, observar e não infringir  o ítem 
“C” deste artigo. 
G – A pontuação do Atletismo será: 

 

· 1º. lugar 13 pontos; 
· 2º. lugar 08 pontos; 
· 3º. lugar 05 pontos; 
· 4º. lugar 03 pontos; 
· 5º. lugar 02 pontos; 
· 6º. lugar 01 ponto. 

H – Revezamento: Contagem de pontos em dobro. 
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I – Todas as provas serão “Finais por Tempo”. 
J – A confirmação de cada prova será feita pelo professor ou o próprio atleta, mediante 
apresentação de sua identificação, 30 (trinta) minutos antes da sua realização. 
K – Em caso de provas simultâneas, as provas de pista têm preferência sobre as provas de 
campo. 
L – O programa horário será montado respeitando as provas afins. 
M – O professor/Técnico não poderá adentrar o local de provas, salvo se autorizado pela 
diretoria das provas. 
N – A participação de atletas avulsos só será permitida com o consentimento do Coordenador 
de Atletismo, sem concorrer à premiação. 
 
 
Art. 27 - BASQUETEBOL: 
 

Masculino – Feminino 
CATEGORIA IDADE TEMPO 

Pré-Mirim Até 12 anos – 1997 4 tempos de 10´ c/intervalos de 2´´; 5´ e 2´. 
Mirim Até 13 anos – 1996 4 tempos de 10´ c/intervalos de 2´´; 5´ e 2´. 
Infantil Até 14 anos – 1995 4 tempos de 10´ c/intervalos de 2´´; 5´ e 2´. 
Infanto Até 16 anos – 1993 4 tempos de 10´ c/intervalos de 2´; 5´ e 2´. 
Juvenil Até 18 anos – 1991 4 tempos de 10´ c/intervalos de 2´; 5´ e 2´. 
Adulto Aberto 4 tempos de 10´ c/intervalos de 2´; 5´ e 2´. 

 
A – O tempo será corrido, o cronômetro será parado somente nos lances livres, laterais e 
pedidos de tempo. 
B – Cada equipe poderá inscrever no máximo 12(doze) atletas.  
C – Poderão ser usadas bermudas térmicas, somente da cor predominante do calção. 
D – Uniformes- calção uniformes, meias uniformes e camisetas regatas uniformes numeradas 
na frente e costas de 4 a 99. 
 
Art. 28 - FUTSAL: 
 
A – Cada equipe poderá inscrever no máximo 12(doze) atletas.  
 

Masculino e Feminino 
CATEGORIA IDADE 
SUB – 07 Nascidos até 2002 
SUB – 08 Nascidos até 2001 
SUB – 09 Nascidos até 2000 
SUB – 10 Nascidos até 1999  
SUB – 11 Nascidos até 1998 
SUB – 13 Nascidos até 1996 
SUB – 15 Nascidos até 1994 
SUB – 17 Nascidos até 1992 
SUB – 20 Nascidos até 1989 
Principal Idade Aberta 
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B - Tempo de duração das partidas: Masculino e Feminino 
Categorias: Sub -07, 

   Sub -08, 
   Sub -09, 
   Sub -10, 
   Sub -11, 
   Sub -13 e 
   Sub –15, serão de 15 x 15 minutos corridos só parando o cronômetro nos tempos 

(pedidos). 
 
Categorias: Sub -17 
                   Sub -20 e 
                   Principal, será de 20 x 20 minutos corridos, só parando o cronômetro nos tempos 
(pedidos). 
 
C - Uniformes: Calção e meiões uniformes e camisas uniformes numeradas nas costas e na 

frente de 1 a 99 e caneleiras; 
D - Pontuação (em caso de rodízio);  

Vitória – 03 pontos;    
Empate – 01 ponto; 
Derrota – 00 ponto. 

E - Desempate: 
a) Confronto direto (tratando-se de duas equipes); 
b) Maior n.ºde vitórias; 
c) Maior saldo de gols em todas as partidas; 
d) Maior número de gols marcados; 
e) Menor número de gols sofridos; 
f) Gols Average ; 
g) Sorteio. 

 
F - No futsal, em chaves com 03 e 04 equipes, fica determinado o que segue abaixo: 

a. 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;  

b.  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 conhecer o vencedor: 

- 05 pênaltis cobrados alternadamente por atletas diferentes; 
- Persistindo o empate, pênaltis cobrados alternadamente por atletas diferentes, iniciando-
se pelos que ainda não cobraram, inclusive o goleiro, até se conhecer o vencedor. 

 
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, em caso de rodízio será: 

Vitória – 02 pontos; 
Empate – 01 ponto; 
Derrota –Ausência ou abandono – 00 ponto. 
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Masculino e Feminino 
Categoria Idade Tempo 

Mirim Até 1997 2 Tempos de 15´ C/ 5´ de Intervalo 
Infantil Até 1995 2 Tempos de 20´ C/ 5´ de Intervalo 
Cadete Até 1993 2 Tempos de 20´ C/ 5´ de Intervalo 
Juvenil Até 1991 2 Tempos de 25´ C/ 10´ de Intervalo 
Adulto Idade Aberto 2 Tempos de 25´ C/ 10´ de Intervalo 

 
E - Desempate: 

a- Confronto direto (tratando-se de duas equipes); 
b- Maior n.ºde vitórias; 
c- Maior saldo de gols em todas as partidas; 
d- Maior número de gols marcados; 
e- Menor número de gols sofridos; 
f- Gols Average; 
g- Sorteio. 

 

 
F – No handebol, em chaves com 03 e 04 equipes, fica determinado o que segue abaixo: 

c. 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;  

d.  a equipe que estava a direita na tabela ocupará o lugar de perdedor (sem 
prejuízo na pontuação). 

 
 
Art. 30 - JUDÔ:  
 

Será regido por este regulamento e regras oficiais da modalidade. 
Masculino 

Chupetinha 
 

2003 

Mirim 
7 e 8 Anos 
2002/2001 

Infantil 
9 e 10 
Anos 

2000/99 

Infanto 
11 e 12 
Anos 

1998/97 

Pré-Juvenil 
13 e 14 
Anos  

1996/95 

Juvenil 
 15 e16 
Anos 

1994/93 

Júnior  
17 a 18 anos 
  1992 a 91 

Sênior 
Acima 18  

1990 

Até 28 Até 30 Até 38 Até 46 Até 56 Até 56 Até 56 
+ 28/30 + 30/33 + 38/40 + 46/50 + 56/60 + 56/60 + 56/60 
+ 30/32 + 33/36 + 40/43 + 50/56 + 60/66 + 60/66 + 60/66 
+ 32/36 + 36/40 + 43/47 + 56/63 + 66/73 + 66/73 + 66/73 
+ 36/40 + 40/45 + 47/52 + 63/71 + 73/81 + 73/81 + 73/81 
+ 40/45 + 45/50 + 52/58 + 71/80 + 81/90 + 81/90 + 81/90 
+ 45/50 + 50/55 + 58/65 + 80/90 +90/100 + 90/100 + 90/100 
+ 50/55 + 55/60 + 65/73 + 90 + 100 + 100 + 100 

F 
E 
S 
T 
I 
V 
A 
L 

+ 55 + 60 +73 - - - - 
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Feminino 

Chupetinha 

2003 
Mirim 

7 e 8 Anos 
2002/2001 

Infantil 
09 e 10 
Anos 

2000/99 

Infanto 
11 e12 
Anos 

1998/97 

Pré-Juvenil 
13 e 14 
Anos  

1996/95 

Juvenil 
15 e 16 
Anos 

1994/93 

Júnior  
17 a 18 anos 
  1992 a 91 

Sênior 
Acima 18  

1990 

Até 26 Até 28 Até 34 Até 40 Até 45 Até 45 Até 45 
+ 26/28 + 28/30 +34/36 + 40/44 + 45/48 + 45/48 + 45/48 
+ 28/30 + 30/33 + 36/39 + 44/48 + 48/52 + 48/52 + 48/52 
+ 30/33 + 33/36 + 39/43 + 48/53 + 52/57 + 52/57 + 52/57 
+ 33/36 + 36/40 + 43/48 + 53/59 + 57/63 + 57/63 + 57/63 
+ 36/40 + 40/45 +48/54 + 59/66 + 63/70 + 63/70 + 63/70 
+ 40/45 + 45/50 + 54/61 + 66/74 + 70/78 + 70/78 + 70/78 
+ 45/50 + 50~55 + 61/69 + 74 + 78 + 78 + 78 

 
F 
E 
S 
T 
I 
V 
A 
L 

+ 50 + 55 + 69 - - - - 
 

A - O não comparecimento na pesagem desclassificará o atleta. 
B - Cada equipe poderá inscrever um número ilimitado de atletas por peso. 
C - Contagem de Pontos:  
 

· 1º. lugar 13 pontos; 
· 2º. lugar 08 pontos; 
· 3º. lugar 05 pontos; 
· 4º. lugar 03 pontos; 
· 5º. lugar 02 pontos; 
· 6º. lugar 01 ponto. 
D - Valerá a pontuação caso a categoria de idade tenha um mínimo de duas equipes 
participantes; 
E - O atleta que estiver sozinho no peso poderá optar por participar do peso acima ou retirar 
sua inscrição; 
F - A coordenação da competição terá poderes para julgar os casos disciplinares e 
administrativos; 
 
Art. 31 - NATAÇÂO: 
 
A- Cada entidade poderá inscrever até 3 (três) atletas por prova. 
B- Cada atleta poderá participar de 02 provas individuais e 01 prova de revezamento. 
C- Todo atleta inscrito poderá ser reserva de outro, cujo nome conste na relação de inscritos, 

desde que não ultrapasse o número de provas permitido. 
D- Só serão realizadas as provas que tiverem no mínimo 03 (três) entidades inscritas. 
E- Os pontos das provas de revezamento serão contados em dobro. 
F- O atleta só poderá nadar na categoria a que pertença. 
G- A classificação final será determinada pelos melhores tempos sendo realizadas tantas 

séries quanto necessárias. 
H- O balizamento não levará em condição o índice técnico dos atletas, será feito com 

antecedência pelo coordenador e será comunicado às equipes no início da competição. 
I- Todos os cortes e substituições deverão ser efetuados no mínimo 30 (trinta) minutos antes 

do horário previsto para o início da competição; 
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J- As provas a serem disputadas em ambos os naipes serão as seguintes: 
- 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 Nascidos em 2000 Juvenil I Nascidos em 1994 

Mirim II Nascidos em 1999 Juvenil II Nascidos em 1993 

Petiz I Nascidos em 1998 Júnior I Nascidos em 1992 

Petiz II Nascidos em 1997 Júnior II Nascidos em 1990-1991 

Infantil I Nascidos em 1996 

Infantil II Nascidos em 1995 
Adulto Idade Aberta 

 
 
 
 
Art. 32 - TÊNIS DE MESA: 

Masculino e Feminino 
CATEGORIA IDADE 
Pré – Mirim Nascidos até 1999 – 10 anos 

Mirim Nascidos até 1996 – 11 e 12 e 13 anos 
Infantil Nascidos até 1994 – 14 e 15 anos 
Juvenil Nascidos até 1992 – 16 e 17 anos 
Adulto Nascidos de 1991 a 1970 – de 18 a 39 anos 

Veteranos 40 anos acima – 1969 
A - Cada atleta deverá trazer sua própria raquete; 
B - A equipe será formada por 02 atletas no mínimo e 03 atletas no máximo. 
C - O atleta que participar no individual não poderá participar por equipe, salvo se a equipe tiver 
apenas 02 atletas, assim, ela poderá ser completada por 01 atleta da individual, desde que seja 
da mesma categoria. 
D - Não será permitido o uso de raquete sem a película de borracha ou de (EVA) 
E – Não será permitido jogar de calça jeans ou sandália, e também não poderá jogar de 
camiseta branca (cor da bolinha). 
 
 
Art. 33 - VOLEIBOL: 
 
 

Masculino Feminino 
Categoria Data de Nascimento Categoria Data de Nascimento 

Mirim I Nascidos Até 1997 Mirim I Nascidos Até 1997 
Mirim II Nascidos Até 1996 Mirim II Nascidos Até 1996 
Infantil Nascidos Até 1994 Infantil Nascidos Até 1995 
Infanto Nascidos Até 1992 Infanto Nascidos Até 1993 
Juvenil Nascidos Até 1990 Juvenil Nascidos Até 1991 
Adulto Idade Aberta Adulto Idade Aberta 
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A – Cada equipe poderá inscrever no máximo 12(doze) atletas.  
B – Todos os Jogos serão disputados em 02 sets vencedores. 
C - Uniformes: Calção uniformes, meias uniformes e camisas uniformes numeradas nas costas 
e frente de 1 a 18. 
 
Art. 34 - XADREZ: 
 

Masculino e Feminino 

CATEGORIA IDADE 

Sub-10 Absoluto Nascidos (as) em 1999 – 10 anos abaixo 
Sub-12 Absoluto Nascidos (as) de 1997 a 1998 – de 11 a 12 anos 
Sub-14 Absoluto Nascidos (as) de 1995 a 1996 – de 13 a 14 anos 
Sub-16 Absoluto Nascidos (as) de 1993 a 1994 – de 15 a 16 anos 
Sub-18 Absoluto Nascidos (as) de 1991 a 1992 – de 17 a 18 anos. 
Adulto Absoluto 19 anos acima – 1990  

 
A – Programação: As competições serão realizadas em 5 rodadas pelo Sistema Suíço 
B - Ritmo de Jogo: 25 minutos para cada enxadrista (Valendo rating FEXEG de Xadrez Rápido) 
C – Material: Os (as) participantes que possuírem um relógio de Xadrez em perfeito estado de 
funcionamento deverão trazê-lo.  
 
Art. 35 - 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 nos estilos de capoeira “Angola e Regional” sendo 
que 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 
· O atleta poderá escolher o estilo que irá jogar: Angola ou Regional 
· Serão observados pelos árbitros os seguintes itens: 

- HARMONIA 
- VOLUME DE JOGO 

      - TÉCNICA 
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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 9 Festival Até 08 anos Nascidos até 2001 Todas as graduações 
Sub 12 De 09 até 11 anos Nascidos de 1998 a 2000 Da 1ª a 3ª corda 
Sub 12  De 09 a 11 anos Nascidos de 1998 a 2000 Da 4ª corda em diante 
Sub 15 De 12 a 14 anos Nascidos de 1995 a 1997 Da 1ª a 3ª corda 
Sub 15 De 12 a 14 anos Nascidos de 1995 a 1997 Da 4ª corda em diante 
Sub 18 De 15 até 17 anos Nascidos de 1992 a 1994 Da 1ª a 3ª corda 
Sub 18 De 15 até 17 anos Nascidos de 1992 a 1994 Da 4ª corda em diante 
Principal 18 anos e acima Nascidos de 1991 em diante Da 1ª a 3ª corda 
Principal 18 anos e acima Nascidos de 1991 em diante Da 4ª a 6ª corda 
Principal 18 anos e acima Nascidos de 1991 em diante Da 6ª corda acima 
 
c) Categorias para a disputa da competição de Duplas (masculino e feminino): 
 
CATEGORIA IDADE            ANO DE NASCIMENTO       .        GRADUAÇÃO 
Mirim De 9 a 14 anos Nascidos de 1995 a 2000 Livre 
Juvenil  De 15 a 17 anos Nascidos de 1992 a 1994 Livre 
Adulto  18 anos e acima Nascidos de 1991 em diante Livre 
  
d) Nas competições não será obrigatório o uso do uniforme mas o atleta que não fizer uso do 
mesmo será despontuado no critério Harmonia. 
 
Art. 36 - KARATÊ 
 
Masculino e Feminino 
 
1 – KATA 
a – Sistema de Bandeirada 
b – Apresentação Livre kata a escolha  
c – Quesitos a serem avaliados no kata: 
 * Bunkai (aplicação) 
 * Embu-Zen (diagrama) 
 * Sanshim (espírito) 
 * Kime (força) 
 * Kensei (finalização) 
 * Olhar e tempo 
 
2 – SHIAI-KUMITE 
a – Regras de semi-contato 
b – O uso do protetor de mão é obrigatório 
c – Uso de protetor bucal, tórax e cabeça (opcional) 
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CATEGORIA ANO DE NASCIMENTO FAIXA 
Chupetinha – Até 5 anos Nascido até 2004 Absoluto 
Mamadeira – Até 6 anos Nascido até 2003 Absoluto 
Fraldinha – Até 7 anos Nascido até 2002 Absoluto 
Mirim – Até 8 anos Nascido até 2001 Absoluto 
Mirim A – 9 a 10 anos Nascido até 1999 Branca a Laranja 
Mirim B – 9 a 10 anos Nascido até 1999  Verde a Preta 
Infantil A – 11 a 12 anos Nascido até 1997 Branca a Laranja 
Infantil B – 11 a 12 anos Nascido até 1997 Verde a Preta 
Infanto Juvenil A – 13 a 14 anos Nascido até 1995 Branca a Laranja 
Infanto Juvenil B – 13 a 14 anos Nascido até 1995 Verde a Preta 
Juvenil A – 15 a 17 anos Nascido até 1993  Branca a Laranja 
Juvenil B – 15 a 17 anos Nascido até 1993 Verde a Preta 
Adulto A – 18 anos acima Nascido de 1991 em diante Branca a Laranja 
Adulto B – 18 anos acima Nascido de 1991 em diante Verde a Preta 
Master – 35 anos acima Nascido de 1974 em diante   

 
CAPÍTULO X 

DA PREMIAÇÃO 
Art. 37 - Serão oferecidos troféus e medalhas aos campeões e vice-campeões de cada 
modalidade. Medalhas até o 3º lugar nos esportes individuais. 
 
 

CAPÍTULO XI 
PENALIDADES E RECURSOS 

 
Art. 38 - 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 entidade ou um representante 
designado pela mesma.  
§ 2º - Todos os recursos deverão ser apresentados, datilografados ou digitados até as 10:00 
horas do dia imediatamente posterior ao jogo constando o motivo, horário do jogo e as equipes 
envolvidas à Comissão Organizadora. 
§ 3º - Em caso de protesto contra qualquer entidade, a mesma não poderá dificultar a 
verificação nos seus arquivos de secretaria, sob pena de ser considerada culpada no protesto 
impetrado. 
 
Art. 39 - Todo recurso é válido somente para o jogo nele especificado e a decisão nunca terá 
efeito retroativo. 
 
Art. 40 - As decisões da Comissão Disciplinar serão Irrevogáveis e Irrecorríveis, sob pena de 
eliminação sumária da entidade nos jogos. 
 
Art. 41 - Quando for constatada fraude na documentação do Atleta, o professor responsável 
pela fraude será eliminado dos jogos e a entidade faltosa, além de eliminada dos jogos, estará 
suspensa para o próximo ano, na modalidade e categoria, sendo o fato comunicado à 
Subsecretaria de Ensino, Secretaria Municipal de Educação e Conselho Tutelar do Menor e 
Adolescente para as sanções cabíveis. 
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CAPÍTULO XII 
C.C.O. 

 
Art. 42 - Será constituída pelos Diretores das Comissões Administrativas e Técnicas, presidida 
por um Presidente designado pelo Secretário Municipal 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 Sub-Comissões. 
D – Prestar informações e esclarecimentos às autoridades Superiores. 
E – Contratar serviços e pessoal necessário ao bom andamento dos jogos. 
F – Organizar o relatório final. 

 
 

CAPÍTULO XIII 
MEDIDAS DISCIPLINARES AUTOMÁTICAS  

 
Art. 43 - Tendo como imperiosa a necessidade de assegurar e garantir a disciplina desportiva, 
os membros da C.C.O.  aplicarão penas em razão de qualquer tipologia de comportamento 
anti-desportivo nas partidas e para isso ficam criadas como parte integrante e indissociada 
desse Regulamento as MEDIDAS DISCIPLINARES AUTOMÁTICAS a serem aplicadas pela 
C.C.O. nesta competição, em quaisquer de suas fases.  
 
Art. 44 - As medidas disciplinares aqui previstas englobam todos os incidentes que aconteçam 
durante as partidas, tendo a C.C.O. faculdade para sancionar atletas, técnicos, árbitros, 
dirigentes (diretores, supervisores, médicos, etc.), Clubes e, para tomar qualquer outra medida 
disciplinar automática contra toda pessoa ou associação que os tenha violado às Regras de 
jogo ou o Regulamento. 
 
Art. 45 - Na hipótese de não haver especificação de penalidades, em razão de indisciplina, a 
C.C.O. poderá aplicar medidas disciplinares automáticas com base nos Códigos Desportivos e 
nos princípios gerais de direito. 
 
Art. 46 - A C.C.O. aplicará as medidas disciplinares constantes no prazo de até 2 (dois) dias 
úteis, contados da data em que houver recebido a súmula e o relatório, do árbitro da partida. 
 
Art. 47 - As sanções previstas constituem um mínimo para a primeira infração. Devem ser 
aplicadas sempre. Entretanto, podem, de acordo com a gravidade do caso, serem aumentadas. 
 
Art. 48 - Em caso de reincidência, isto é, quando um jogador, técnico, dirigente (diretores, 
supervisores, médicos, etc.) de clubes, ou do próprio clube, cometer uma infração pela 
segunda ou terceira vez mesmo que não se trate do mesmo gênero de infração, serão 
aplicadas sanções mais severas. 
 
Art. 49 - As sanções disciplinares terão aplicação automática e são consideradas como 
mínimas, tendo a C.C.O. o poder de impor sanções mais severas, se entender que sejam 
necessárias, inclusive penalidades cumulativas. Estas medidas disciplinares abrangem as 
atitudes dos atletas, técnicos, supervisores, dirigentes e demais membros das Comissões 
Técnicas e equipes. 
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Art. 50 - A equipe que utilizar atletas sem condições de jogo e que não constar da relação de 
Inscrição de Atleta, perderá os pontos nos jogos disputados, as equipes adversárias serão 
declaradas vencedoras e ele será eliminado da competição. 
 

Art. 51 - Ocorrência (sem expulsão) verificada pelo árbitro e relatada na súmula de jogo: 
 

I) Criticar as decisões do árbitro, reclamações, etc. 
II) Observações ofensivas ou provocativas a outros jogadores, espectadores ou árbitros. 
III) Abandono temporário da quadra sem avisar ao árbitro antes de sair. 
IV) Atitudes anti-desportivas. 

 
Pena: advertência ou suspensão por uma partida. 

Reincidência: suspensão por duas partidas. 
Art. 52 - Expulsão, ou não, pelo árbitro por: 
 

I) Reclamações repetidas contra as decisões do árbitro. 
II) Abandono da quadra sem avisar ao árbitro antes de sair. 
III) Conduta incorreta repetida, apesar da penalização anterior aplicada pelo árbitro. 

Pena: suspensão por uma partida. 
 

Art. 53 - Expulsão, ou não, pelo árbitro por: 
 

I) Conduta anti-desportiva (sem advertência anterior). 
II) Insulto ao(s) jogador(es) , ao(s) espectador(es) e equipe de arbitragem. 
Pena: suspensão por duas partidas. 
 

Art. 54 - Expulsão pelo árbitro por: 
 
I) Atos de violência física contra o(s) árbitro. 
II) Atos de violência física contra os auxiliares. 
III) Atos de violência física contra o(s) jogador (es) ou espectador(es) (rixa, incidência grave). 
Pena: eliminação da competição. 
 
Art. 55 - Comportamento impróprio de uma equipe por: 
 
I) Abandono da quadra como demonstração de protesto. 
II) Recusar-se a continuar a partida. 
Pena: a equipe infratora será considerada perdedora da partida, independente do motivo da 
interrupção e eliminada da competição. 
 

Art. 56 - Equipe ou sua torcida que gerar a interrupção ou suspensão da partida: 
Pena: eliminação da competição. 
 
Art. 57 - Equipe que não comparecer a uma partida ou a qualquer evento oficial ligado à 
disputa. 
Pena: eliminação da competição. 
 

Art. 58 - As Medidas Disciplinares Automáticas, quando aplicadas, não estarão sujeitas   
          a recursos e/ou protestos junto a C.C.O. dos XXXVIII Jogos da Primavera 2009. 

 
 

 
 
 



 ESPORTE 
para todo

s!PREFEITURA MUNICIPAL

 

 

17 

CAPÍTULO XIV 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 59 - Toda e qualquer comunicação da Comissão Central Organizadora será feita através 
do Boletim Oficial ou Portaria da Presidência, e colocada à disposição no site 
www.anapolis.go.gov.br – item (Secretaria de Esportes) 
 
Art. 60 - A homologação oficial dos resultados será feita através do Boletim Oficial, e colocada 
à disposição no site www.anapolis.go.gov.br – item (Secretaria de Esportes) 
 
Art. 61 - Nos jogos onde houver igualdade de uniforme, a equipe que estiver do lado esquerdo 
da tabela de jogos deverá providenciar a troca do mesmo, tendo para isso o tempo de 15 
minutos. 
 
Art. 62 - Não será permitida a utilização de propagandas político-partidária nos uniformes. 
 
Art. 63 - Os Boletins e Portarias são considerados normativos e farão parte integrante do 
Regulamento Geral. 
 
Art. 64 - A Comissão Organizadora não se responsabiliza por acidentes ou perdas de objetos 
pessoais, que possam ocorrer, antes, durante ou após os jogos, com pessoas ligadas ou não 
aos jogos. 
 
Art. 65 - A comissão técnica das equipes, quando no banco de reservas deverá estar trajada 
compativelmente com a modalidade, sob pena de não poder ali permanecer. 
 
Art. 66 - O concurso da Rainha e Princesa dos Jogos da Primavera 2009 tem sua 
regulamentação própria e estará à disposição das entidades escolares no site 
www.anapolis.go.gov.br – item Secretaria de Esportes. 
 
Art. 67 - Os casos omissos serão decididos pela Comissão Central Organizadora. 

 
CAPÍTULO XV 

CALENDÁRIO DOS JOGOS 
 

EVENTOS DATA LOCAL HORÁRIO 
ENTREGA DAS 
INSCRIÇÕES De 17 de agosto a 11 de setembro Ginásio Internacional Das 08:00 às 18:00 horas 

CONSELHO 
ARBITRAL E 
SORTEIO DAS 
CHAVES 

14 setembro: futsal e basquete;  
15 setembro: voleibol e handebol Ginásio Internacional 18:00 horas 

CONCURSO DA 
RAINHA 22 de setembro – 3ª feira  Teatro Municipal 20:00 horas 

DESFILE DE 
ABERTURA 25 de setembro – 6ª feira Ginásio Internacional 19:30 horas 

DIVULGAÇÃO 
DA TABELA A partir de 30 setembro – 4ª feira 

Site Prefeitura (Item 
Secretaria de Esportes) 

Integral 

 
Anápolis, 04 agosto de 2009. 

 
___________________________ 

Comissão Organizadora 
XXXVIII JOGOS DA PRIMAVERA DE ANÁPOLIS 


