
 

REALIZAÇÃO



NORMAS GERAIS
Art. 1º - O JOGOS ABERTOS MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE 2018 é um evento da Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer de Lucas do Rio Verde e será realizado a partir do dia 30 de Novembro de 2018.

Art. 2º - Poderão participar do JOGOS ABERTOS MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE 2018, empresas, Clubes,
associações, agremiações ou qualquer grupo de pessoas, desde que sigam as normas de inscrição.

Art. 3º - O JOGOS ABERTOS MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE 2018 será realizado em uma única categoria,
adulto,  podendo participar, no entanto, pessoas nascidas até dia 31 de Dezembro de 2003 (Desde que não
estejam suspensas das atividades da  SMEL e  cumpram todas as exigências  destas  Normas).  Os atletas
menores de 18 anos deverão ter autorização dos pais por escrito (conforme modelo) anexado à ficha de
inscrição. 

Art. 4º - O JOGOS ABERTOS MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE 2018 será disputado nas modalidades de
FUTSAL masculino e feminino, BASQUETEBOL masculino e feminino, HANDEBOL masculino e feminino, VOLEIBOL
masculino e feminino, TÊNIS DE MESA masculino e feminino, FUTEBOL SETE MASTER masculino (atletas nascidos
até  31  de  Dezembro  de  1983),  BOCHA masculino,  NATAÇÃO masculino  e  feminino,  ATLETISMO masculino  e
feminino,  XADREZ  masculino  e/ou  feminino,  TIRO  COM  CARABINA  DE  PRESSÃO  masculino  e/ou  feminino.
BADMINTON  masculino  e  feminino,  CICLISMO  MOUNTAIN  BIKE  masculino  e  feminino,  CORRIDA  CROSS
COUNTRY masculino e feminino, SUPINO masculino e feminino, VÔLEI DE PRAIA masculino e feminino, CORRIDA
DE CARRINHO DE ROLIMÃ masculino ou feminino e TÊNIS masculino e feminino.

Art. 5º - As inscrições serão gratuitas e deverão ser feitas por escrito, conforme modelo anexo, e entregues na
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, situada na Prefeitura Municipal (Av. América do Sul, 2500-S – Parque
dos Buritis) até as 13 horas do dia 27 de Novembro de 2018.
§ primeiro - Cada Delegação deverá inscrever uma pessoa na função de Chefe de Delegação (formulário anexo), a
qual deverá ser maior de 18 anos e terá a finalidade de representar a mesma no Congresso Técnico e no decorrer da
competição, bem como os(as) atletas deverão cumprir todos os requisitos básicos constantes nessas normas para
que sua inscrição seja efetivada.
§ segundo - Só serão aceitas as inscrições se estiverem com todos os dados dos atletas (número mínimo
para  inscrição  em  cada  modalidade)  e  do  Chefe  de  Delegação  preenchidos  (Nome  completo,  data  de
nascimento, Número do RG e Assinatura).
§ Terceiro – No ato da inscrição ou a qualquer tempo da competição, haverá conferência da documentação dos(as)
atletas, sendo imprescindível para a participação dos(as) mesmos(as) no evento. Essa conferência deverá ser feita,
impreterivelmente, na sede da SMEL, anterior ao jogo ou prova do(a) atleta em questão, através de fotocópia da
documentação sob nº da qual o atleta foi inscrito, sendo que, nesse caso, ficará anexa à ficha de inscrição e o(a)
atleta não precisará apresentar qualquer outro documento no momento da competição. Nenhum(a) atleta(a) estará
apto(a) ao jogo se a cópia do documento não for apresentada à coordenação do evento na sede da SMEL.  Os(as)
atletas não estarão aptos(as) ao jogo apresentando documento (mesmo que original) no local da partida.
§ Quarto – Em qualquer momento da competição, mas exclusivamente na sede da SMEL, as equipes poderão inserir
ou substituir atletas e dirigentes nas equipes, desde que os(as) mesmos(as) cumpram todos os requisitos obrigatórios
para inscrição e não tenham participado do evento por outra equipe; para tanto é necessária a solicitação por escrito
do(a) responsável pela equipe solicitante (conforme modelo anexo).
§ Quinto - Na competição, não será obrigatória a apresentação de documentação original, porém na ficha de inscrição
deverão ser anexadas em tempo hábil as fotocópias de um dos seguintes documentos dos atletas e dirigentes das
equipes:  RG, CNH, CARTEIRA DE TRABALHO, PASSAPORTE OU CÉDULA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL.
§ Sexto – A veracidade das informações contidas nas Fichas de Inscrição será de responsabilidade do(a) Chefe de
Delegação e do(a) próprio(a) atleta inscrito(a). Caso haja alguma irregularidade, serão aplicadas as penas previstas
nas Normas Disciplinares do Evento.
§ Sétimo – Se houver inscrição de um(a) atleta em mais de uma delegação, deverá haver consenso entre os Chefes
das delegações envolvidas  durante  o  congresso  técnico,  ou  valerá  a  inscrição  na  Delegação à  qual  o(a)  atleta
participar primeiro.

Art. 6º - Cada Delegação poderá inscrever no máximo uma equipe por modalidade e naipe, e deverá ter, no mínimo,
uma inscrição em uma modalidade no naipe feminino e três em modalidades no naipe masculino ou vice -
versa, entre as modalidades de Basquetebol, Futsal, Handebol, Voleibol, Bocha e Futebol Sete Máster e três
modalidades individuais, independente do gênero.

Art. 7º - Em cada modalidade e naipe, haverá um número mínimo e máximo de inscrição de atletas, conforme tabela
abaixo:



MODALIDADES COLETIVAS Nº MÍNIMO Nº MÁXIMO
BASQUETE STREET masculino e feminino 7 10
BOCHA masculino 3 4
FUTEBOL SETE MASTER masculino 9 12
FUTSAL masculino e feminino 7 10
HANDEBOL masculino e feminino 9 12
VOLEIBOL masculino e feminino 8 10

MODALIDADES INDIVIDUAIS Nº MÍNIMO Nº MÁXIMO
ATLETISMO masculino e feminino 1 10 (2 por prova)
BADMINTON masculino e feminino 1 5
CICLISMO MOUNTAIN BIKE masculino e feminino 1 5
CORRIDA CROSS COUNTRY masculino e feminino 1 5
NATAÇÃO masculino e feminino 1 8 (2 por prova)
SUPINO masculino e feminino 1 5
TÊNIS DE CAMPO masculino e feminino 1 2
TÊNIS DE MESA masculino e feminino 1 5
TIRO - CARABINA DE PRESSÃO masculino e/ou feminino 1 5
VÔLEI DE PRAIA masculino e feminino 2 3
CORRIDA DE ROLIMÃ 1 1
XADREZ masculino e/ou feminino 1 5

Art. 8º - As modalidades de Tênis de Mesa, Tiro, Badminton, Ciclismo Mountain Bike, Corrida Cross Country, Supino e
Xadrez, serão disputadas de forma individual, sendo que cada Delegação poderá ter até cinco (05) atletas inscritos
disputando em seu favor, exceto a corrida de rolimã com no máximo um (01) atleta representante e o Tênis de Campo
com no máximo dois (02) atletas representantes por naipe.  
§ Primeiro – A Contagem Geral de Pontos por equipe, da qual será conhecida a equipe campeã e vice-campeã e feita
a premiação de ambas, nas modalidades de Tênis de Mesa, Tênis de Campo, Tiro, Badminton, Ciclismo Mountain
Bike,  Corrida  Cross  Country,  Supino,  Xadrez  e  Corrida  de  Rolimã  será  determinada  pela  soma  da  pontuação
individual dos atletas de cada Delegação conseguidos através da classificação final na modalidade, conforme o abaixo
descrito:

1º Lugar: 09 pontos 5º Lugar: 04 pontos
2º Lugar: 07 pontos 6º Lugar: 03 pontos
3º Lugar: 06 pontos 7º Lugar: 02 pontos
4º Lugar: 05 pontos 8º Lugar: 01 ponto

Art. 9º – Nas modalidades de Natação e Atletismo, a equipe campeã será conhecida através da soma de pontuação
de cada prova, que será a seguinte: 

1º Lugar: 09 pontos 4º Lugar: 05 pontos
2º Lugar: 07 pontos 5º Lugar: 04 pontos
3º Lugar: 06 pontos 6º Lugar: 03 pontos
a – Somente os(as) atletas ou equipes que completarem a prova sem punições é que pontuarão;
b - As provas de revezamento terão a pontuação dobrada.

§ primeiro – As provas da modalidade de natação serão as seguintes:
1- 50 Metros Livre.
2- 25 Metros Livre
3- 25 Metros Costa.
4- 25 Metros Borboleta.
5- 25 Metros Peito.
6- 100 Metros Medley.
7- Revezamento 4x50 Metros Livre.
8- Revezamento 4x50 Metros Medley.
§ segundo - As provas da modalidade de Atletismo serão as seguintes:
1- 100 Metros.
2- 200 Metros.
3- 1.500 Metros.
4- Salto em Distância.
§ terceiro – Cada atleta, na modalidade de natação, poderá competir em duas provas mais um revezamento.
§ quarto – Cada delegação poderá inscrever, na natação, dois atletas por prova e uma equipe por revezamento.
§ quinto – Cada atleta, na modalidade de atletismo, poderá competir em duas provas.
§ sexto – Cada equipe, no atletismo, poderá inscrever dois atletas por prova.

Art. 10 – Nas modalidades de individuais, caso seja necessário desempate na pontuação por equipe, serão adotados
os seguintes critérios:

a – Maior número de primeiros lugares;
b – Maior número de segundos lugares;
c – Maior número de terceiros lugares;
d – Maior número de quartos lugares e na sequência.



Art. 11 – A modalidade de Bocha será realizada em trios.

Art. 12 – A modalidade de Tiro com Carabina de Pressão será realizada em uma única categoria, masculino e/ou
feminino, com Carabinas de Ar por ação de MOLA ou PISTÃO,  no formato de tiro em Silhuetas Metálicas.

Art. 13 – A modalidade de Corrida Cross Country será realizada no Parque dos Buritis com percurso aproximado de 5
km.

Art. 14 – O Ciclismo Mountain Bike será realizada no Parque dos Buritis, na modalidade XCO, num total de 05 voltas
na trilha da categoria Masculino e 03 voltas na trilha da categoria Feminino.

Art. 15 – A modalidade de Supino será realizada em categoria absoluto, sem limitação de peso.

Art. 16 - Cada atleta poderá participar de apenas uma modalidade coletiva e uma individual (Tênis de Mesa, Tiro,
Badminton, Ciclismo Mountain Bike, Corrida Cross Country, Supino e Xadrez).
§ Primeiro – Os (as) atletas participantes poderão exercer cargo de dirigente (Técnico ou Auxiliar Técnico) em outras
equipes de sua Delegação, não sendo permitido atuar em duas Delegações diferentes.

Art. 17 - Será permitida a inscrição de atletas que residam, trabalhem ou estudem no município de Lucas do Rio
Verde; bem como os atletas que estejam estudando em outro município (ensino médio, cursinho pré-vestibular ou
ensino superior), mas tenham seus pais residindo em Lucas do Rio Verde; também poderão participar do evento,
atletas que possuírem título de eleitor do município de Lucas do Rio Verde ou atletas que já representaram nosso
município em alguma edição do Jorem's (Jogos Estudantis Regionais Mato-grossense).
§  Primeiro  -  caberá  à  Delegação,  quando  solicitada  pela  coordenação  (obrigatoriamente),  apresentar
comprovantes de: residência, escolar ou de trabalho, sendo que, serão aceitos pela coordenação do evento
apenas os documentos abaixo descritos:
a – Residência: Contrato de Locação de imóvel com firma reconhecida pelo locador e locatário em nome do(a)
atleta, dos pais do(a) atleta ou cônjuge do(a) mesmo(a); ou conta de água, luz ou telefone fixo em nome do(a)
atleta, dos pais do(a) atleta ou do(a) cônjuge do(a) atleta;
b – Trabalho: Carteira de Trabalho e Previdência Social original; ou contrato de trabalho original assinado e
com firma reconhecida (empregado e empregador); 
c -  Estudo: Declaração original do estabelecimento de ensino;
d – Estudo em outro município: Declaração original do estabelecimento de ensino mais contrato de locação
de imóvel com firma reconhecida pelo locador e locatário em nome de um dos pais do(a) atleta; ou conta de
água, luz ou telefone fixo em nome de um dos pais do(a) atleta;
e – Título de Eleitor: Título de eleitor original ou declaração da Justiça Eleitoral;
f  - Participação nos Jorem's: Confirmação pela SMEL.

Art. 18 – O Congresso Técnico da Competição em questão será realizado no dia 28 de Novembro de 2018, quarta-
feira, no Auditório dos Pioneiros (Prefeitura Municipal) as 19:00 horas.

Art. 19 - Serão premiados com medalhas os(as) atletas classificados(as) em 1º e 2º lugares de cada modalidade e
naipe.
§ Primeiro - A Delegação campeã geral na soma dos pontos conquistados nas modalidades e naipes receberá um
Troféu de posse definitiva e um prêmio em dinheiro no valor de R$ 3.000,00.
§ Segundo – A Delegação Vice-campeã na soma dos pontos conquistados nas modalidades e naipes receberá um
Troféu de posse definitiva e um prêmio em dinheiro no valor de R$ 2.000,00.
§ Terceiro – A Delegação terceira colocada na soma dos pontos conquistados nas modalidades e naipes receberá um
Troféu de posse definitiva e um prêmio em dinheiro no valor de R$ 1.000,00.
§  Terceiro  -   A  pontuação  para  a  definição  da  Delegação  Campeã  Geral  se  dará  conforme  pontuação  abaixo
relacionada em cada modalidade e naipe:

1º Lugar: 20 pontos;
2º Lugar: 14 pontos;
3º Lugar: 10 pontos;
4º Lugar: 06 pontos.

§ Quarto - Haverá ainda um troféu de Campeão Geral de posse transitória à Delegação classificada em 1º Lugar na
competição.
§ Quinto - Caso duas ou mais equipes terminem empatadas em primeiro lugar na Classificação Geral, será adotado o
seguinte critério de desempate:

a – Maior número de primeiros lugares;
b – Maior número de segundos lugares;
c – Maior número de terceiros lugares;
d – Sorteio.

§ Sexto – No caso de alguma equipe de modalidade coletiva ser eliminada da competição por W XO, indisciplina ou
falsificação de documento, a delegação perderá vinte (20) pontos na pontuação geral; se houver uma segunda equipe



eliminada na delegação, a mesma perderá mais quarenta (40) pontos; a punição por pontos será dobrada a cada
equipe eliminada.

Art. 20 - A forma de disputa em cada modalidade e naipe será apresentada no Congresso Técnico.

Art. 21 – Os julgamentos e punições serão regidos pelas Normas Disciplinares do Evento.
Art. 22 - Os protestos deverão ser entregues à Coordenação Geral dos JOGOS ABERTOS MUNICIPAL DE LUCAS
DO RIO VERDE 2018 no prazo máximo de 04 horas após o término do jogo/prova que ocorreu o fato. O protesto
deverá ser  encaminhado por escrito  e com a assinatura do Chefe de Delegação.  Cabe à Coordenação Geral  e
Técnica analisar a necessidade do referido protesto ser apreciado ou não pela Comissão Disciplinar Permanente.

Art.  23  -  Não  será  permitido  o  uso  por  parte  das  equipes,  dentro  ou  fora  da  quadra,  de  qualquer  material  de
propaganda político/partidária, sejam faixas, bonés, camisetas, panfletos ou quaisquer outros que se caracterizem
como tal.

Art. 24 - Em caso de W x O (ausência da equipe ou insuficiência de atletas para começar o jogo), a equipe será
automaticamente eliminada da competição, tendo seus resultados anulados, caso aconteça na fase de classificação.
Na modalidade de natação, se o(a) atleta devidamente inscrito(a) não participar de nenhuma prova, incorrerá no §
primeiro deste artigo.
§ Primeiro - Em caso de W x O, salvo os atletas que se apresentarem no horário estipulado na tabela de jogos, os
demais (causadores do W x O), automaticamente ficarão suspensos do próximo evento da modalidade específica ou
correlacionada, que for realizado e/ou em parceria com a SMEL. 
§ Segundo - No caso do atleta (causador de W x O), apresentar justificativa por escrito até 72 (setenta e duas) horas
após a partida, a mesma será analisada pela Comissão Disciplinar, podendo ser ou não aceita.
§ Terceiro – No caso de alguma equipe comparecer no horário e local determinado em Boletim Oficial com o número
mínimo de atletas para iniciar a partida aptos ao jogo, mas esses atletas não apresentarem a documentação ou
equipamentos necessários à partida, a equipe será declarada perdedora por W X O, mas não será eliminada da
competição  e  os  atletas  não  incorrerão  no  §  primeiro  deste  artigo.  Para  questões  de  desempate  por  saldo  de
gols/pontos, o resultado dessa partida será considerado igual ao pior resultado ocorrido nos jogos do grupo a que
pertencem.  Na  eminência  de  classificação  para  fase  seguinte  de  apenas  uma  equipe  quando  duas  estiverem
empatadas em pontos e uma das duas  foi declarada como perdedora por W X O em alguma partida, a equipe que
jogou todas as suas partidas regularmente classificar-se-á em detrimento da outra.
§ Quarto – No caso de, em alguma partida das modalidades coletivas (Basquetebol,  Bocha,Futebol Sete Máster,
Futsal, Handebol ou Voleibol), uma equipe não alcançar o número mínimo de atletas, conforme a norma técnica da
modalidade, aptos à partida, uma outra pessoa da delegação poderá ser inclusa naquela partida específica, desde
que esta pessoa substituta esteja devidamente inscrita na delegação como atleta de qualquer modalidade e obedeça
aos critérios técnicos da modalidade em questão. Se uma ou mais atletas da equipe chegarem  ao local da partida
após o início da mesma e estiverem aptos ao jogo, deverão apresentar-se à equipe de arbitragem para participar da
partida em questão, sendo que o(a) atleta que não fazia parte originalmente da equipe deverá deixar o local de
competição.
§ Quinto – O descrito acima no § quarto só poderá acontecer a partir do momento que a arbitragem determinar o fim
do tempo limite para o início do jogo (tolerância quando primeiro jogo da tabela ou horário estipulado em boletim
oficial,  conforme o caso);  a partir  disso,  haverá cinco (05)  minutos para a equipe que se encontra  com o limite
insuficiente de atletas apresente atletas compatíveis com estas normas para que a partida tenha seu início; passado o
prazo de cinco (05) minutos será decretada a derrota por W X O.

Art. 25 - O uniforme das equipes, nas modalidades de Basquetebol, Futsal, Futebol Sete Máster, Handebol e Voleibol,
deverá ser da seguinte forma: camisetas de manga curta (salvo na modalidade de basquetebol, que deverá ser sem
mangas  e  da  modalidade  de  voleibol,  que  poderá  ser  sem mangas)  de  cor  e  forma  idêntica,  com numeração
obrigatória somente nas costas com até dois dígitos, ou seja, de 01 a 99. Os calções e meias/meiões deverão ser de
cor predominante igual,  não tendo a necessidade de ser da mesma marca ou padrão.  Os goleiros deverão usar
camisas de manga curta ou longa de cor diferente dos demais jogadores de linha de ambas as equipes, sendo-lhes
permitido, com exclusividade, para fins de proteção, o uso de calça de agasalho.
§ Primeiro – Nas modalidades acima citadas não será permitido o uso de coletes, salvo em caso de coincidência nas
cores dos uniformes das equipes que irão se enfrentar em uma partida, quando um dos times (conhecido através de
sorteio) poderá optar em trocar de uniforme ou utilizar um jogo de coletes da organização do evento.
§ Segundo – Nas modalidades de Futsal e Futebol Sete Máster será obrigatório o uso de caneleiras.
§ Terceiro – Na modalidade de Bocha não será necessário o uso de uniformes, sendo obrigatório apenas o uso de
calçado de sola lisa ou o não uso de calçado.
§ Quarto – Na modalidade de Tênis de Mesa não será necessário o uso de uniformes, sendo facultativo inclusive o
uso de calçados pelos participantes, mas quando utilizado, o mesmo deverá ser tênis.  Não será permitido o uso, por
parte dos(as) participantes, de camisetas brancas. 
§ Quinto – Nas modalidades de Tênis de Mesa, Tiro, Badminton, Ciclismo Mountain Bike, Corrida Cross Country,
Supino e  Xadrez  não será  necessário  o  uso de uniformes,  sendo obrigatório  o  uso de vestimentas apropriadas
conforme regra oficial das modalidades.
§ Sexto – Na modalidade de Natação os(as) atletas poderão utilizar sungas, shorts, macacões, maiôs ou outros,
desde que apropriados à prática da modalidade. 



§ Sétimo – Os membros da Comissão Técnica poderão permanecer no banco de reservas (nas modalidades de
Basquetebol, Futsal, Futebol Sete, Handebol e Voleibol) usando bermudas, shorts ou calças. Não será permitido o uso
de camisetas sem mangas, sandálias ou chinelos.

Art. 26  - Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Técnica.
Lucas do Rio Verde, Novembro de 2018.

 

NORMAS TÉCNICAS
Art. 1º - Os jogadores relacionados estarão aptos a participar de cada jogo desde que tenha apresentado cópia de um
dos documentos solicitados nas normas gerais na SMEL (RG, CNH, CARTEIRA DE TRABALHO, PASSAPORTE OU
CÉDULA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL), tenha preenchido todos os campos obrigatórios da ficha de inscrição e
não esteja suspenso das atividades da SMEL.
§  primeiro:  Em qualquer  momento  da  partida,  quando iniciada,  o  atleta  poderá  compor  sua  equipe,  desde que
obedeça as normas acima descritas. 

Art. 2º – Haverá tolerância de 15 minutos para o início do primeiro jogo de cada rodada.

Art. 3º - Os casos omissos a estas normas serão resolvidos pela Comissão Técnica dos Jogos Abertos Municipal de
Lucas do Rio Verde 2018.

Art. 4º - Todas as decisões da C.C.O. serão divulgadas através de boletim oficial ou nota oficial anexada em edital nos
locais de jogos.

Art. 5º - A homologação dos resultados será divulgada através de boletim oficial.

Art. 6º - Nenhum participante poderá alegar desconhecimento de qualquer decisão referente ao jogo, desde que tenha
sido publicado em boletim ou nota oficial e anexado em edital.

Art. 7º - A aptidão dos participantes para a prática desportiva será de inteira responsabilidade da Delegação a que
pertence o Atleta, bem como seu bem-estar no transcorrer da competição.

Art. 8º - Os atletas das modalidades coletivas que, na ficha de inscrição, não tenham todos os campos obrigatórios
completos (nome completo, data de nascimento, nº do documento, assinatura, cópia do documento e, se for o caso,
autorização dos pais  ou responsáveis)  são considerados  não inscritos  e,  portanto,  conforme as Normas Gerais  e
Técnicas, as pendências poderão ser regularizadas a qualquer tempo na CCO.  Nenhuma pendência será regularizada
nos locais de competição.

Art. 9º - Os atletas das modalidades individuais que, na ficha de inscrição, não tenham todos os campos obrigatórios
completos (nome completo, data de nascimento, nº do documento, assinatura, cópia do documento e, se for o caso,
autorização dos pais ou responsáveis) são considerados não inscritos. Nenhuma pendência será regularizada a partir
do dia 01 de Dezembro de 2018.

Art. 10 - Para cada jogo das modalidades de Basquetebol, Futebol Sete, Futsal, Handebol e Voleibol, haverá cinco (05)
minutos de aquecimento em quadra, seguindo o protocolo de cada modalidade, que será estabelecido pela arbitragem
em todas as partidas.



REGULAMENTO TÉCNICO DO FUTSAL

- Os jogos de Futsal do JOGOS ABERTOS MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE 2018 serão regidos pelas Regras
Oficiais da CBFS, salvo as inovações contidas nestas normas.

- A duração das partidas será de dois tempos de 20 minutos cada, cronômetro corrido, com cinco minutos de intervalo
para o Masculino e feminino, cronômetro corrido, com cinco minutos de intervalo.

- Durante o tempo técnico os atletas poderão sair da quadra de jogo, em direção ao banco de reservas.

- Para efeito de classificação, serão observados os seguintes critérios:
Vitória: 03 Pontos;
Empate: 01 Ponto;
Derrota: 00 Ponto.

- O atleta que for punido com 03 (três) cartões amarelos ou 01 (um) vermelho ficará suspenso automaticamente da
partida subsequente, não sendo eliminados em nenhuma mudança de fase.

- Ao término da fase classificatória, caso terminem empatadas duas ou mais equipes, serão adotados os seguintes
critérios para desempate:

ENTRE DUAS EQUIPES:
A – Confronto direto;
B – Maior número de vitórias;
C - Maior saldo de gols;
D – Maior número de gols pró;
E – Gols average;
F – Sorteio.

ENTRE TRÊS OU MAIS EQUIPES:
A – Maior número de vitórias;
B – Maior saldo de gols nos jogos entre as empatadas;
C – Maior saldo de gols na fase;
D – Maior número de gols pró nos jogos entre as empatadas;
E – Maior número de gols pró na fase;
F – Gols average;
G – Sorteio.

-  A partir  da  fase  eliminatória,  caso  a  partida  termine empatada,  a  decisão  será  através  de  cobrança  de  cinco
penalidades máximas para cada equipe, cobradas alternadamente por atletas diferentes. Persistindo o empate, serão
cobradas penalidades máximas alternadas (1x1) por atletas diferentes dos anteriores. 

- É obrigado a todos os atletas o uso de caneleiras, feitas de material apropriado e que propiciem efetiva proteção,
devendo estar completamente cobertas pelos meiões.

REGULAMENTO TÉCNICO DO BASQUETEBOL

- Os jogos de Basquetebol do JOGOS ABERTOS MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE 2018 serão regidos pelas regras
oficiais em vigência da CBB, salvo as inovações contidas nestas normas.

- A duração das partidas será de quatro tempos de 10 minutos cada, cronômetro corrido, com cinco minutos de
intervalo do 2º para o 3º quarto, e de 1 minuto do 1º para o 2º e do 3º para o 4º quarto.

- Só será parado o cronômetro:
A – Nos tempos técnicos;
B – durante os lances livres;
C – Quando o árbitro determinar;
D – No final do 4º quarto, o último minuto será cronometrado.

- Para efeito de classificação, serão observados os seguintes critérios:
Vitória:  02 Pontos;



Derrota:    00 Ponto.
- Ao término da fase classificatória, caso terminem empatadas duas ou mais equipes, serão adotados os seguintes
critérios para desempate:

ENTRE DUAS EQUIPES:
A – Confronto direto;

ENTRE TRÊS OU MAIS EQUIPES:
A– Maior saldo de pontos nos jogos entre as empatadas;
B – Maior número de pontos pró nos jogos entre as equipes empatadas;
C – Pontos average entre as equipes empatadas;
D – Sorteio.

REGULAMENTO TÉCNICO DO HANDEBOL

- Os jogos de Handebol do JOGOS ABERTOS MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE 2018 serão regidos pelas Regras
Oficiais da CBHb, salvo as inovações contidas nestas normas.

- A duração das partidas será de dois tempos de 25 minutos cada, com cinco minutos de intervalo no masculino e dois
tempos de 20 minutos cada com cinco minutos de intervalo no feminino.

- Para efeito de classificação, serão observados os seguintes critérios:
Vitória: 02 Pontos;
Empate: 01 Ponto;
Derrota: 00 Ponto.

- O atleta que for Desqualificado direto (não por sequência de exclusões) ou Expulso ficará suspenso automaticamente
da partida subseqüente, podendo ainda ter a pena agravada pelo julgamento da Comissão Disciplinar permanente.

- Ao término da fase classificatória, caso terminem empatadas duas ou mais equipes, serão adotados os seguintes
critérios para desempate:

ENTRE DUAS EQUIPES:
A – Confronto direto;
B – Maior número de vitórias;
C - Maior saldo de gols;
D – Maior número de gols pró;
E – Gols average;
F – Sorteio.

ENTRE TRÊS OU MAIS EQUIPES:
A – Maior número de vitórias;
B – Maior saldo de gols nos jogos entre as empatadas;
C – Maior saldo de gols na fase;
D – Maior número de gols pró na fase;
E – Gols average;
F – Sorteio.

- Na fase semifinal ou final, caso a partida termine empatada, haverá prorrogação de dez minutos, divididos em dois
tempos de cinco minutos, com um minuto de intervalo. Persistindo o empate, a decisão será definida através de
cobrança de cinco tiros de sete metros para cada equipe, cobrados alternadamente por atletas diferentes. Persistindo
o empate, serão cobrados tiros de sete metros alternados (1 x 1) por atletas diferentes dos anteriores.

REGULAMENTO TÉCNICO DO VOLEIBOL

- Os jogos de Voleibol do JOGOS ABERTOS MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE 2018 serão regidos pelas Regras
Oficiais da CBV, salvo as inovações contidas nestas normas.



- Na fase de classificação, semifinais e decisão de terceiro lugar, será considerada vencedora a equipe que obtiver dois
sets vencedores de 25 pontos (sistema ponto por rally). Se nos sets as equipes empatarem em 24 pontos, o jogo
deverá continuar até que uma das equipes consiga uma diferença de 2 pontos. Caso haja a necessidade de um
terceiro set, este será de 15 pontos.

- Na Fase semifinal e final, será considerada vencedora a equipe que obtiver dois sets vencedores de 25 pontos
(sistema ponto por rally). Se nos sets as equipes empatarem em 24 pontos, o jogo deverá continuar até que uma das
equipes consiga uma diferença de 2 pontos. Caso haja a necessidade de um terceiro set, este também será de 25
pontos.

- Para efeito de classificação, serão observados os seguintes critérios:
Vitória: 02 Pontos;
Derrota: 00 Ponto.

- Ao término da fase classificatória, caso terminem empatadas duas ou mais equipes, serão adotados os seguintes
critérios para desempate:

ENTRE DUAS EQUIPES:
A – Confronto direto;

ENTRE TRÊS OU MAIS EQUIPES:
A – Maior número de sets vencedores nos jogos entre as equipes empatadas;
B – Maior número de pontos pró nos jogos entre as equipes empatadas;
C – Sets average na fase;
D – Pontos average na fase;
E – Sorteio;

REGULAMENTO TÉCNICO DO FUTEBOL SETE

- Os jogos de Futebol Sete do JOGOS ABERTOS MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE 2018 serão regidos pelas
Regras Oficiais da modalidade, salvo as inovações contidas nestas normas.

- A duração das partidas será de dois tempos de 20 minutos cada, cronômetro corrido, com cinco minutos de intervalo.

- Para efeito de classificação, serão observados os seguintes critérios:
Vitória: 03 Pontos;
Empate: 01 Ponto;
Derrota: 00 Ponto.

- O atleta que for punido com 03 (três) cartões amarelos ou 01 (um) vermelho ficará suspenso automaticamente da
partida subseqüente, não sendo eliminados na fase final.

- Ao término da fase classificatória, caso terminem empatadas duas ou mais equipes, serão adotados os seguintes
critérios para desempate:

ENTRE DUAS EQUIPES:
A – Confronto direto;
B – Maior número de vitórias;
C - Maior saldo de gols;
D – Maior número de gols pró;
E – Gols average;
F – Sorteio.

ENTRE TRÊS OU MAIS EQUIPES:
A – Maior número de vitórias;
B – Maior saldo de gols nos jogos entre as empatadas;
C – Maior saldo de gols na fase;
D – Maior número de gols pró nos jogos entre as empatadas;
E – Maior número de gols pró na fase;
F – Gols average;
G – Sorteio.



-  A partir  da  fase  eliminatória,  caso  a  partida  termine empatada,  a  decisão  será  através  de  cobrança  de  cinco
penalidades máximas para cada equipe, cobradas alternadamente por atletas diferentes. Persistindo o empate, serão
cobradas penalidades máximas alternadas (1x1) por atletas diferentes dos anteriores. 

- É obrigado a todos os atletas o uso de caneleiras, feitas de material apropriado e que propiciem efetiva proteção,
devendo estar completamente cobertas pelos meiões.

REGULAMENTO TÉCNICO DO TÊNIS DE MESA

- Os jogos de Tênis de Mesa do JOGOS ABERTOS MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE 2018 serão regidos pelas
Regras Oficiais da modalidade, salvo as inovações contidas nestas normas.

- em todas as fases, será considerado vencedor o atleta que obtiver três sets vencedores de 11 pontos. No caso de
empate em 10 pontos, o vencedor será o que fizer dois pontos consecutivos primeiro.

- Todos os atletas deverão fazer a confirmação antes do sorteio. Os atletas não confirmados não serão implicados no
Art. 25 das Normas Gerais da Competição. 

- Cada atleta deverá jogar com sua própria raquete, observando as especificações oficiais para a mesma.

- Não será permitido aos atletas o uso de camisetas da cor branca.

- Para efeito de classificação, serão observados os seguintes critérios:
Vitória: 02 Pontos;
Derrota: 00 Ponto.

- Ao término da fase classificatória, caso terminem empatados dois ou mais atletas,  serão adotados os seguintes
critérios para desempate:

ENTRE DOIS ATLETAS:
A – Confronto direto;

ENTRE TRÊS OU MAIS ATLETAS:
A – Maior número de sets vencedores nos jogos entre os atletas empatados; 
B – Maior número de pontos pró nos jogos entre os atletas empatados;
C – Sets average na fase;
D – Pontos average na fase;
E – Sorteio.

REGULAMENTO TÉCNICO DA BOCHA

- Os jogos de Bocha do JOGOS ABERTOS MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE 2018 serão regidos pelas Regras
Oficiais Sulamericana da modalidade, salvo as inovações contidas nestas normas.

- Nos jogos de bocha, será considerado vencedor a equipe que obtiver um set vencedor de 12 pontos.

-  Para  o  início  de  cada  partida,  será  obrigatória  a  presença  de  três  jogadores  de  cada  equipe,  podendo haver
substituição de atletas a qualquer tempo.

- Para efeito de classificação, serão observados os seguintes critérios:
Vitória:  02 Pontos;
Derrota: 00 Ponto.

- Ao término da fase classificatória, caso terminem empatadas duas ou mais equipes, serão adotados os seguintes
critérios para desempate:

ENTRE DUAS EQUIPES:
A – Confronto direto;

ENTRE TRÊS OU MAIS EQUIPES:
A – Maior saldo de pontos nos jogos entre os trios empatados;



B – Maior número de pontos pró nos jogos entre os trios empatados;
C – Pontos average na fase;
D – Sorteio.

REGULAMENTO TÉCNICO DA NATAÇÃO

- A modalidade de Natação do JOGOS ABERTOS MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE 2018 será regida pelas Normas
da CBDA, salvo as inovações contidas nestas normas.

- O balizamento será realizado por sorteio.

- Todos os atletas deverão fazer a confirmação antes de cada prova. Os atletas não confirmados não serão implicados
no Art. 25 das Normas Gerais da Competição. 

- As provas que tiverem seis inscritos ou menos, serão realizadas em uma única bateria. As provas que tiverem mais
que seis  inscritos,  serão  realizadas  baterias  classificatórias  e os  atletas  que obtiverem os seis  melhores  tempos,
classificar-se-ão para a bateria final.

REGULAMENTO TÉCNICO DO XADREZ

- A modalidade de Xadrez do JOGOS ABERTOS MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE 2018 será regida pelas regras
oficiais da FIDE, obedecendo, porém, as seguintes normas:

- A competição de Xadrez será disputada no sistema suíço, em cinco rodadas.

- Todos os atletas deverão fazer a confirmação antes do sorteio da primeira rodada. Os atletas não confirmados não
serão implicados no Art. 25 das Normas Gerais da Competição.

- A pontuação será a seguinte:
A) UM (01) ponto por vitória.
B) MEIO (0,5) ponto por empate.
C) ZERO (00) ponto por derrota, ou desistência.

- A competição obedecerá ao sistema de trinta (30) minutos (para cada jogador) para a conclusão da partida.

- Considerar-se-á perdedor o atleta que tiver uma hora marcada em seu relógio. 

REGULAMENTO DO TIRO

  Prova:
Carabina de Ar Silhuetas Metálicas.
A prova será composta de 40 (quarenta) tiros, em alvos próprios, conforme abaixo:
10 (dez) tiros em alvo metálico GALINHA a 9,0 metros;
10 (dez) tiros em alvo metálico PORCO a 11,50 metros;
10 (dez) tiros em alvo metálico PERU a 13,50 metros e,
10 (dez) tiros em alvo metálico CARNEIRO a 16,50 metros.



Sendo uma série de 10 (dez) tiros em cada tipo de alvo, no tempo de 4:30 min. (quatro minutos e trinta segundos)
por série, sendo 30 (trinta) segundos destinados a municiar a arma e preparação do atirador e 4 (quatro) minutos
para os 10 (dez) disparos da série.
A série sempre começará da esquerda para a direita e qualquer alvo derrubado fora da seqüência contará ZERO,
sendo obrigatória a passagem para o alvo visado erroneamente, quer o alvo tenha sido derrubado ou não. (erro de
procedimento).
Serão considerados ZERO os tiros dados após o sinal de término da série.
Somente será permitido um tiro por alvo, sendo considerado ZERO caso seja disparado um segundo tiro no mesmo
alvo.
Só valerá o ponto, se o alvo CAIR com o tiro, e cada alvo derrubado valerá 1 (um) ponto.
O alvo que cair acidentalmente poderá ser recolocado desde que comprovada à ausência de erro de procedimento, ao
final da série em andamento.
Será respeitada a ordem de chegada dos inscritos que serão encaminhados aos BOX de tiro, num sistema de rodízio
que terá quatro atiradores simultaneamente. Sendo um em cada Box.
A posição do atirador deverá ser de pé, sem nenhum tipo de apoio ou suporte. A sustentação da arma se dará com
ambas as mãos e o ombro. Um dos cotovelos poderá estar apoiado no quadril.
Não será permitido o uso de casaco de tiro, calça de tiro, bandoleira, luvas ou qualquer outro tipo de vestimenta que
possa facilitar o tiro.

Armamento e Munição:
A Carabina de Ar Cano Dobrável e por ação de MOLA ou PISTÃO, os Chumbinhos (SOMENTE MODELO DIABOLÔ),
e todo material a ser utilizado nas provas, serão por conta do atirador.

Comandos:
1) “ATIRADORES AOS SEUS POSTOS”
2) “OS ATIRADORES ESTÃO PRONTOS?” (30 segundos)
3) “COMEÇAR” (4 (quatro) minutos)
4) “SÉRIE ENCERRADA”

Normas Disciplinares:
É proibido fumar na linha de tiro; 
O atirador ao se dirigir ao diretor de prova deverá fazer de maneira a não atrapalhar os demais atiradores e de forma
educada; 
No caso  de  infração  ao  presente  regulamento ou o não  acatamento  das  decisões  da prova,  serão  aplicadas  as
seguintes penalidades disciplinares;
1) Advertência verbal;
2) Penalidade de 5 (cinco) pontos no resultado final da prova;
3) Desqualificação
Obs.: O atirador poderá levar ao Box um auxiliar que poderá agir como observador e informante, sem, no entanto,
poder tocar na arma, munição ou no atirador.
Para o atirador de menor será obrigatório o acompanhamento de um maior responsável.

Classificação:
A classificação geral da etapa se fará da seguinte forma:
Individual pelo total de pontos obtidos por cada atirador.

Desempate:
O desempate se fará pelo total de pontos obtidos, contando-se a partir de CARNEIRO, PERÚ, PORCO E GALINHA;
Persistindo o empate, o desempate se fará por nova série de tiros no CARNEIRO, até que ocorra o desempate.

SEGURANÇA:
 A - Geral.

1. Os competidores deverão chegar ao estande de tiro com as armas descarregadas, em segurança em uma caixa
apropriada, protegida ou coberta de maneira que possa impossibilitar o disparo.
2. A obediência aos procedimentos de segurança no manuseio de armas de ar comprimido é prioridade absoluta em
qualquer  evento,  sendo  que  o  diretor  de  prova  tem a  responsabilidade  de  supervisionar  o  desenvolvimento  da
competição com estrita observância destes procedimentos. A segurança é de responsabilidade de cada competidor,
spot ter (observador de tiro) e oficiais de prova.
3. É obrigatório que todos os competidores, “spoters” (observadores de tiro), oficiais de linha, e quaisquer outras
pessoas na linha de fogo usem proteção apropriada para os olhos.  É recomendado que sejam usadas proteções
laterais na área dos olhos.



4.  Os  mecanismos  de  todas  as  armas  devem estar  abertos  e  descarregados  durante  todo  o  tempo,  durante  a
competição, exceto na linha de tiro no decorrer da série, entre os comandos Carregar e Cessar Fogo, quando deverão
ser colocadas numa caixa apropriada, na mesa ou no chão.
5. Controle de boca de cano:
a.- A partir do momento em que uma arma é colocada na linha de fogo, até que seja removida, a boca do cano deverá
estar com segurança para a direção dos alvos.
b.- Em nenhum momento, durante as fases de carregamento ou em posição para disparo, os competidores podem
permitir que suas armas sejam apontadas para qualquer parte de seus corpos ou do de outras pessoas.
c.- Enquanto na posição para disparo, nenhuma parte do corpo do competidor pode estar na zona de perigo, definida
como um cone imaginário com ângulo de 45°, sendo que a circunferência menor deverá estar perto da boca do cano e
o centro da circunferência maior deve estar alinhado com o centro da circunferência da boca do cano (formando uma
linha reta).
d.- No momento do disparo a arma não poderá recuar aquém de uma linha vertical imaginária de 90° em relação ao
solo.
6. Os competidores têm a responsabilidade de carregar e utilizar munição segura e apropriada à arma na qual será
usada, de forma que não coloque em risco qualquer pessoa, e que não danifique os alvos.

B. Procedimentos específicos de Segurança.
1. Mediante o comando de Cessar Fogo pelo diretor de prova, os competidores deverão imediatamente descarregar
suas armas e colocá-las em condição segura, ou seja, com o mecanismo aberto e colocada em uma caixa apropriada
ou sobre uma mesa na linha de tiro ou na falta de ambas, no chão.
2. Para segurança de todas as pessoas a partir do comando  Cessar Fogo até o comando Carregar, as armas não
podem ser manuseadas, exceto para serem transportadas para a próxima posição de tiro, abertas, descarregadas e
preferencialmente dentro de uma caixa ou estojo.
3- Se uma arma requerer conserto entre as fases de disparo, o competidor deve remover a arma para fora da linha de
tiro  e,  poderá  ser  manuseada  somente  em local  específico  (área  de  segurança) previamente  estipulado  pela
organização, onde não é permitido o manuseio de munição em hipótese alguma, sob pena de desclassificação.
Após o retorno à posição na linha de tiro, o que somente é permitido durante um período de intervalo entre os
comandos de carregar e cessar fogo a arma deve ser imediatamente colocada em uma posição segura.
4- Os atiradores deverão permanecer em sua posição até que a linha de tiro esteja desimpedida e tiver sido declarada
segura e somente após a autorização para mudança de posto se deslocar para a próxima posição de tiro.
5- Um diretor de prova tem autoridade para exigir que qualquer arma que não esteja em condições exigidas pelas
regras de segurança e seja considerada insegura seja removida da linha de tiro. O competidor pode substituir a arma,
porém, a arma substituta deverá ser certificada antes de ser levada a linha de tiro.

- Todos os atletas deverão fazer a confirmação antes de cada prova. Os atletas não confirmados não serão implicados
no Art. 22 das Normas Gerais da Competição. 

REGULAMENTIO DO BADMINTON

- A modalidade de Natação do JOGOS ABERTOS MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE 2018 será regida pelas Normas
da CBBd, salvo as inovações contidas nestas normas.

- O formato da competição está diretamente ligado ao número de participantes e será definido:

- Os jogos serão disputados em melhor de 03 sets de 21 pontos cada. 

- Todos os atletas deverão fazer a confirmação antes de cada prova. Os atletas não confirmados não serão implicados
no Art. 25 das Normas Gerais da Competição. 

REGULAMENTO DO VÔLEI DE PRAIA

- A modalidade de Vôlei de Praia do JOGOS ABERTOS MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE 2018 será regida pelas
Normas da CBV, salvo as inovações contidas nestas normas.

-  Em cada jogo, será considerada vencedora a dupla que obtiver dois sets vencedores de 15 pontos.  Se houver
necessidade de realização do terceiro set (cada equipe vencer um dos sets anteriores) este será de 11 pontos.

-  Todas  as  duplas  deverão  jogar  uniformizadas,  sendo  que  a  cor  predominante  deverá  ser  igual  e  as  camisas
numeradas. Caso a dupla não possua uniforme, utilizarão coletes da organização sobre suas camisetas.

– Durante as partidas  poderá haver substituição de jogadores nos intervalos de set, desde que os mesmos estejam
devidamente  inscritos  na  competição.  No caso de  algum jogador  lesionar-se  durante  a partida,  este  poderá  ser



substituído se sua equipe contar com um jogador reserva apto à partida, ficando o jogador lesionado impedido de
retornar à partida no mesmo set em que foi substituído.

– Não haverá tempo para aquecimento em quadra.

– Não haverá tempo técnico, e cada equipe terá direito a um (01) pedido de tempo de descanso por set.

– A pontuação de cada jogo será a seguinte:
Vitória = dois (02) pontos;
Derrota = zero (00) pontos

– Os critérios de desempate, caso haja empate entre duas ou mais equipes em número de pontos, ao final da fase de
classificação serão os seguintes:

- Empate entre duas equipes:
Resultado do confronto direto;

- Empate entre três ou mais equipes:
A – Maior número de sets vencedores nos jogos entre as equipes empatadas;
B – Maior número de pontos pró nos jogos entre as equipes empatadas;
C – Sets average na fase;
D – Pontos average na fase;
E – Sorteio;

REGULAMENTO DO CICLISMO MOUNTAIN BIKE

- A modalidade de Ciclismo Mountain Bike do JOGOS ABERTOS MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE 2018 será
regida pelas Normas da CBC, salvo as inovações contidas nestas normas.

- A Prova será no formato XCO.

- No masculino serão realizadas um total de 6 voltas no parque dos Buritis, pela trilha de Mountain Bike. No feminino a
prova terá 3 voltas pela trilha mais larga, de “caminhada”.

REGULAMENTO DA CORRIDA CROSS COUNTRY

- A modalidade de Corrida Cross Country do JOGOS ABERTOS MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE 2018 será regida
pelas Normas da CBAt, salvo as inovações contidas nestas normas.

- Tanto no masculino quanto no feminino a prova consistirá em duas voltas no parque dos buritis.

REGULAMENTO DO SUPINO

- A modalidade de Supino do JOGOS ABERTOS MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE 2018 será regida pelas Normas
Oficiais da modalidade, salvo as inovações contidas nestas normas.

- Tanto no masculino quanto no feminino será no formato Absoluto, ou seja, peso levantado dividido pelo peso do
atleta.

REGULAMENTO DO ATLETISMO

 A modalidade de Atletismo do JOGOS ABERTOS MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE 2018 será regida pelas Regras
Oficiais da CBAt, salvo o contido nessas normas:

- O balizamento será realizado por sorteio.

- Todos os atletas deverão fazer a confirmação antes de cada prova. Os atletas não confirmados não serão implicados
no Art. 25 das Normas Gerais da Competição. 
-



- As provas de 200m e 100m que tiverem seis inscritos ou menos, serão realizadas em uma única bateria. As provas
que tiverem mais  que seis  inscritos,  serão realizadas  baterias  classificatórias  e os atletas  que obtiverem os  seis
melhores tempos, classificar-se-ão para a bateria final.

- A Prova de 1500m será realizadas em uma única bateria.

REGULAMENTO DA CORRIDA DE CARRINHO DE ROLIMÃ

A competição da Corrida de Carrinho de Rolimã dos JOGOS ABERTOS MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE 2018 será
regida por régras exclusivas desenvolvidas pela Comição organizadora dos jogos.
 

 Para cada carrinho poderão ser inscritos até dois representantes, um piloto e um empurrador, podendo sofrer
alterações na ordem da equipe entre empurrador e piloto.

 Os pilotos MENORES DE 18 ANOS deverão entregar à comissão organizadora uma autorização de seus pais 
ou responsáveis, da qual se deduz a ciência e a concordância com os termos do regulamento. 

 Rolamentos: Somente serão permitidos rolimãs para as rodas do carrinho. Não será permitido a colocação 
de capas externas dos rolamentos dos carrinhos (ex. rodas de patim, skate, carrinho de feira e carrinho de 
supermercado são proibidos. Por sua vez, rolimã dentro de rolimã é permitido, uma vez que há o contato 
rolimã/solo); 

 Vestimentas: alguns itens de vestimenta SÃO OBRIGATÓRIOS. São eles: 

1. Capacete somente de motocicleta e fechado. SÓ NÃO SERÁ ACEITO capacete de brinquedo ou de 
construção civil. São obrigatórios capacetes que também protejam o queixo. É extremamente 
recomendado pela Organização o uso de capacetes totalmente fechados. 

2. Joelheira e cotoveleira. Em possíveis quedas joelhos e cotovelos devem estar devidamente protegidos. 
3. Calça comprida. O ideal é que seja uma calça de tecido forte (como o jeans). É permitido o uso de macacão. 
4. Luvas, que DEVEM dar proteção à mão (de Construção pode). Portanto não serão aceitas luvas de lã, borracha

fina ou tecido fino. 
5. Sapato fechado. Pode ser tênis, bota, etc... 

Proibições
 Impulsionar o carrinho com o uso dos pés, mãos, ou qualquer parte do corpo. Mecanismos de propulsão não 

são permitidos; 

 Colocar as mãos ou pés no chão, em qualquer situação da corrida (exceto para recolocação do veiculo de 
frente para a pista após um acidente); 

 Danificar propositalmente outros carrinhos. Essa regra é válida dentro ou fora da pista; 

  Fazer manutenção do carrinho em qualquer lugar que não seja nos boxes; 

 Usar-se de recursos antidesportivos como fechar ou bater em outros carrinhos, prejudicando outros 
competidores; 

 Queimar a largada; 
 Não serão permitidos carrinhos em “formato de SETA” – Com Bico com pontas agudas... 

 Pilotar o carrinho com o corpo fora do assento e em posição onde o ângulo entre o peito e a perna for maior 
que 120º, ou seja, não é permitido descer com o corpo deitado sobre o carrinho. 

REGULAMENTO DO TÊNIS

- A modalidade de Tênis do JOGOS ABERTOS MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE 2018 será regida pelas Normas da
CBT, salvo as inovações contidas nestas normas. 

- Cada jogo será disputado em melhor de 3 sets de 6 (seis) games, sendo o ultimo set



utilizado o sistema de SUPER TIE-BREAK, seguindo as regras oficiais da CBT.
 
- Em caso de empate em 40 a 40 no game haverá disputa com vantagem.

- Cada atleta deverá jogar com sua própria raquete, observando as especificações oficiais
para a mesma.

NORMAS DISCIPLINARES
Art. 1º - A Comissão Disciplinar será constituída por três membros designados pela Secretaria Municipal de Esporte e
Lazer de Lucas do Rio Verde. 

Art. 2º - À comissão disciplinar compete:
§ primeiro - Atuar durante o decorrer do evento.
§ segundo - aplicar sanções imediatas decorrentes de infrações ou penalidades cometidas durante a competição.
§ terceiro – Punir com sanções disciplinares as equipes, dirigentes, técnicos e/ou atletas que tenham incorrido nas
seguintes infrações:
9- Falsificação de documentos;
10- Promover desordens antes, durante e depois dos jogos;
11- Proferir palavras de baixo calão ou fazer gestos obscenos;
12- Incentivar os atletas à prática de violência e desrespeito às autoridades;
13- Invadir os locais de jogos;
14- Apresentar protestos descabidos e injuriosos ou criticar destrutivamente a organização do evento;
15- Agredir árbitros, autoridades e/ou adversários;
16- Não comparecer para a partida, ou seja, promover o W x O (ausência);
17- Retirar equipe de jogo (recusa de jogar).

Art. 3º - As penalidades previstas serão na forma de:
§ primeiro – Advertência verbal e/ou escrita.
§ segundo – Suspensão em partida(s).
§ terceiro – Desligamento da competição.
§ quarto – Suspensão dos jogos e outros eventos da Secretaria de Esporte e Lazer de L.R.V./Prefeitura Municipal de
L.R.V., com o prazo definido pela Comissão Disciplinar dos Jogos Abertos Municipal de Lucas do Rio Verde 2018,
podendo ser suspenso (a equipe, dirigente, técnico e/ou atleta) e com pena de uma partida ou até dois (02) anos de
punição, conforme a gravidade do ocorrido.
§ quinto – Em caso de reincidência as penas serão dobradas.

Art.  4º -  Todo atleta ou oficial  que tiver seu nome citado em súmula pelos motivos abaixo relacionados  sofrerá
punição automática correspondente, além de cumprir, se for o caso, suspensão por cartões.
§ primeiro – Atos  de hostilidade,  agressão verbal,  ofensa moral  e/ou gestos obscenos contra árbitros,  mesários,
coordenação, adversários, companheiros e/ou torcedores: um jogo de suspensão, além de estar passível de ser
julgado pela Comissão Disciplinar e ter sua pena aumentada.
§ segundo –  agressão  física  contra  árbitros,  mesários,  coordenação,  adversários,  companheiros  e/ou torcedores:
eliminação da competição e suspensão automática por seis  meses e três eventos da modalidade ou
correlacionada (sendo que o atleta que cumprir seis meses deverá cumprir também os três eventos se os
mesmos ainda não foram realizados no período ou cumprir seis meses se os eventos forem realizados
em um período inferior) de todas as competições realizadas e/ou em parceria com a SMEL, além de estar
passível de ser julgado pela Comissão Disciplinar e ter sua pena aumentada.
§ terceiro – Em caso de reincidência no parágrafo primeiro deste artigo, o atleta terá sua suspensão dobrada.

Art.  5º  -  Os  recursos  impetrados  contra  as  decisões  da  Comissão  Disciplinar  não  terão  efeito  suspensivo  na
competição.

Art. 6º - A equipe participante e/ou dirigente da entidade será responsável pela disciplina de toda sua representação
dentro ou fora da competição, bem como todo e qualquer membro que incorra nas infrações previstas (Art. 2º, §
terceiro).

Art. 7º - A Comissão Disciplinar é um órgão soberano, qualquer recurso sobre suas decisões não serão aceitos, pois
uma vez aprovadas, produzirão efeitos automáticos. 



Art. 8º - Em caso de recurso, a equipe terá quatro (04) horas, a contar do término do jogo onde ocorreu o fato, para
protocolá-lo junto a Coordenação Técnica do Evento, através de documento por escrito e assinado pelo responsável
pela equipe (o mesmo da ficha de inscrição).

Art. 9º - Equipe que comprovadamente jogar com atleta irregular perderá automaticamente os pontos da(s) partida(s)
em questão e o(s) atleta(s) e o técnico cumprirão um jogo de suspensão, além de estar passível de ser julgado pela
Comissão Disciplinar e ter sua pena aumentada.

Art. 10º - Os casos omissos a estas Normas serão encaminhados e resolvidos pela Comissão Disciplinar dos Jogos
Abertos Municipal de Lucas do Rio Verde 2018.

COORDENAÇÃO TÉCNICA
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