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DAS FINALIDADES 
  
Artigo 1º - Os Jogos Escolares Municipal 
2019, etapa municipal, promoção da 
Prefeitura Municipal de Poconé, através da 
Secretaria Municipal de Educação e 
Departamento de Esporte e Lazer, em 
parceria com a Câmara Municipal de 
Poconé, instituições educacionais, 
desportivas, filantrópicas, órgãos oficiais e 
comissões credenciadas, têm por finalidade 
promover atividades educacionais de 
esporte, pesquisa, integração social e 
intercâmbio cultural. 
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DOS OBJETIVOS 
 

Artigo 2º - Os Jogos Escolares Municipal 
2019, etapa municipal, têm por objetivo:  
a) fomentar a prática de atividades 
esportivas educacionais;  

b) possibilitar ao aluno o desenvolvimento de 
suas habilidades no esporte;  

c) Contribuir para o desenvolvimento integral 
do aluno como crítico, autônomo, 
democrático, participativo, estimulando seu 
pleno exercício de cidadania;  

d) Desenvolver as atividades esportivas, 
prevalecendo sempre o caráter educacional.  

e) Promover qualificação profissional dos 
professores, técnicos, dirigentes e árbitros 
participantes ;  

f) Possibilitar que as equipes campeãs das 
etapas participar das fases  regional  da 
etapa estadual dos Jogos Escolares da 
Juventude 2019, e esta, campeões da fase 
estadual, a condição única para participem 
da etapa nacional dos Jogos Escolares da 
Juventude 2019.  
 
DAS CATEGORIAS 

 
Artigo 3º – Os Jogos Escolares Municipal 
2019 serão realizados para alunos da 
Educação Básica ajustados em duas 
categorias:  

 Categoria A – De 15 a 17 anos - Alunos-
atletas nascidos nos anos de 2002, 2003 e 
2004;  

 Categoria B – De 12 a 14 anos - Alunos-
atletas nascidos nos anos de 2005, 2006 e 
2007.  

 Categoria C – De 10 a 11 anos – 2008 e 
2009. 
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§ Primeiro – Atletas da Categoria “B” não 
podem participar da categoria “A”, Atletas da 
Categoria “C” não podem participar da 
categoria “B”. 
 
 
DO CONGRESSO TÉCNICO 

 
Artigo 4º - Sob a Coordenador Geral dos 
Jogos Escolares Municipal 2019, o 
Congresso Técnico será realizado no dia 27 
de março ás 09:30 na Sala de Projeção do 
Sesc Poconé.  
Artigo 5º - O Congresso Técnico terá como 
pauta:  
a) Apresentação das comissões 
organizadoras;  

b) Informes das Comissões de Abertura;  

c) Confirmação das escolas, modalidades e 
gênero já inscritos pelos professores e 
diretores;  

d) Sorteio para composição de chave (s);  

e) Informes administrativos e técnicos.  
 
§ Primeiro – A Comissão Organizadora a    
terá a responsabilidade e compromisso de 
atender aos pedidos de programação de 
jogos em função do Dirigente e/ou Professor 
(a) estarem responsável por mais de uma 
equipe na competição.   
 
 

DAS PENALIDADES 

 
Artigo 6º – São passiveis de punição todos 
aqueles que direta ou indiretamente estejam 
participando da competição e que:  
a) provocarem distúrbios e conflitos antes, 
durante e depois do evento;  
b) tentarem desviar as finalidades do evento;  
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c) apresentarem protestos descabidos 
críticas, calúnias e difamações a 
organização do evento.  
Artigo 7º – Será de inteira responsabilidade 
das escolas os distúrbios e conflitos 
provocados pela sua torcida, atletas, 
técnicos e dirigentes, ficando sujeito a 
aplicação das penalidades previstas neste 
regulamento.  
Artigo 8º – Na constatação de qualquer 
irregularidade serão aplicadas penalidades à 
equipe, Estudante, técnico e dirigentes 
responsáveis.  
Artigo 9º - O Técnico e/ou membro da 
comissão técnica penalizado, em hipótese 
alguma poderá participar de outra partida até 
que cumpra a punição na modalidade e 
gênero, exceto se for penalizado na última 
rodada da fase classificatória e o mesmo não 
tenha classificado, deverá cumprir em outra 
modalidade na fase seguinte.  
Artigo 10 – O Estudante, Técnico/dirigente 
Desqualificado ou Expulso em uma partida 
sofrerá as penas previstas nas Regras 
Oficiais da modalidade e Regulamento da 
competição. 
 
ARTIGO 11° – Da Quantidades de Atletas 
por Modalidades  

Modalidade Atletas M/F 
 Quant 
mínima e 
máxima  

 Professor 
por  equipe  

Futsal    8/9        1 

Handebol   10/11       1 

Basquete     8/9        1 

Primeiro - Nenhuma delegação poderá 
exceder o número máximo de componentes 
estabelecido neste Regulamento, ficando o 
professor da equipe responsável pela 
incorreção.  
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FUTSAL 

 
Artigo 12º - Os jogos serão regidos pelas 
Regras Oficiais da modalidade, salvo o 
estabelecido neste regulamento.  
Artigo 13º - As durações das partidas 
obedecerão aos seguintes critérios nas 
categorias A B e C (Masculino e Feminino):  
§ Primeiro – Na fase classificatória da etapa 
e chave única:  
a) Na categoria A - Os jogos serão 
disputados em 02 (dois) tempos de 20 
minutos corridos com intervalo de 05 (cinco) 
minutos;  

b) na categoria B e C- Os jogos terão dois 
tempos de 15 minutos corridos com 
intervalo de 05 minutos entre ambos, 
divididos em 04(quatro) quartos de 07 
minutos e 30 segundos cada, com intervalo 
de 01 minuto entre o 1º e o 2º quarto e entre 
o 3º e 4º quarto. Nas paralisações nos 
7h30min do primeiro e segundo período de 
jogo, para as trocas de alunos-atletas, se a 
bola estiver em jogo, deverá ser reiniciado o 
jogo com bola ao chão no meio da quadra e 
quando coincidir a paralisação com tiro 
lateral, tiro de canto, gol, TLD, TLI, 
arremesso de meta, pênalti, tiro dos 10 
metros, ou qualquer outra situação, deverá 
ser realizado as substituições e depois 
reiniciar com a cobrança de uma das 
situações relacionadas acima.  
 
§ Segundo – Os jogos da Semi Final e Final:  
a) Categoria A – Masculino e Feminino o 
tempo de jogo e as substituições serão de 
acordo com as regras oficiais da CBFS; 
(Cronometrado)  
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b) Categoria B e C – Masculino e Feminino 
os jogos serão disputados em 02 (dois) 
tempos de 15 (quinze) minutos 
cronometrados com intervalo de 05 (cinco) 
minutos. As substituições seguem os 
procedimentos que constam no artigo 4º 
somente na fase de classificação ou chave 
única  
 
Artigo 14º – Havendo empate na Semi Final 
e Final, haverá uma prorrogação de 6 (seis) 
minutos cronometrados, divididos em 02 
(dois) tempos de 03 (três) minutos sem 
intervalo.  
§ Primeiro – Persistindo o empate, a decisão 
será definida através de cobranças de 03 
(três) tiros livres da marca do pênalti para 
cada equipe, cobrados de forma alternadas 
por atletas diferentes, indicados pelo capitão 
da equipe antes do início das cobranças, 
dentre os atletas inscritos em súmula.  
§ Segundo – Persistindo ainda o empate, 
serão cobrados os tiros livre alternadamente 
(1 x 1) por atletas diferentes dos que 
cobraram os 03 (três) primeiros até que se 
conheça o vencedor. Será vedada a 
repetição de cobrança pelo mesmo atleta 
antes que todos os demais de sua equipe 
efetuem a cobrança.  
 

Artigo 15º - Estará automaticamente 
suspenso da partida seguinte o aluno que 
receber:  
a) 01 (um) cartão vermelho ou;  

b) 03 (três) cartões amarelos consecutivos 
ou não.  
 
§ Único – Se o mesmo aluno em 
determinado momento durante a competição 
acumular, simultaneamente, 3 (três) cartões 
amarelos e 1 (um) vermelho, cumprirá 
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automaticamente a suspensão de 2 (duas) 
partidas.  
 
Artigo 16º – A contagem de cartões, para 
fins de suspensão automática, será feita de 
forma cumulativa. Os cartões recebidos na 
Fase Classificatória serão anulados para as 
fases seguintes, exceto caso o aluno-atleta 
receba o 2º cartão amarelo ou o cartão 
vermelho no seu último jogo da Fase 
Classificatória. Assim este aluno-atleta 
deverá cumprir a suspensão automática no 
próximo jogo.  
Artigo 17º – A suspensão automática 
independe do resultado de julgamento a que 
forem submetidos alunos, professores ou 
dirigentes.  
Artigo 18º - O critério de pontuação será o 
seguinte:  

 Vitória = 03 pontos  

 Empate = 01 pontos  

 Derrota = 00 pontos  

 W.O = Vitória por Ausência  
 
Artigo 19º – Ao término da fase 
classificatória ou chave única, caso 
terminem empatadas duas ou mais equipes, 
serão adotados os seguintes critérios 
técnicos para o desempate:  
I) Entre duas equipes:  
a) confronto direto;  

b) maior número de vitórias;  

c) menor número de gols contra;  

d) maior número de gols prós;  

e) gols average;  

f) sorteio.  
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II) Entre três ou mais equipes:  
a) maior número de vitórias;  

b) maior Coeficiente de Gols Average entre 
as equipes empatadas nos jogos entre si;  

c) menor número de gols contra entre as 
equipes empatadas nos jogos entre si;  

d) Maior número de gols pró entre as equipes 
empatadas nos jogos entre si;  

e) Sorteio.  
 
Artigo 20º - Para efeito de classificação por 
Índice Técnico serão obedecidos os 
seguintes critérios; observando que no (s) 
grupo (s) com maior número de equipes, 
elimina-se os pontos e resultados obtidos 
com a última colocada do grupo, deixando 
todos os grupos com o mesmo número de 
equipes, e segue os critérios deste artigo.  
a) Maior Número de Pontos Ganhos pela 
equipe;  

b) Maior Saldo de Gols Average (Gols pró 
divididos pelos contras);  

c) Menor número de Gols Contra;  

d) Maior número de Gols Pró;  

e) Sorteio.  
 
 

HANDEBOL 
HANDEBOL – 12 a 14 ANOS 

10 e 11 Anos 
 

Os jogos serão disputados seguindo as 
normas a seguir:  
1.1. Os jogos terão a duração de 40 
(quarenta) minutos, divididos em 2 (dois) 
tempos de 20 (vinte) minutos com intervalo 
de 05 (cinco) minutos entre ambos, divididos 
em 4 (quatro) quartos de 10 (dez) minutos 
cada.  
1.2 no 1º quarto será obrigatória a marcação 
individual na sua meia quadra de defesa 
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podendo a critério do técnico fazer a 
marcação individual na quadra toda de jogo 
(mesmo quando a equipe tiver algum jogador 
excluído), sendo que o goleiro da equipe que 
estiver atacando só poderá atuar na sua 
própria meia-quadra de defesa, a equipe não 
poderá atacar com 7 jogadores de linha, a 
interceptação da bola fica liberada em 
qualquer parte da quadra e em qualquer 
situação. Não será necessária a marcação 
individual dos jogadores que ficarem 
parados na sua meia quadra de ataque, sem 
participação ativa no jogo em busca do gol. 
Fica estabelecido que a aplicação da Regra 
com relação ao atendimento do Jogador em 
quadra só será aplicada a partir do segundo 
tempo do jogo.  
1.3. No 2º quarto e 3º quarto será obrigatória 
a marcação com defesa em duas linhas, não 
podendo ter nenhum tipo de marcação 
individual.  
1.4. No 4º quarto, e quando necessário na 
prorrogação, o sistema de marcação será de 
acordo com o técnico da equipe (qualquer 
sistema defesa). 
Vitória no tempo normal - 2 pontos.  
Empate - 1 pontos.  
Derrota - 0 pontos.  
Wx0 – Vitória por ausência.  
5. Os uniformes deverão obedecer à regra da 
modalidade, o regulamento geral e aos 
seguintes critérios:  
5.1. Camisas numeradas nas costas e na 
frente.  
5.2. Shorts, podendo o goleiro optar em 
utilizar calça esportiva, não sendo obrigatória 
a numeração em ambos.  
Tênis e meias.  
Os goleiros deverão ter uniformes de cores 
diferentes da sua equipe e da equipe 
adversária, inclusive dos goleiros 
adversários.     
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Os jogos, nas fases semifinal e final, não 
poderão terminar empatados. Caso isto 
ocorra, serão adotados os seguintes 
procedimentos.  
Para o desempate far-se-á uma prorrogação 
de 2 (dois) tempos de 5 (cinco) minutos.  
Persistindo o empate, será realizada uma 
primeira rodada de 5 (cinco) cobranças de 7 
(sete) metros para cada equipe com alunos-
atletas diferentes e cobranças alternadas. 
Cada equipe nomeia 5 (cinco) alunos-
atletas. Não é necessário que as equipes 
pré-determinem a sequência de seus alunos-
atletas. Os goleiros podem ser livremente 
escolhidos e substituídos entre os alunos-
atletas eleitos para participar. Alunos-atletas 
podem participar no tiro de 7 (sete) metros 
como ambos, arremessadores e goleiros.  
Persistindo o empate serão adotadas 
cobranças alternadas até que se haja um 
vencedor, por atletas que ainda não tenham 
executado tiros de 7m. Será autorizada a 
repetição de cobrança dos tiros após todos 
terem executado, até que se conheça um 
vencedor.  
 
Os alunos-atletas desqualificados ou 
excluídos no final do tempo normal e de 
prorrogação de jogo não poderão participar 
das cobranças de tiros de 7 (sete) metros.  
 Na fase classificatória, quando no mesmo 
grupo 2 (duas) ou mais equipes terminarem 
empatadas, o desempate far-se-á da 
seguinte maneira:  
Entre 2 (duas) equipes:  
1.1.1. Confronto direto.  
1.1.2. Maior número de vitórias.  
1.1.3. Maior coeficiente de gols average 
apurado em todos os jogos disputados pelas 
equipes na fase.  
1.1.4. Menor número de gols contra em todos 
os jogos disputados pelas equipes na fase.  
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1.1.5. Maior número de gols pró em todos os 
jogos disputados pelas equipes na fase.  
1.1.6. Maior saldo de gols em todos os jogos 
disputados pelas equipes na fase.  
1.1.7. Sorteio.  
2.0. Entre 3 (três) equipes: os critérios serão 
aplicados as 3 equipes até o final do artigo 
7.2 (item 7.2.1 até 7.2.8) e a classificação 
das 3 equipes serão definidas por este artigo.  
7.2.1. Maior número de vitórias.  
7.2.2. Maior coeficiente de gols average nos 
jogos disputados entre as equipes 
empatadas na fase.  
7.2.3. Menor número de gols contra nos 
jogos disputados entre as equipes 
empatadas na fase.  
7.2.4. Maior número de gols pró nos jogos 
disputados entre as equipes empatadas na 
fase.  
7.2.5. Maior coeficiente de gols average 
apurado em todos os jogos disputados pelas 
equipes na fase.  
7.2.6. Menor número de gols contra em todos 
os jogos disputados pelas equipes na fase.  
7.2.7. Maior número de gols pró em todos os 
jogos disputados pelas equipes na fase.  
7.2.8. Sorteio.  
I. Na hipótese da aplicação do critério de gols 
average, dividir-se-á o número de gols pró 
pelos gols contra, considerando-se 
classificada a equipe que obtiver maior 
coeficiente.  
II. Quando, para cálculo de gols average, 
uma equipe não sofrer gol, é ela a 
classificada, pois é impossível a divisão por 
zero, assegurando à equipe sem gols 
sofridos a classificação pelo critério de gols 
average.  
III. Quando, para cálculo de average, mais de 
uma equipe não sofrer gol, será classificada 
a equipe que tiver o ataque mais positivo em 
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todos os jogos disputados na fase, pois 
tecnicamente seu coeficiente será maior.  
IV. Para o cálculo de gols average, 
considera-se o resultado final do jogo, 
somando os gols marcados no tempo 
normal, tempo extra e tiros de 7 (sete) 
metros.  
8. Serão utilizados os seguintes critérios 
técnicos para classificar o melhor 2º lugar de 
todos os grupos da fase classificatória para a 
fase semifinal:  
8.1. Os grupos com maior número de 
equipes terão eliminados todos os pontos e 
resultados obtidos nos jogos com o último 
lugar de cada grupo, deixando todos os 
grupos com mesmo número de equipes, para 
posteriormente passar para o item 8.2. Caso 
todos os grupos tenham o mesmo número de 
equipes passar-se-á automaticamente para 
o item 8.2.  
8.2. Será classificado o 2º lugar que tenha 
maior número de pontos ganhos.  
8.3. Caso haja mais de uma equipe 
empatada na condição descrita no item 8.2, 
passar-se-á aos critérios específicos 
descritos a seguir, somente para os 
empatados.  
8.3.1. Gols average (dividir os gols pró pelos 
gols contra nos jogos entre as equipes 
selecionadas na fase. Classifica-se o maior 
resultado).  
8.3.2. Gols pró (gols feitos nos jogos 
disputados entre as equipes selecionadas na 
fase. Classifica-se o maior resultado).  
8.3.3. Gols contra (gols recebidos nos jogos 
entre as equipes selecionadas na fase. 
Classifica-se o menor resultado).  
8.3.4. Sorteio.  
9. Em caso do não comparecimento de uma 
equipe dentro do horário estipulado para o 
jogo, após a ciência e autorização do 
Coordenador Geral, esta, será declarada 
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ausente, aplicando-se o WO em favor da 
equipe 30 presentes, à qual será declarada 
vencedora pelo placar de 1x0. Caso 
nenhuma das duas equipes se façam 
presentes em tempo hábil, será declarado o 
duplo não comparecimento, atribuindo-se 
derrota a ambas as equipes.  
10. As bolas a serem utilizadas na 
competição serão os oficiais adotadas pela 
CBHb nas categorias correspondentes.  
11. Não será permitido jogar com óculos (a 
não ser o especifico para jogos) piercing, 
brinco, colar, presilha outra coisa.  
 
HANDEBOL – 15 a 17 ANOS 
 
3. Os jogos terão a duração de 40 (quarenta) 
minutos, divididos em 2 (dois) tempos de 20 
(vinte) minutos com intervalo de 05 (cinco) 
minutos entre ambos, divididos em 4 (quatro) 
quartos de 10 (dez) minutos cada.  
4. O sistema de pontuação nos grupos será:  
4.1. Vitória no tempo normal - 2 pontos.  
4.2. Empate - 1 pontos.  
4.3. Derrota - 0 pontos.  
4.4. Wx0 – Vitória por ausência.  
5. Os uniformes deverão obedecer à regra da 
modalidade, o regulamento geral e aos 
seguintes critérios:  
5.1. Camisas numeradas nas costas e na 
frente.  
5.2. Shorts, podendo o goleiro optar em 
utilizar calça esportiva, não sendo obrigatória 
a numeração em ambos.  
5.3. Tênis e meia.  
5.4. Os goleiros deverão ter uniformes de 
cores diferentes da sua equipe e da equipe 
adversária, inclusive dos goleiros 
adversários. 
6. Os jogos, nas fases semifinal, não 
poderão terminar empatados. Caso no 
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tempo normal isto ocorra, serão adotados os 
seguintes procedimentos:  
6.1. Para o desempate far-se-á uma 
prorrogação de 2 (dois) tempos de 5 (cinco) 
minutos.  
6.2. Persistindo o empate, será realizada 
uma primeira rodada de 5 (cinco) cobranças 
de 7 (sete) metros para cada equipe com 
alunos-atletas diferentes e cobranças 
alternadas. Cada equipe nomeia 5 (cinco) 
alunos-atletas. Não é necessário que as 
equipes pré-determinem a sequência de 
seus alunos-atletas.  
Os goleiros podem ser livremente escolhidos 
e substituídos entre os alunos-atletas eleitos 
para participar. Alunos-atletas podem 
participar no tiro de 7 (sete) metros como 
ambos, arremessadores e goleiros.  
6.3. Persistindo o empate serão adotadas 
cobranças alternadas até que se haja um 
vencedor, por atletas que ainda não tenham 
executado tiros de 7m. Será autorizada a 
repetição de cobrança dos tiros após todos 
terem executado, até que se conheça um 
vencedor.  
6.4. Os alunos-atletas desqualificados ou 
excluídos no final do tempo normal e de 
prorrogação de jogo não poderão participar 
das cobranças de tiros de 7 (sete) metros.  
7. Na fase classificatória, quando no mesmo 
grupo 2 (duas) ou mais equipes terminarem 
empatadas, o desempate far-se-á da 
seguinte maneira:  
7.1. Entre 2 (duas) equipes:  
7.1.1. Confronto direto. 32  
 
7.1.2. Maior número de vitórias.  
7.1.3. Maior coeficiente de gols average 
apurado em todos os jogos disputados pelas 
equipes na fase.  
7.1.4. Menor número de gols contra em todos 
os jogos disputados pelas equipes na fase.  
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7.1.5. Maior número de gols pró em todos os 
jogos disputados pelas equipes na fase.  
7.1.6. Maior saldo de gols em todos os jogos 
disputados pelas equipes na fase.  
7.1.7. Sorteio.  
7.2. Entre 3 (três) equipes: os critérios serão 
aplicados as 3 equipes até o final do artigo 
7.2 (item 7.2.1 até 7.2.8) e a classificação 
das 3 equipes serão definidas por este artigo.  
7.2.1. Maior número de vitórias.  
7.2.2. Maior coeficiente de gols average nos 
jogos disputados entre as equipes 
empatadas na fase.  
7.2.3. Menor número de gols contra nos 
jogos disputados entre as equipes 
empatadas na fase.  
7.2.4. Maior número de gols pró nos jogos 
disputados entre as equipes empatadas na 
fase.  
7.2.5. Maior coeficiente de gols average 
apurado em todos os jogos disputados pelas 
equipes na fase.  
7.2.6. Menor número de gols contraem todos 
os jogos disputados pelas equipes na fase.  
7.2.7. Maior número de gols pró em todos os 
jogos disputados pelas equipes na fase.  
7.2.8. Sorteio. Observações:  
I. Na hipótese da aplicação do critério de gols 
average, dividir-se-á o número de gols pró 
pelos gols contra, considerando-se 
classificada a equipe que obtiver maior 
coeficiente.  
II. Quando, para cálculo de gols average, 
uma equipe não sofrer gol, é ela a 
classificada, pois é impossível a divisão por 
zero, assegurando à equipe sem gols 
sofridos a classificação pelo critério de gols 
average.  
III. Quando, para cálculo de average, mais de 
uma equipe não sofrer gol, será classificada 
a equipe que tiver o ataque mais positivo em 
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todos os jogos disputados na fase, pois 
tecnicamente seu coeficiente será maior.  
IV. Para o cálculo de gols average, 
considera-se o resultado final do jogo, 
somando os gols marcados no tempo 
normal, tempo extra e tiros de 7 (sete) 
metros.  
8. Serão utilizados os seguintes critérios 
técnicos para classificar o melhor 2º lugar de 
todos os grupos da fase classificatória para a 
fase semifinal:  
8.1. Os grupos com maior número de 
equipes terão eliminados todos os pontos e 
resultados obtidos nos jogos com o último 
lugar de cada grupo, deixando todos os 
grupos com mesmo número de equipes, para 
posteriormente passar para o item 8.2. Caso 
todos os grupos tenham o mesmo número de 
equipes passar-se-á automaticamente para 
o item 8.2.  
8.2. Será classificado o 2º lugar que tenha 
maior número de pontos ganhos.  
8.3. Caso haja mais de uma equipe 
empatada na condição descrita no item  
8.2, passar-se-á aos critérios específicos 
descritos a seguir, somente para os 
empatados.  
8.3.1. Gols average (dividir os gols pró pelos 
gols contra nos jogos entre as equipes 
selecionadas na fase. Classifica-se o maior 
resultado).  
8.3.2. Gols pró (gols feitos nos jogos 
disputados entre as equipes selecionadas na 
fase. Classifica-se o maior resultado).  
8.3.3. Gols contra (gols recebidos nos jogos 
entre as equipes selecionadas na fase. 
Classifica-se o menor resultado).  
8.3.4. Sorteio.  
9. Em caso do não comparecimento de uma 
equipe dentro do horário estipulado para o 
jogo, após a ciência e autorização do 
Coordenador Geral, esta, será declarada 
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ausente, aplicando-se o WO em favor da 
equipe presente, à qual será declarada 
vencedora pelo placar de 1x0. Caso 
nenhuma das duas equipes se façam 
presentes em tempo hábil, será declarado o 
duplo não comparecimento, atribuindo-se 
derrota a ambas as equipes. 33  
 
10. As bolas a serem utilizadas na 
competição serão as bolas oficiais adotadas 
pela CBHb nas categorias correspondentes.  
11. Não será permitido jogar com óculos (a 
não ser o específico para jogos) piercing, 
brinco, colar, presilha ou qualquer outro 
objeto que ponha em risco a integridade 
física dos alunos-atletas.  
 
 

BASQUETEBOL  
 
Artigo 1º - As partidas serão regidas pelas 
Regras Oficiais da modalidade salvo o 
estabelecido neste Regulamento.  
Artigo 2º - A duração das partidas obedecerá 
aos seguintes critérios:  
§ Primeiro – Na fase classificatória da etapa 
Regional e chave única na Categoria A: 
duração de 40 (quarenta) minutos corridos, 
divididos em 02 (dois) tempos de 20 (vinte) 
minutos, subdivididos em 02 (dois) períodos 
de 10 (dez) minutos, com intervalo do 
primeiro para o segundo tempo de 05 (cinco) 
minutos.  
Categoria B – Os jogos serão disputados em 
02(dois) tempos de 16 (dezesseis) minutos 
corridos com intervalos de 05 (cinco) minutos 
entre ambos, divididos em 04 (quatro) 
períodos de 08 (oito) minutos cada, com 
intervalo de 01 (um) minuto entre o primeiro 
e o segundo período, e entre o terceiro e o 
quarto períodos. As substituições seguem os 
procedimentos que constam no artigo 3º.  
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Será parado o cronômetro nas seguintes 
ocasiões:  
a) Nos tempos técnicos;  

b) Durante os lances livres;  

c) Quando o arbitro determinar;  

d) No final do segundo tempo (último quarto) 
e períodos  
d) No final do segundo tempo (último quarto) 
e períodos extras, os últimos 02 (dois) 
minutos serão cronometrados.  
§ Segundo – Tempos:  
A) No 1º tempo (1º e 2º quartos) poderão 
ser dados 02 (dois) tempos a cada equipe, 
a qualquer momento.  
B) No 2º tempo (3º e 4º quartos) poderão ser 
dados 03 (três) tempos a cada equipe, a 
qualquer momento. Quando estiver nos 2min 
finais do último período de jogo a equipe só 
poderá usar 2(dois) tempos, e o apontador 
deve traçar duas linhas paralelas fortes 
encerrando um dos quadradinhos restando 
dois espaços.  
§ Terceiro – Os jogos da Semi Final e Final 
da etapa Regional, e os jogos na etapa 
Estadual em todas as fases serão realizados 
seguindo:  
a) Categoria B – Os jogos serão disputados 
em 02(dois) tempos de 16 (dezesseis) 
minutos cronometrados com intervalos de 05 
(cinco) minutos entre ambos, divididos em 04 
(quatro) períodos de 08 (oito) minutos cada, 
com intervalo de 01 (um) minuto entre o 
primeiro e o segundo período, e entre o 
terceiro e o quarto períodos. 
As substituições seguem os procedimentos 
que constam no artigo 3º somente na fase de 
classificação ou chave única.  

b) Categoria A – O tempo e as substituições 
serão de acordo com as regras oficiais da 
FIBA.  
Artigo 3º - Os jogos serão disputados 
seguindo as normas a seguir nas etapas 
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Regional e Estadual serão seguidos os 
seguintes procedimentos, na categoria B:  
a) No 1º quarto, não poderá haver 
substituição, salvo em caso de contusão, 
atestado pela equipe médica do evento. O 
aluno-atleta contundido não poderá retornar 
ao jogo.  
b) No intervalo do 1º para o 2º quarto todos 
os alunos-atletas “reservas” em condição de 
jogo deverão substituir alunos-atletas 
“titulares” e não poderão ser substituídos até 
o final do 2º quarto, salvo em caso de 
contusão, atestado pela equipe médica do 
evento. O aluno-atleta contundido não 
poderá retornar ao jogo. Os alunos-atletas 
“titulares” remanescentes na quadra de jogo 
também NÃO poderão ser substituídos pelos 
alunos-atletas que saíram do jogo.  
c) - Nenhum aluno-atleta poderá jogar mais 
de um período entre os períodos 1º e 2º, 
exceto usando a regra da proporcionalidade. 
Em caso de uma equipe utilizar a 
proporcionalidade por ter 8 (oito) alunos-
atletas, estes três jogadores substituídos que 
estavam no banco de reservas no 1º período, 
não poderão ser substituídos até o final do 
segundo período, e os dois restantes do 1º 
período também NÃO poderão ser 
substituídos pelos três que jogaram no 1º 
período, e a outra equipe também poderá 
utilizar somente 8 alunos-atletas e usar a 
mesma regra da proporcionalidade. 
d) – Todos os alunos-atleta deverão 
descansar pelo menos 1 (um) período, entre 
o 1º e 3º período, exceto os alunos-atletas 
que não entraram no jogo por usar a regra da 
proporcionalidade) – Todos os alunos-atleta 
deverão descansar pelo menos 1 (um) 
período, entre o 1º e 3º período, exceto os 
alunos-atletas que não entraram no jogo por 
usar a regra da proporcionalidade. 
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Quando um ou mais alunos-atletas forem 
desqualificados por cometer 2 faltas 
antidesportivas ou duas faltas técnicas a 
equipe poderá fazer substituições desses 
alunos-atletas desqualificados.  
Artigo 4º - Na categoria B, o jogador 
lesionado na partida deverá jogar no próximo 
compromisso da equipe, salvo justificativa 
mediante atestado médico, homologado na 
Coordenação Geral.  
Artigo 5º - Na Categoria B o não 
cumprimento dos Artigos 3º e 4º acarretará:  
b) Se a equipe vencer o jogo o resultado será 
anulado, revertendo-se os pontos a favor da 
equipe perdedora e o placar será como 
descrito no Art. 24º Parágrafo Terceiro do 
Regulamento Geral;  

c) Penalização para o professor infrator;  

d) Perdendo o jogo, mantém o placar.  
 
Artigo 6º – Para efeito de classificação ou 
chave única o critério de pontuação na 
modalidade será o seguinte:  

 Vitória = 02 pontos  

 Derrota = 01 pontos  

 W.O = Vitória por Ausência  
Artigo 7º – Em caso de empate por pontos, 
para definir quais as equipes passarão para 
a próxima fase, o critério de desempate será 
o seguinte:  
I) Entre duas Equipes:  
a) Confronto Direto  
 
II) Entre três ou mais Equipes:  
a) Maior Coeficiente de cestas average 
(pontos pró divididos pelos contra) apurados 
entres as equipes empatadas nos jogos 
entre si;  

b) Maior saldo de cestas (pontos) entre as 
equipes empatadas nos jogos entre si; 
(pontos prós – pontos contra);  
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c) Menor número de cestas (pontos) contra 
entre as equipes empatadas nos jogos entre 
si;  

d) Maior número de cestas pró entre as 
equipes empatadas nos jogos entre si;  

e) Sorteio.  
Artigo 8º - Para efeito de classificação por 
Índice Técnico serão obedecidos os 
seguintes critérios; observando que no (s) 
grupo (s) com maior número de equipes, 
elimina-se os pontos e resultados obtidos 
com a última colocada do grupo, deixando 
todos os grupos com o mesmo número de 
equipes, e segue os critérios deste artigo.  
a) Maior número de pontos ganhos;  

b) Maior saldo de cestas average (pontos pró 
divididos pelos contra);  

c) Menor número de Cestas (pontos) contra;  

d) Maior Número de Cestas (pontos) Pró;  

e) Sorteio.  
Artigo 8º - Para efeito de classificação por 
Índice Técnico serão obedecidos os 
seguintes critérios; observando que no (s) 
grupo (s) com maior número de equipes, 
elimina-se os pontos e resultados obtidos 
com a última colocada do grupo, deixando 
todos os grupos com o mesmo número de 
equipes, e segue os critérios deste artigo.  
a) Maior número de pontos ganhos;  

b) Maior saldo de cestas average (pontos pró 
divididos pelos contra);  

c) Menor número de Cestas (pontos) contra;  

d) Maior Número de Cestas (pontos) Pró;  

e) Sorteio.  
 
Artigo 9º - Critério de desempate entre 
duas equipes no caso de pontos corridos 
em 2(dois) turnos.  
 
a) Confronto Direto;  
b) Maior número de vitórias;  
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c) Maior saldo de cestas average (pontos 
pró divididos pelo contra);  
d) menor número de cestas (pontos) 
contra;  
e) maior número de cestas pró;  
f) sorteio. 
 
Artigo 10º - Critério de desempate entre 
duas equipes no caso de pontos corridos 
em 2(dois) turnos.  
a) Confronto Direto;  
b) Maior número de vitórias;  
c) Maior saldo de cestas average (pontos 
pró divididos pelos contra);  
d) Menor número de cestas (pontos) 
contra;  
e) Maior número de cestas pró;  
f) Sorteio. 
 
Artigo 11º - Os casos omissos serão 
resolvidos pela coordenação geral, e se 
necessário com a anuência da coordenação 
da modalidade, não podendo essas 
resoluções contrariarem as regras oficiais e 
o regulamento geral. 
 

 
 

 Poconé,01 de abril de 2019. 
   

   

   

   

   

Roberto Nunes Rondon  
Diretor de Esporte e Lazer 
  
Brayon José Rondon Maciel  
Coordenador Esporte e Lazer. 
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