
REGULAMENTO ESPECÍFICO 

 

1 - ATLETISMO 

A competição de Atletismo será regida de acordo com as regras da Federação 

de Atletismo (IAAF), pelo regulamento Geral e por este regulamento. 

CATEGORIA 07 até 11 anos (DI. SA PC, DA e DV) 

Feminino    Masculino 

1 75m rasos 1 75m rasos 

2 100m rasos 2 100m rasos 

3 200m rasos 3 200m rasos 

4 Revezamento 4x75 rasos 4 Revezamento 4x75 rasos 

5 Salto em distancia  5 Salto em distancia 

6 Arremesso de pelota 6 Arremesso de pelota 

CATEGORIA 12 até 15 anos(DI. SA PC, DA e DV) 

Feminino   Masculino 

1 75m rasos  1 75m rasos  

2 100m rasos 2 100m rasos 

3 200m rasos 3 200m rasos 

4 Revezamento 4x75 rasos 4 Revezamento 4x75 rasos 

5 Salto em distancia  5 Salto em distancia 

6 Arremesso de pelota 6 Arremesso de pelota 

CATEGORIA 16 anos acima(DI. SA PC, DA e DV) 

Feminino   Masculino 

1 75m rasos  1 75m rasos 100m rasos 

2 100m rasos  2 100m rasos 200m rasos 

3 200m rasos  3 200m rasos 
Revezamento 4x75 rasos 

4 Revezamento 4x75 rasos 
Salto em distancia  

4 Revezamento 4x75 rasos 
Salto em distancia 

5 Salto em distancia  5 Salto em distancia  

6 Arremesso de pelota  Arremesso de pelota 

 

DA ORGANIZAÇÃO  

a) As provas em que não houver a inscrição mínima de dois atletas, serão 

canceladas da programação, sendo que o (s) atleta (s) inscritos nessas 

provas poderão ser remanejados para outras provas no Congresso 

Técnico. 

b) Cada competidor poderá participar de 2 (duas) provas individuais e  do 

revezamento. Caso as provas individuais sejam de pista apenas uma 

poderá se superior á distancia de 200m 

c) Cada escola ou instituição poderá inscrever três atletas por prova. 

d) A substituição de atleta só será permitida 24 horas antes do inicio da 

competição e somente por outro atleta já inscrito na modalidade. 



e) As provas serão realizadas nas etapas da manhã com inicio as 8h e nas 

etapas da tarde com inicio as 14h30m, e antes de cada etapa atletas ou 

técnicos deverão confirmar a sua participação  

f) Nenhum técnico ou atleta poderá adentrar a pista ou local de 

competição, sem a devida autorização. 

g) A Classificação na Modalidade de Atletismo será feita pelo quadro de 

medalhas, ou seja, seguira a seguinte ordem: maior numero de 

medalhas de ouro, maior numero de medalhas de prata, e maior numero 

de medalhas de bronze. 

2 - BASQUETEBOL 

A competição de fundamentos Basquetebol será regida de acordo com as 

regras da Federação de Basquete (FIB) pelo regulamento Geral e por este 

regulamento. 

CATEGORIA 07 até 11 anos (DI. SA PC, DA e DV) 

Feminino   Masculino 

1 Arremesso 1 Arremesso  

2 Drible 2 Drible 

CATEGORIA 12 até 15 anos (DI. SA PC, DA e DV) 

Feminino   Masculino 

1 Arremesso 1 Arremesso  

2 Drible 2 Drible 

CATEGORIA 16 anos acima (DI. SA PC, DA e DV) 

Feminino   Masculino 

1 Arremesso 1 Arremesso  

2 Drible 2 Drible 

 

DA ORGANIZAÇÃO  

a) As provas em que não houver a inscrição mínima de dois atletas serão 

canceladas e retiradas da programação, sendo que os (s) atletas (s) 

inscritos nessas provas poderão ser remanejados para outras provas. 

Estas mudanças serão discutidas no congresso técnico. 

b) Cada competidor poderá participar das 2 (duas) disputas provas 

individuais. 

c) Cada escola ou instituição poderá inscrever três atletas. 

d) A substituição de atleta só será permitida 24 horas antes do inicio da 

competição e somente por outro atleta já inscrito na modalidade. 

e) A Classificação na Modalidade de Basquetebol, será feita pelo quadro 

de medalhas, ou seja, seguira  a seguinte ordem : maior numero de 

medalhas de ouro, maior numero de medalhas de prata, e maior numero 

de medalhas de bronze. 

 

 



 

 

3 - VOLEIBOL 

A competição de fundamentos Voleibol será regida  por este regulamento. 

CATEGORIA 07 até 11 anos (DI. SA PC, DA e DV) 

Feminino Masculino 

1 Saque  1 Saque 

CATEGORIA 12 até 15 anos (DI. SA PC, DA e DV) 

Feminino Masculino 

1 Saque  1 Saque 

CATEGORIA acima 16 anos (DI. SA PC, DA e DV) 

1 Saque  1 Saque 

 

DA ORGANIZAÇÃO  

a) As provas em que não houver a inscrição mínima de dois atletas serão 

canceladas e retiradas da programação. Estas mudanças serão 

discutidas no congresso técnico. 

b) Cada escola ou instituição poderá inscrever três atletas. 

c) A substituição de atleta só será permitida 24 horas antes do inicio da 

competição e somente por outro atleta já inscrito na modalidade. 

d) A Classificação na Modalidade de voleibol, será feita pelo quadro de 

medalhas, ou seja, seguira  a seguinte ordem : maior numero de 

medalhas de ouro, maior numero de medalhas de prata, e maior numero 

de medalhas de bronze. 

4 - NATAÇÃO 

A competição de Natação será regida de acordo com as regras deste 

regulamento. 

CATEGORIA 07 até 11 anos (DI. SA PC, DA e DV) 

Feminino Masculino 

1 25m livre 1 25 m livre 

2 50 m livre 2 50 m livre 

3 Revezamento 4x25 m livre 3 Revezamento 4x25 m livre 

 CATEGORIA 12 até 15 anos (DI. SA PC, DA e DV) 

Feminino Masculino 

1 25m livre 1 25 m livre 

2 50 m livre 2 50 m livre 

3 Revezamento 4x25 m livre 3 Revezamento 4x25 m livre 

CATEGORIA 16 anos acima  (DI. SA PC, DA e DV) 

Feminino Masculino 

1 25m livre 1 25 m livre 

2 50 m livre 2 50 m livre 



3 Revezamento 4x25 m livre 3 Revezamento 4x25 m livre 

 

A ORGANIZAÇÃO  

a) As provas em que não houver a inscrição mínima de dois atletas, serão 

canceladas e retiradas da programação, sendo que o (s) atleta (s) 

inscritos nessas provas poderão ser remanejados para outras provas no 

Congresso Técnico. 

b) Cada competidor poderá participar de 2 (duas) provas individuais e  do 

revezamento. Caso as provas individuais sejam de pista apenas uma 

poderá se superior á distancia de 200m 

c) Cada escola ou instituição poderá inscrever três atletas por prova. 

d) A substituição de atleta só será permitida 24 horas antes do inicio da 

competição e somente por outro atleta já inscrito na modalidade. 

e) A Classificação na Modalidade de Natação será feita pelo quadro de 

medalhas, ou seja, seguira a seguinte ordem: maior numero de 

medalhas de ouro, maior numero de medalhas de prata, e maior numero 

de medalhas de bronze. 

5 –  QUEIMADA 

a) A competição será realizada no naipe feminino. 

b) Cada equipe poderá inscrever no máximo 20 atletas e no mínimo 10 

atleta. 

c) No inicio das partidas cada equipe deverá estar composta por 10 atletas 

no máximo e no mínimo 6 atletas. As substituições serão feitas no 

intervalo das disputas. 

d) O jogo terá uma disputa de 3 sets. E cada set com duração de no 

máximo de 10 minutos. Ou quando todas as atletas de uma das equipes 

forem queimadas. Se o set ultrapassar as 10 minutos será contados as 

atletas vivas, a equipe que tiver maior número de atletas será vencedora 

do set. Caso empate será dado continuação do jogo e a primeira atleta 

morta será dada a equipe vencedora. 

6  - FUTSAL - Esta modalidade será disputadas para   DI e DA  
a) A competição será realizada no naipe feminino e masculino. 

b) Cada equipe poderá inscrever no máximo 10 atletas e no mínimo 7 

atleta. 

c) No inicio das partidas cada equipe deverá estar composta por 5 atletas 

no máximo e no mínimo 3 atletas.  

d) Os jogos serão disputados no tempo e 20 minutos com intervalo de 5 

minutos. 

e) Caso o jogo terminar empatado, será feita cobrança de pênaltis. 

f) A competição será feita em eliminatória simples. 



 7 – GOALBOAL  

 Esta modalidade será disputadas para   DV. 

8. TENIS DE MESA  

Será realizada em forma de festival. 

Cada escola poderá inscrever 5 atletas. 
 

9 - JOGOS RECREATIVOS ADAPTADOS 

CATEGORIA 07 até 11 anos (DI. SA PC, DA e DV) 

 CATEGORIA 12 até 15 anos (DI. SA PC, DA e DV) 

CATEGORIA 16 anos acima  (DI. SA PC, DA e DV) 

 

9.1.- ARREMESSO DA BOLA  AO ARCO  
Jogo: 
Material: 3 arcos, 3 bolas pequenas 
Objetivo: aprimorar a orientação espaço temporal 
Descrição: Dividir os alunos em3 equipes, cada equipe com 10 alunos. 

À frente de cada equipe   uma fita que demarcará o local de onde a bola 
deve ser arremessada e a 4m a frente de cada equipe estará um arco. Ao sinal, 
o primeiro atleta de cada equipe arremessará a bola dentro do arco, caso 
acerte contará ponto para sua equipe e assim sucessivamente, os alunos que 
arremessarem deverão se posicionar ao lado de sua coluna até que se obtenha 
uma equipe vencedora. 

 
9.2-CONDUÇÃO DA BOLA  
Jogo : 
Material: 6 cabos de vassoura e  3 bolas pequenas 
Objetivo: aprimorar coordenação global  
Descrição: Dividir os alunos em3 equipes, cada equipe com 10 alunos. 
  Usando as marcações da quadra de vôlei, a equipe deverá se 
posicionar atrás da linha de fundo. Ao sinal do professor ,primeiro aluno  de 
cada equipe sairá, conduzindo e controlando a bola com os bastões, dará a 
volta em um cone, voltará, entregará a bola para o próximo e fará uma coluna 
ao lado da sua. Ganha a equipe que terminar primeiro. 

 
9.3 - CATANDO PAPEL  
Jogo : 
Material: canudos, copo descartável e papel picado  
Objetivo: aprimorar coordenação motora fina 
Descrição: Dividir os alunos em 3 equipes , cada equipe com 3 alunos. 
  Dentro de uma caixa serão colados vários pedaços de papele 
entregue para cada equipe. Ao sinal do professor o aluno deverá, com o , 
aspirar um pedaço de papel e colocar em um copo que estará a 5m de 
distância, voltará para o final da sua coluna e esperará até que chegue a sua 



vez novamente. Ganhará a equipe que ao final de três minutos colocar no copo 
a maior quantidade de papel.  
Regra: caso o papel durante o percurso caia, o aluno retornará a caixa e 
aspirará outro pedaço de papel, dando continuidade ao jogo. 
 
9.4 -CORRIDA SOBRE O BANCO SUECO  
Jogo : 
Material: três bancos suecos  
Objetivo: aprimorar coordenação global  
Descrição: Dividir os alunos em3 equipes , cada equipe com 5 alunos. 
  Cada equipe ficará disposta atrás de um banco sueco. Ao sinal o 
primeiro subira no banco e correra até a outra extremidade, onde descerá e 
fará uma nova coluna. Ganhará a equipe que formar primeiro a coluna do outro 
lado  
 
9.5 - ARREMESSO E DOMINIO 
Jogo : 
Material: bola de basquete 
Objetivo: aprimorar coordenação global  
Descrição: Dividir os alunos em 3 equipes , cada equipe com 2 alunos 
  As equipes ficarão dispostas no centro da quadra. Ao sinal os 
alunos arremessam a bola para o seu colega de equipe sem deixar a bola cair. 
Ganha a equipe que em dois minutos de arremesso não deixar a bola cair. 
 
9.6 - TRANPORTE DE ÁGUA   
Jogo : 
Material: 3 baldes, copos descartáveis, 3 garrafas pets e  pratos descartáveis 
Objetivo: aprimorar coordenação global  
Descrição: Dividir os alunos em3 equipes , cada equipe com 8 alunos  

Cada jogador deverá encher o copo no seu balde, colocar em cima do 
prato e ir o mais rápido possível em direção a sua garrafa, não podendo 
durante o percurso, apoiar ou segurar o copo com a mão ou qualquer parte do 
corpo. Após derramar o líquido dentro de sua garrafa, deverá retornar para sua 
fila entregando o prato e o copo ao próximo atleta de sua equipe e dirigir-se 
para o final da fila.  O atleta que receber o prato e o copo deverá encher o 
mesmo de água e executar os procedimentos anteriores. Vence a equipe que 
conseguir encher mais rápido a sua garrafa.    
REGRA: O aluno não poderá utilizar a água derramada no prato e nem retornar 
no meio do percurso para encher seu copo de novo.  
 
9.7  - BOLICHE GOL  
Jogo : 
Material: 1 bola  , 1 corda elástica e duas traves  
Objetivo: aprimorar coordenação global  
Descrição: A equipe será composta 10 alunos sendo que 2 de cada deficiência  
  A área a ser utilizada será as marcações da quadra de vôlei. Ao 
inicio do jogo os atletas arremessam a bola para a meta adversária, com o 
aluno jogando a bola por baixo da corda.  
  Duração do jogo 10 minutos. Ganhará quem fizer a maior 
quantidade de gols. 



 
9.8- BOCHA –  Esta modalidade será disputadas com Paralisados Cerebral 
(PC)  
 
 
9.9 – JOGO DE  DAMA  
 
9.10 - JOGOS DE PISCINA 
 MERGULHO – Esta modalidade será disputadas para SA, DV e PC 
Jogo :Material: cordas elásticas 
Objetivo: aprimorar coordenação global  
Descrição: Dividir os alunos em 3 equipes , cada equipe com 3 alunos  
  As equipes ficarão dispostas em um lado da piscina. Ao sinal 
sairá um componente de cada equipe que fará o percurso formando do outro 
lado da piscina uma nova coluna. Cada aluno deverá fazer seu percurso sem 
tocar o pé no fundo da piscina, podendo parar e flutuar. 
 
9.11 - CORRIDADE REVEZAMENTO NA PISCINA – Esta modalidade será 
disputadas para  SA, DV, DI e DA  
Jogo : 
Material: 3 bolas 
Objetivo: aprimorar coordenação global  
Descrição: Dividir os alunos em3 equipes , cada equipe com 4 alunos  
  As equipes ficarão dispostas nos dois lados da piscina, ou seja 
dois em cada  lado da piscina. Ao sinal sairá um componente de cada equipe e 
fara o percurso, entregando a bola ao próximo. Cada aluno ao completar o 
percurso deverá entregar a bola ao próximo e sair da piscina. Ganha a equipe 
que completa o revezamento primeiro.  
 
9.12- RECOLHENDO AS BOLAS – Esta modalidade será disputadas para    
SA, DV,  DI e DA  
Jogo : 
Material: 20 bolas e 1 arco 
Objetivo: aprimorar coordenação global  
Descrição: A equipe será composta por 3 alunos 
  Ao sinal a equipe que está na piscina recolherá e colocará dentro 
do arco a maior quantidade de bola. Ganha a equipe que recolher a maior 
quantidade de bolas possível.  
 
9.13 – BOLA AO CANO - Esta modalidade será disputadas com 
Paralisados Cerebral (PC)  
Material: 3 bolas e 1 Cano de PVC. 
Objetivo: aprimorar coordenação global  
Descrição: A equipe será composta por 5 alunos 
  Ao sinal  os alunos terão que colocar no cano 3 bolas.  
 
9.14 – TACO AO ALVO - Esta modalidade será disputadas com 
Paralisados Cerebral (PC)  
Material: 3 bolas e 1 Taco de madeira e um alvo. 
Objetivo: aprimorar coordenação global  



Descrição: A equipe será composta por 3 alunos 
  Ao sinal  os alunos com uso do taco colocar as bolas no alvo.  
 
 
 


