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REGULAMENTO
1 – PROMOÇÃO E OBJETIVOS
Os Jogos Internos serão disputados em duas modalidaes esportivas: futsal
e voleibol, será promovida pelo setor de Esportes da Escola, tem como objetivo
desenvolver através da pratica esportiva a integração e intercambio dos alunos
envolvidos com o evento de forma saudável e oferecer novas oportunidades de lazer e
convivência.
Este regulamento é o conjunto das disposições que regem a competição
2 – ORGANIZAÇÃO E DIREÇÃO
Ficará por responsabilidade da comissão organizadora a elaboração das
tabelas, horários de jogos e a parte disciplinar da competição. Os Jogos obedecerão as
disposições deste regulamento, e serão realizados de 30 de março a 07 de abril.
3 – PARTICIPANTES
Poderão participar das competições todos os alunos devidamente
matriculados no Educandário Santa Teresinha, Professores e Funcionários da entidade.
4 – INSCRIÇÕES DE ATLETAS
Poderão participar das competições, apenas os atletas inscritos
(corretamente) de 16 a 20 de março e que tenha pago o valor referente a inscrição.
Valor da inscrição: cada equipe pagará uma taxa de 50 reais, independentemente
da quantidade de atletas que tiver na equipe.
As turmas que por acaso tenham menos de 20 alunos matriculados em sua turma
poderá convidar até 03 (três) atletas de outras turmas afim de formar sua equipe.

5 – JOGOS
Todos os jogos serão realizados nas dependências da escola.
Os jogos de Futsal serão divididos em dois tempos de 15 minutos cada um.
As equipes deverão cumprir rigorosamente os horários de jogos,
indicados na tabela, não haverá tolerância para inicio das partidas. A equipe que
não cumprir este item será desclassificada (W.O.).
Em caso de empate, passará para a fase seguinte quem obtiver a melhor
campanha até o momento, sendo aplicado este critério inclusive na final do campeonato.
Os jogos de Voleibol serão disputados em melhor de três sets, cada um de
vinte e cinco pontos (com mudança de quadra ao final de cada set), caso aconteça o
terceiro set este finaliza com quinze pontos.
- As equipes deverão estar uniformizadas (camisas) com numeração
nas costas.
- Caso os uniformes estejam idênticos a organização
providenciará
coletes a equipe mandante (primeiro nome da súmula).
- Poderão permanecer dentro das quadras (durante as disputas)
apenas dez atletas (relacionados na súmula) e um responsável desde que este esteja
inscrito.

As competições serão regidas pelas regras da:
- Confederação Brasileira de Futsal;
- Confederação Brasileira de Voleibol;
6 – DISCIPLINAR
Durante a realização dos Jogos Internos serão utilizadas as seguintes
punições:
- Caso de agressão, tentativa de agressão ou qualquer tipo de indisciplina,
contra a arbitragem, comissão organizadora, adversários, integrante da mesma equipe,
torcida e qualquer pessoa ligada a organização do evento.
Será eliminado dos jogos, podendo a punição se estender nos próximos
anos em outras competições organizadas pelo Serviço de Educação Física da Escola.

Nos jogos de Futsal o atleta que receber o segundo cartão amarelo estará
suspenso por uma partida, no caso de cartão vermelho caberá a comissão julgar a
suspensão do atleta, a princípio estará automaticamente suspenso por um jogo.
O atleta expulso não poderá permanecer na quadra de jogo durante a
partida.
Para a apresentação de provas, impetrado a recursos, a equipe
denunciante, terá que entregar junto a(s) prova(s) dez quilos de alimentos não perecível
ou a quantia de 50 reais à comissão organizadora em um prazo máximo de 60 minutos.
O atleta inscrito em uma equipe não poderá participar por outra.

7 – DISPOSIÇÕES GERAIS

Os casos omissos, no presente regulamento serão resolvidos pela
Comissão Organizadora, que o julgará de acordo com as normas da justiça e da ética
esportiva.
8 – PREMIAÇÃO
Medalhas aos Campeões, e Vice-Campeões.
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