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CAPÍTULO I – DA ORGANIZAÇÃO

Art. 1º - Este regulamento é o conjunto das disposições que regem as disputas dos Jogos Escolares de
Torres (JET)

Art. 2º - O JET será promovido pela Prefeitura Municipal de Torres, através da Secretaria Municipal da
Educação.

CAPÍTULO II – DA COORDENAÇÃO

Art. 3º - A coordenação geral do JET 2022 é o órgão deliberativo máximo, encarregado da realização da

Art. 4º - Caberá à coordenação geral: Supervisionar os trabalhos executados pela Comissão Técnica e pela
Comissão Disciplinar e decidir sobre questões próprias da administração e organização desportiva.

Art. 5º - A comissão técnica e disciplinar será formada pelos seguintes membros: um representante da
arbitragem; Alexandre Martins Porcatt; Alceu de Matos Scheffer; Cléberton Teixeira Vicente; Dérick
Machado da Silva; bem como o responsável geral da arbitragem contratada.

Art. 6º - Caberá à comissão técnica e disciplinar: Designar os locais e horários das partidas conforme a
programação elaborada; fiscalizar a aplicação e o cumprimento deste regulamento adotando
subsidiariamente as regras oficiais das Federações Desportivas de cada modalidade e a base do
regulamento dos JERGS (Jogos Escolares do Rio Grande do Sul); providenciar equipe de arbitragem para as



modalidades disputadas; prestar esclarecimentos e tomar decisões em assuntos referentes a questões
técnicas; verificar a qualidade dos materiais utilizados na competição; homologar os resultados e a
classificação, oficializando o campeão e as demais classificações posteriores conforme previsto no
regulamento; Transferir ou suspender partidas programadas; convocar e coordenar os Congressos Técnicos,
estabelecendo datas, horários e locais de suas realizações; Resolver casos omissos de natureza técnica;
impor medidas disciplinares adequadas aos casos concretos após julgamento dos fatos aplicando as
devidas penalidades; Resolver casos omissos de natureza disciplinar que venham a ocorrer durante a
realização da competição.

CAPÍTULO III – DAS FASES DE DISPUTA

JOGOS ESCOLARES DE TORRES (JET)

Art. 7º - O JET do ano de 2022 será disputado em uma fase (fase municipal), classificatória para os JERGS
nas categorias Infantil e Juvenil do ano de 2023 nas modalidades coletivas (Futsal, Voleibol, Handebol,
Basquetebol).

§1º No caso de alguma escola particular sagrar-se campeã em qualquer modalidade, o segundo
lugar estará automaticamente classificado para a próxima etapa (JERGS).

Art. 8º - A fase municipal será realizada nas seguintes datas:

Abertura oficial do evento no mês de maio; Jogo festivo de Voleibol entre os Professores

Atletismo (3 categorias e respectivos naipes) maio; local a confirmar (ULBRA, Torrense, ...)

Xadrez (3 categorias e respectivos naipes) maio; local a confirmar

Basquetebol (3 categorias e respectivos naipes) junho/julho; Escola Manoel Ferreira Porto

Futsal (3 categorias e respectivos naipes) agosto/setembro; CTG da Vila São João

Handebol (3 categorias e respectivos naipes) outubro; CTG da Vila São João

Voleibol (3 categorias e respectivos naipes) novembro; Escola Zona Sul

OBS: as datas poderão sofrer alterações com agendamento e aviso prévio.

§1º Os Esportes coletivos e o Atletismo respeitarão a ordem: mirim, infantil e juvenil (salvo
acordos).

§2º O Xadrez respeitará a ordem: todas as categorias no mesmo dia.

CAPÍTULO IV – DAS MODALIDADES E CATEGORIAS

Art. 9º– O JET 2022 será disputado nas seguintes modalidades, categorias e naipes:

§1º Categorias e naipes:



As modalidades serão disputadas nas categorias mirim, infantil e juvenil, nos naipes masculino e
feminino.

Modalidades individuais (Atletismo, Xadrez e Tênis de Mesa) (idade do JERGS/2022):

A categoriamirim será composta pelos alunos nascidos em 2011 e 2012;

A categoria infantil será composta pelos alunos nascidos em 2008, 2009 e 2010;

A categoria juvenil será composta pelos alunos nascidos nos anos de 2005, 2006 e 2007.

Modalidades coletivas (Voleibol, Handebol, Futsal e Basquetebol) (idades do JERGS/2023):

A categoriamirim será composta pelos alunos nascidos em 2011, 2012 e 2013;

A categoria infantil será composta pelos alunos nascidos em 2009, 2010 e 2011;

A categoria juvenil será composta pelos alunos nascidos nos anos de 2006, 2007 e 2008.

Parágrafo único – os alunos nascido no ano de 2011 poderão jogar duas categorias (mirim e infantil)
nas modalidades coletivas, atendendo os pré-requisitos de cada categoria.

§2º Modalidades:

Atletismo: mirim: 50m, 600m, salto em distância, salto em altura, arremesso de pelota e
revezamento (4x50m);

Infantil: 75m, 250m, 1000m, salto em distância, salto em altura, arremesso de peso, lançamento de
dardo, lançamento de disco, revezamento (4x75m)

Juvenil: 100m, 200m, 400m, 800m, 3000m, salto em altura, salto em distância, arremesso de Peso,
lançamento de dardo, lançamento de disco, revezamento (4x100m)

Handebol;

Futsal;

Voleibol;

Basquetebol;

Xadrez;

CAPÍTULO V – DAS INSCRIÇÕES E DOCUMENTAÇÃO

Art. 10 – As equipes participantes do JET deverão ser formadas por alunos das escolas da rede municipal,
estadual e particular do ensino de Torres.

Art. 11 – As inscrições dos Esportes coletivos deverão ser realizadas e confirmadas até 07 dias antes da
competição, através de email simples contento a modalidade em questão e as equipes que participarão da
mesma (categorias/naipes).



§1º – As inscrições dos Esportes individuais deverão ser realizadas e confirmadas até 7 dias antes
da competição através de email, contendo em anexo a ficha de inscrição da modalidade em questão
preenchida, sem a necessidade de constar documentações e assinaturas na mesma.

Art. 12 – Para validação da inscrição deverá ser apresentada a seguinte documentação no dia da
competição dos esportes coletivos e individuais: ficha de inscrição padrão fornecida pela coordenação
geral do evento contendo a relação nominal do as atletas, devidamente preenchida (letra legível) ou
digitada, sem rasuras juntamente com o número da carteira de identidade. Também será exigida nesta
mesma ficha a assinatura do(a) diretor(a) da escola com o carimbo da escola e do(a) professor(a)
responsável pelas equipes.

§1º Nas categorias infantil e juvenil serão aceitas para fins de identificação os seguintes
documentos: Carteira de Atleta, Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho, Carteira de Identidade Militar
e Passaporte.

§2º Na categoria mirim serão aceitos a carteira de Atleta ou certidão de nascimento para fins de
inscrição.

§3º O aluno nascido no ano de 2011 poderá participar de duas categorias, mirim e infantil e deverá
respeitar o regulamento da categoria que irá participar, seja mirim ou infantil.

Parágrafo único – No dia dos jogos os atletas serão devidamente identificados antes do primeiro
jogo de cada equipe ou antes do início das provas através de documentação oficial apresentada pelo
professor responsável.

Art. 13 – Está vetada a inscrição de novos atletas ou substituições após o primeiro jogo da equipe em
questão. Caso o professor deseje alterar algum aluno na ficha de inscrição, deverá refazer e entregar uma
nova ficha até o primeiro jogo da escola em questão.

§1º - No atletismo não serão aceitos substituições e adições antes do início da prova em questão.

Art. 14 – A inscrição de atletas com idade superior ou inferior à prevista no artigo 10 é expressamente
proibida e se comprovada a ocorrência desta situação, a equipe infratora será penalizada com a exclusão
da competição, sendo atribuído aos jogos dessa equipe nas modalidades coletivas os seguintes resultados:
Futsal: 2x0; Handebol: 3x0; Voleibol: 2x0; Basquetebol: 6x0.

§1º - Os resultados que serão atribuídos às partidas, no caso de comprovação de inscrição irregular
de um atleta, somente serão aplicados caso a equipe tenha sido vencedora, em caso de empates ou
derrotas abaixo do placar estipulado para infrações. Caso tenha havido a derrota da equipe infratora pelo
placar maior que estipulado nos casos de exclusão, estes placares serão mantidos.

Art. 15 – O número máximo de atletas por equipe será o seguinte:

Atletismo: 2 atletas por prova (uma equipe de revezamento por escola);

Handebol: 12 atletas;

Basquetebol: 10 atletas;

Voleibol: 10 atletas;



Futsal: 10 atletas;

Xadrez: 2 atletas por categoria/naipe.

CAPÍTULO VI – DA PREMIAÇÃO

Art. 16 – As equipes serão premiadas conforme previsto abaixo:

§1º Nas modalidades individuais serão premiados com medalhas, os três primeiros colocados em
cada prova (Atletismo, Xadrez e Tênis de Mesa);

§2º Nas modalidades coletivas serão premiadas com medalhas, as três primeiras colocadas em
cada categoria/naipe.

§3º Na classificação final de cada modalidade, será premiada com troféu a escola melhor colocada
no quadro de medalhas (estilo olímpico) da modalidade em questão.

§4º Na classificação geral serão premiadas com troféu, as cinco melhores escolas classificadas de
acordo com o regulamento a seguir.

Art. 17 – Para classificação geral, será utilizado o seguinte sistema de pontuação:

§1º Em cada modalidade esportiva estará em jogo, a partir do quadro de medalhas do Esporte em
questão (estilo olímpico), classificados primeiro pelo número de medalhas de ouro, segundo por medalhas
de prata e terceiro por medalhas de bronze:

1º lugar – 100 pontos;

2º lugar – 70 pontos;

3º lugar – 50 pontos;

4º lugar – 30 pontos;

5º lugar – 10 pontos;

§2º Para efeitos de classificação, será considerada terceiro lugar nos esportes coletivos, a escola
que perder o confronto semifinal para a eventual campeã, caso haja a fase anterior ou através da disputa
de um jogo para decisão do 3º lugar.

Parágrafo único –Em caso de empate no quadro de medalhas a pontuação que as equipes
empatadas receberiam será somada e dividida entre essas equipes. Ex: 2º e 3º lugares empatados com 1
ouro, 1 prata e 1 bronze (70+50)/2= 60 pontos para cada.

§2º A participação na abertura oficial do evento contabilizará 100 pontos para cada escola
participante com o mínimo de 10 alunos participantes e o máximo de 20 alunos.

OBS: caso a escola tenha de 5 à 9 representantes receberá 50 pontos. E abaixo de 5 não receberá
pontuação.



§3º Critérios de desempate na classificação geral:

1º maior número de vitórias emmodalidades (100 pontos);

2º maior número de 2º lugares em modalidades (70 pontos);

3º maior número de 3º lugares em modalidades (50 pontos);

4º maior número de 4º lugares em modalidades (30 pontos);

5º maior número de equipes participantes nos esportes coletivos (todas as categorias);

6º sorteio.

CAPÍTULO VII – DA ARBITRAGEM

Art. 18 – A contratação da arbitragem ficará sob responsabilidade da coordenação geral do evento.

Art.19 – Caberá à equipe de arbitragem bem como a comissão técnica, exigir a apresentação da
identificação de todos os inscritos para o jogo de acordo com o Art. 12.

CAPÍTULO VII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 20 – Os protestos e solicitações das equipes, somente serão aceitos por escrito e deverão conter a
assinatura do técnico da equipe, devendo ser encaminhados no prazo máximo de 30 minutos da
decorrência do evento que originou o mesmo.

Art. 21 – Os promotores do JET não se responsabilizarão por acidentes ocorridos com atletas ou dirigentes,
dentro ou fora das quadras de jogo.

Art. 22 – A equipe que não comparecer em alguma de suas partidas ou não participar de toda a
programação dos jogos, perderá sua(s) partida(s) por WO, sendo esta equipe desclassificada da competição.

§1º Para efeitos de tabela e classificação os resultados do WO serão: Futsal: 2x0; Handebol: 3x0;
Voleibol: 2x0; Basquetebol: 6x0. Para efeitos de desempate, os jogos da equipe desclassificada serão
desconsiderados.

§2º A punição para a equipe que abandonar a competição será definida posteriormente pela
comissão técnica.

Art. 23 – Para definição do terceiro lugar para fins de classificação nos esportes coletivos e no Tênis de
Mesa será considerada(o) a(o) equipe(aluno) derrotada(o) na fase semifinal pela(o) eventual campeã(o) ou
em partida para a disputa do mesmo.

§1º Caso não haja fase semifinal, será levada em consideração a fase anterior à final.



Art. 24 – Havendo semelhança no fardamento entre duas equipes deverá priorizar-se o bom senso para o
uso de coletes fornecidos pela organização ou será realizado um sorteio para que uma das equipes troque
de uniforme.

Art. 25 – Casos omissos serão definidos pela coordenação geral do JET, não cabendo recurso às decisões.

CAPÍTULO IX – REGULAMENTOS TÉCNICOS

Art. 26 Aspectos gerais:

§1º Nos Esportes coletivos, caso uma escola particular venha a sagrar-se campeã, acontecerá um
jogo extra exclusivamente para a disputa da vaga nos JERGS, entre as duas escolas derrotadas pela escola
particular em questão na fase semifinal e final.

Parágrafo único – caso a formatação da competição seja apenas em 2 fases (chave(s) e final) ignora-
se o jogo extra, permanecendo o vice-campeão em questão.

§2º Nos Esportes coletivos, quando na formatação da competição houver chave com 3 escolas, em
caso de empate no primeiro jogo dessa chave, será considerada vencedora para fins ordem dos jogos e
não de classificação, a equipe que estiver “mandando” o jogo.

§3º A formatação de cada competição das modalidades bem como a duração das partidas, o
sorteio das chave e o desempate nas fases finais serão decididos em congresso técnico.

Art. 27 Voleibol:

As disputas no Voleibol serão regidas pelas regras em vigor da Confederação Brasileira de Voleibol,
pelo que dispuser este regulamento e pelo que for aprovado em congresso técnico.

- A pontuação será atribuída de acordo com o seguinte critério:

No caso de disputa de um ou dois sets: vitória – 3 pontos, derrota – 0 ponto;

No caso da disputa de três sets, jogos com o placar de 2x0: vitória – 3 pontos, derrota – 0 ponto;

No caso da disputa de três sets, jogos com o placar de 2x1: vitória – 2 pontos, derrota – 1 ponto;

No caso da disputa de cinco sets, jogos com o placar de 3x0: vitória – 3 pontos, derrota – 0 ponto;

No caso da disputa de cinco sets, jogos com o placar de 3x1: vitória – 3 pontos, derrota – 0 ponto;

No caso da disputa de cinco sets, jogos com o placar de 3x2: vitória – 2 pontos, derrota – 1 ponto.

- Os critérios de desempate serão adotados de acordo com a seguinte ordem na etapa
classificatória:

1º Confronto direto (duas equipes);

2º Sets average (divisão entre os sets ganhos pelos perdidos);



3º Pontos average (divisão entre os pontos ganhos pelos perdidos);

4º sorteio;

Art. 28 Atletismo:

As disputas no Atletismo serão regidas pelas regras em vigor da Confederação Brasileira de
Atletismo, pelo que dispuser este regulamento e pelo que for aprovado em congresso técnico.

- Nas competições do atletismo serão disputadas as seguintes provas (masculino e feminino):

Mirim: 50m, 600m, salto em distância, salto em altura, arremesso de pelota e revezamento
(4x50m);

Infantil: 75m, 250m, 1000m, salto em distância, salto em altura, arremesso de peso, lançamento de
dardo, lançamento de disco, revezamento (4x75m)

Juvenil: 100m, 200m, 400m, 800m, 3000m, salto em altura, salto em distância, arremesso de Peso,
lançamento de dardo, lançamento de disco, revezamento (4x100m)

§1º cada aluno poderá participar de duas provas individuais e o revezamento. Caso o aluno seja
inscrito em mais de duas provas, o mesmo será desclassificado a partir da terceira prova na ordem
cronológica dos acontecimentos, assim que detectada a irregularidade (mesmo após os resultados).

Art.29 Handebol:

As disputas no Handebol serão regidas pelas regras em vigor da Confederação Brasileira de
Handebol, pelo que dispuser este regulamento e pelo que for aprovado em congresso técnico.

- A pontuação será atribuída de acordo com o seguinte critério:

Vitória – 2 pontos

Empate – 1 ponto

Derrota – 0 ponto

- Os critérios de desempate serão adotados de acordo com a seguinte ordem na etapa
classificatória:

1º Confronto direto (duas equipes);

2º maior número de vitórias;

3º maior saldo de gols;

4º menor número de gols sofridos;

5º sorteio;

Art. 30 Futsal:



As disputas no Futsal serão regidas pelas regras em vigor da Confederação Brasileira de Handebol,
pelo que dispuser este regulamento e pelo que for aprovado em congresso técnico.

- A pontuação será atribuída na seguinte forma:

Vitória – 3 pontos

Empate – 1 ponto

Derrota – 0 ponto

- As penalidades para atletas seguirão os seguintes critérios:

Dois cartões amarelos acumulativos – suspensão por um jogo

Um cartão vermelho – suspensão por um jogo, podendo ser ampliado de acordo com o julgamento
da comissão disciplinar.

Parágrafo único – a contagem dos cartões não será zerada para fases posteriores da competição
visando cumprir os objetivos do evento.

- Os critérios de desempate serão adotados de acordo com a seguinte ordem na etapa
classificatória:

1º confronto direto (entre duas equipes);

2º maior número de vitórias;

3º maior saldo de gols;

4º menor número de gols sofridos;

5º menor número de cartões vermelhos;

6º menor número de cartões amarelos;

7º sorteio.

Art. 31 Basquetebol:

As disputas no Basquetebol serão regidas pelas regras em vigor da Confederação Brasileira de
Basquetebol, pelo que dispuser este regulamento e pelo que for aprovado em congresso técnico.

- A pontuação será atribuída de acordo com o seguinte critério:

Vitória – 2 pontos

Derrota – 1 ponto

- Os critérios de desempate serão adotados de acordo com a seguinte ordem na etapa
classificatória:

1º Confronto direto (duas equipes);



2º maior saldo de pontos;

3º maior saldo average (divide-se o número de pontos feitos pelos pontos levados);

4º sorteio.

Art. 32 Xadrez:

As disputas no Xadrez serão regidas pelas regras em vigor da Confederação Brasileira de Xadrez,
pelo que dispuser este regulamento e pelo que for aprovado em congresso técnico.

A forma de disputa será:

§1º Sistemasuíço de emparceiramento em cinco (5) rodadas por categoria.

O tempo de jogo, em todas as etapas será de 30 minutos, sendo os primeiros 25 minutos marcados
de forma geral e os últimos 5 minutos para cada jogador.

- Critérios de desempate no Sistema Suíço:

1º Buchholz;
2º Buchholz Mediano;
3º Sonnenborn-Berger;
4º Escore Progressivo;
5º Número de Vitórias;
6º Sorteio.


