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JOGOS OFICIAIS DO PARANÁ - 2010 
24º JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ 

53º JOGOS ABERTOS DO PARANÁ  
 
 

R E G U L A M E N T O  G E R A L 
 
 

T ÍTULO I -  DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
ART.  1º .   Os Jogos Of ic iais  do Paraná ,  manifestações do desporto, organizados pelo 
Governo do Estado do Paraná, através da Paraná Espor te, contando com o apoio das 
Prefe ituras Munic ipais  e Ent idades de Administração do Desporto do Paraná, regular -se-
ão, gener icamente, pela leg is lação v igente apl icável e,  espec if icamente, pelas 
d ispos ições cont idas neste Regulamento  e atos adminis trat ivos expedidos pelo Conselho 
Estadual de Espor te e Lazer do Paraná -  CEEL e demais autor idades públ icas, no 
exerc íc io de suas atr ibu ições.   

Parágrafo Primeiro -  Cons ideram-se Jogos Ofic ia is do Paraná :  Jogos Abertos do 
Paraná (JAPs ) ,  Jogos da Juventude do Paraná (JOJUPs ) ,  Jogos Colegiais do 
Paraná (JOCOPs )  e  Jogos Univers i tár ios  do Paraná (JUPs ) .  
Parágrafo Segundo -  O presente Regulamento t ra tará somente das compet ições: 
24º Jogos da Juventude do Paraná e 53º Jogos Abertos do Paraná.  
Parágrafo Terceiro -  A normat ização complementar e subsequente, bem como os 
atos de comunicação aos part ic ipantes dos Jogos Of ic ia is do Paraná ,  formal izar-
se-ão através de documentos of ic ia is expedidos pela autor idade administrat iva, 
comissões ou órgãos competentes. 

 
ART.  2º .   As pessoas f ís icas e jur íd icas que par t ic iparem dos Jogos Of ic iais  do 
Paraná ,  serão consideradas conhecedoras da legis lação esport iva apl icável e das 
d ispos ições cont idas neste Regulamento  e,  igualmente, dos atos adminis trat ivos 
complementares,  notadamente os expedidos pelo Conselho Estadual  de Esporte e Lazer 
do Paraná -  CEEL. 
 
ART.  3º .   Para efe i tos  deste Regulamento são consideradas equivalentes às  
denominações Paraná Esporte ou PRES, Centros Regionais de Esporte e Lazer ou 
CRELs,  Jogos da Juventude do Paraná  ou JOJUPs ,  Jogos Abertos  do Paraná  ou JAPs .  
 
T ÍTULO II  -  DOS PRINCÍPIOS 
 
ART.  4º .   Os Jogos Ofic ia is do Paraná  assentam-se nos pr inc ípios decorrentes da 
pol í t ica do Governo do Paraná para o desenvolv imento do esporte e do lazer .  São e les :  
da soberania, da autonomia, da democrat ização, da l iberdade,  do d irei to soc ia l,  da 
d iferenc iação, da ident idade nac ional,  da educação, da qual idade,  da descentra l ização,  
da segurança e da ef ic iênc ia. 
 
TÍTULO II I  -  DOS OBJETIVOS 
 
ART.  5º .   São objet ivos dos Jogos Of ic ia is  do Paraná  previs tos  neste Regulamento :  

I  -  Promover  a in tegração sóc io-espor t iva entre vár ias representações munic ipais,  
e as pessoas que as integram; 
I I  -  Propic iar  o desenvolvimento in tegra l do c idadão paranaense como ser socia l,  
autônomo, democrát ico e part ic ipante, contr ibu indo para o p leno exercíc io da 
c idadania; 
I I I  -  Compensar os  efe itos noc ivos da v ida moderna, contr ibu indo para a 
preservação e promoção da saúde humana; 
IV -  Gerar at iv idade econômica com mercado d iferenc iado pela oferta de novos  
empregos, serv iços e bens de natureza esport iva; 
V -  Est imular o desenvolvimento técnico espor t ivo das representações munic ipais,  
buscando aval iar  e apresentar subsíd ios a part ir  da anál ise c ientí f ica, quant i ta t iva 
e qual i ta t iva; 
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VI -  In teragir  com os demais segmentos af ins que contr ibuem no desenvolv imento 
do esporte do Paraná.  
Parágrafo Primeiro -  São objet ivos especí f icos para os Jogos da Juventude do 
Paraná :  
I  -  Redimens ionar os  valores sóc io-cul tura is-espor t ivos dos recursos humanos 
d isponíveis,  encaminhando-os para o esporte rendimento; 
I I  -  Opor tunizar a part ic ipação de estudantes/at le tas em uma compet ição com 
nível técnico mais  elevado. 
Parágrafo Segundo -  São objet ivos específ icos para os  Jogos Abertos  do Paraná :  
I  -  Redimens ionar os  valores sóc io-cul tura is-espor t ivos dos recursos humanos 
d isponíveis,  espec ia l izando-os para o rendimento desport ivo; 
I I  -  Representar  a expressão máxima do esporte do Estado. 
 

TÍTULO IV -  DA ADMINISTRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO ESPORTIV A 
 
CAPÍTULO I -  DA ADMINISTRAÇÃO ESPORTIVA 
 
ART.  6º .   Os Jogos Of ic ia is  do Paraná  presentes neste Regulamento  são 
administrados pela Paraná Esporte com o aval da comunidade espor t iva do Estado, que 
através de encontros  de d ir igentes de espor te e lazer d iscutem os rumos a serem 
tomados nestas competições, cabendo a Paraná Esporte respeitar  as pos ições 
apresentadas, desde que em consonânc ia com a polí t ica e o orçamento f inanceiro do 
Estado.  

Parágrafo Único -  Para os  efe i tos  do d isposto neste ar t igo, entende-se por 
administração esport iva as ações adotadas, desenvolv idas e executadas que 
evidenciam o caráter soc ia l ,  pol í t ico,  econômico e cultura l dos Jogos Of ic ia is do 
Paraná ,  e laborados a par t ir  de cr i tér ios técnicos e c ientí f icos . 

 
CAPÍTULO II  -  DA ORGANIZAÇÃO ESPORTIVA 
 
ART.  7º .   Os Jogos Of ic ia is  do Paraná  presentes neste Regulamento  são 
organizados, dir ig idos e/ou supervis ionados pela Comissão Técnica da Paraná Espor te,  
com a co-par t ic ipação da Prefe itura/Órgão Esport ivo Munic ipal ,  a través da Comissão 
Execut iva Munic ipal ,  integrando estas a Comissão Central Organizadora, nas Fases 
Regionais e Finais .  

Parágrafo Único -  Para efe i to deste Regulamento são cons ideradas equivalentes 
às expressões Comissão Técnica ou CT, Comissão Execut iva Munic ipal ou CEM e 
Comissão Centra l Organizadora ou CCO. 

 
SEÇÃO I  -  DA COMISSÃO TÉCNICA DA PARANÁ ESPORTE 
 
ART.  8º .   A Comissão Técnica para cada uma das fases dos Jogos Of ic ia is do Paraná  
será composta por membros da PRES e outros part ic ipantes, todos des ignados pelo seu 
Diretor-Pres idente, ouvido o Diretor  de Esportes , const i tu ída na seguinte forma: 

Parágrafo Pr imeiro  -  Para as Fases Regionais :  
I  -  Direção Geral ,  a qual se v incula: 

a)  Coordenação Técnica; 
•  Coordenação de modal idade (Ent idades de Adminis tração do 

Desporto) ;  
•  Equipes de Arbi tragem (Ent idades de Administração do Desporto) .  

b)  Coordenação Administrat iva; 
c)  Coordenação F inanceira; 
d)  Coordenação de Al imentação; 
e)  Coordenação de Divulgação. 
f )  Assessor ia Jur íd ica.  

 Parágrafo Segundo -  Para as Fases F inais :  
I  -  Direção Geral ,  a qual se v incula: 

a)  Coordenação Técnica,  a que se vincula; 
•  Assessor ia Técnica; 
•  Supervisão de modal idade (PRES); 
•  Coordenação de modal idade (Ent idades de Adminis tração do 

Desporto) ;  
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•  Equipes de Arbi tragem (Ent idades de Administração do Desporto) .  
b)  Coordenação Administrat iva,  a qual se vincula: 

•  Assessor ia de Contro le de Documentos; 
•  Assessor ia de Resultados; 
•  Secretar ia  Geral ;  

c)  Coordenação F inanceira; 
d)  Coordenação de Al imentação; 
e)  Coordenação de Inf raestrutura; 
f )  Coordenação de Divulgação, a qual  se v incula: 

•  Assessor ia de Cer imonia is ;  
•  Assessor ia de Imprensa; 
•  Assessor ia de Market ing e Comunicação Visual .  

g)  Assessor ia Jur ídica; 
h)  Assessor ia de Atendimento Médico.  

Parágrafo Tercei ro -  Todas as competênc ias, de cada uma das áreas de atuação 
previs tas neste ar t igo, es tão cont idas no Manual de Competênc ias e 
Responsabi l idades,  f i rmado entre Paraná Espor te e Prefe ituras Munic ipais  
sediantes das Fases Regionais  e Finais  dos Jogos Ofic ia is do Paraná  para o 
presente ano e demais  parceiros .  

 
SEÇÃO I I  -  DA COMISSÃO EXECUTIVA MUNICIPAL 
 
ART.  9º .   O Munic íp io-sede const i tu irá uma Comissão Execut iva Munic ipal (CEM), 
nomeada pelo Prefei to  Munic ipal.  

Parágrafo Único -  Todas as competênc ias da CEM estão cont idas no Manual  de 
Competênc ias e Responsabi l idades,  f i rmado entre a Paraná Esporte e todas as 
Prefe ituras Munic ipais  sediantes  das Fases  Regionais  e Finais  dos Jogos Ofic ia is  
do Paraná  para o presente ano.  

 
ART.  10.  Os atos , as  obr igações e os  encargos contraídos ou prat icados pela CEM, 
no exerc íc io de suas atr ibu ições, serão de responsabi l idade exc lus iva do municíp io, não 
havendo responsabi l idade subs id iár ia da Paraná Esporte e demais  parceiros. 
 
ART.  11.  A estrutura organizacional e func ional  da CEM será determinada pelo 
Prefe ito Munic ipal,  de forma a cumprir  com ef ic iênc ia as atr ibu ições previs tas neste 
Regulamento ,  no Manual  de Competências  e Responsabi l idades, Caderno de Vistor ia  e 
nos atos subsequentes expedidos pela Paraná Espor te. 
 
SEÇÃO I I I  -  DOS ÓRGÃOS JUDICANTES 
 
ART.  12.  A organização da just iça, do processo,  das inf rações e respect ivas 
penal idades, conforme del iberação da Just iça Desport iva do Estado, através da 
Comissão Espec ial de Just iça Desport iva, obedecerá às d ispos ições cont idas no Código 
de Organização da Just iça e Disc ip l ina Despor t iva (COJDD) em vigor e a Lei nº.  
9.615/98, no que couber,  será exerc ida pelos seguintes  órgãos: 

I  -  Tribunal  de Recursos de Just iça Desport iva (TRJD). 
I I  -  Tribunal Permanente de Just iça Despor t iva (TPJD). 
I I I  -  Tribunal  Espec ial  de Just iça Desport iva (TEJD). 
Parágrafo Único -  Durante a real ização dos Jogos Of ic ia is do Paraná (Fases 
Regionais  e Finais ) ,  a tuará de forma especí f ica e efet iva o Tr ibunal Espec ia l de 
Just iça Desport iva,  sem prejuízo dos demais  órgãos judicantes. 

 
CAPÍTULO II I  -  DO CONGRESSO 
 
ART.  13.  Durante a real ização dos Jogos Of ic ia is do Paraná ,  os munic íp ios  
par t ic ipantes reunir-se-ão em Congresso, sob a di reção da Paraná Esporte, a f im de 
del iberar  acerca das questões def in idas neste Regulamento .  

Parágrafo Pr imeiro -  Cada municíp io inscr i to poderá ser representado por  
qualquer um dos integrantes da Relação de Dir igentes ,  durante as  vár ias sessões 
do Congresso. 
Parágrafo Segundo -  Um dir igente esport ivo munic ipal não poderá representar  
mais do que um municíp io e um munic íp io não poderá ser representado por  mais 
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de um dir igente nas Sessões do Congresso.  
Parágrafo Tercei ro -  Para as Sessões do Congresso, o não comparec imento do 
municíp io par t ic ipante, impl icará na imposs ibi l idade de requerer impugnação de 
qualquer  uma das dec isões adotadas, exceto no caso de v iolação legal.  
 

ART.  14.  O Congresso abrange todas as fases dos Jogos Of ic ia is do Paraná ,  
compreendendo as seguintes  sessões: 

I  -  Sessão Prel im inar 
I I  -  Sessão Técnica 
I I I  -  Sessão Espec ia l 
IV  -  Sessão Extraordinár ia 

 
SEÇÃO I  -  DA SESSÃO PRELIMINAR 
 
ART.  15.  A Sessão Prel im inar  é a sessão que precede a real ização dos Jogos 
Ofic ia is do Paraná ,  sendo d iv idida em:  

I  -  Par te Solene: d ir igida pela Comissão Execut iva Munic ipal .  
I I  -  Fase Regional  -  Apresentação dos municíp ios candidatos à sede e votação -  
Fases Regionais  2011.  
I I  -  Fase F inal -  Apresentação dos munic íp ios candidatos à sede -  Fases F inais  
2012. 
I I I  -  Par te Técnica: d ir ig ida pela Comissão Técnica: 

1)  Sorte io e compos ição dos grupos das modal idades espor t ivas; 
2)  Dir im ir  as dúvidas,  acer tar  deta lhes e procedimentos técnicos e 

administrat ivos a serem adotados durante a compet ição, a f im de adequar  
os jogos às suas reais f ina l idades e às pecul iar idades da comunidade 
regional .   

 
ART.  16.  As Sessões Prel im inares real izar-se-ão em local a ser designado pelos 
Municíp ios-sede em conjunto com a Paraná Espor te nas seguintes  datas: 

1) 24º Jogos da Juventude do Paraná  
•  Fase Regional :   09/09/2010 
  13h30 às 14h30 -  Entrega de documentos 

14h30 -  Par te Solene  
15h00 -  Apresentação dos municíp ios candidatos e votação para 
escolha do municíp io sede em 2011 
15h30 -  Par te Técnica 

•  Fase F inal :    04/11/2010   
08h30 às 12h00 -  Entrega de Documentos 
14h00 -  Par te Solene 
14h30 -  Apresentação dos Municíp ios candidatos à sede para 2012 
15h00 -  Par te Técnica 

2) 53º Jogos Abertos do Paraná  
•  Fase Regional :   17/08/2010   

13h30 às 14h30 -  Entrega de documentos 
14h30 -  Par te Solene  
15h00 -  Apresentação dos municíp ios candidatos e votação para 
escolha do municíp io sede em 2011 
15h30 -  Par te Técnica 

•  Fase F inal :    27/09/2010   
08h30 às 12h00 -  Entrega de Documentos 
14h00 -  Par te Solene 
14h30 -  Apresentação dos Municíp ios candidatos à sede para 2012 
15h00 -  Par te Técnica 
 

ART.  17.  A presença do representante munic ipal devidamente inscr i to na Relação de 
Dir igentes, na respect iva Sessão Prel im inar será  obr igatória ,  sendo que a sua ausência 
impl icará no cancelamento automát ico da part ic ipação do refer ido municíp io nos 
respect ivos jogos. 

Parágrafo Primeiro -  As questões omissas de natureza regulamentar,  que 
requeiram solução imediata, serão resolvidas pelos representantes da Paraná 
Espor te. 
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Parágrafo Segundo -  Os Dir igentes inscr i tos, só poderão representar apenas um 
municíp io,  conforme o es tabelec ido no Art igo 39 .  

 
SEÇÃO I I  -  DA SESSÃO TÉCNICA 
 
ART.  18.  A Sessão Técnica é dest inada a def in ir  padrões de condução da 
compet ição, apresentação de rank ing, e laboração de chaves ( tecnicamente e/ou por  
meio de sor te io) ,  e outros assuntos correlatos às  respect ivas modal idades. 

Parágrafo Primeiro -  A real ização das Sessões Técnicas f icará a cr i tér io  da 
Comissão Técnica dos jogos,  sendo no mínimo, uma para cada modal idade 
espor t iva indiv idual .  
Parágrafo Segundo -  Caso os municíp ios  não compareçam a Sessão Técnica 
serão conf irmados os at letas conforme as Fichas de Conf irmação de At letas.  
Parágrafo Tercei ro -  Serão real izadas tantas sessões quantas forem necessár ias 
para a concret ização do disposto no “caput”  deste ar t igo. 
Parágrafo Quarto -  Cada sessão será d ir igida por um representante da Comissão 
Técnica (Paraná Espor te)  e um representante da respect iva Ent idade de 
Administração do Despor to. 

 
SEÇÃO I I I  -  DA SESSÃO ESPECIAL  
 
ART.  19.  A Sessão Especia l é dest inada a def in ir  os  part ic ipantes que integrarão os 
grupos para as fases subsequentes,  nas d iversas modalidades espor t ivas. 

Parágrafo Único -  A Sessão Espec ia l será d ir igida por um ou mais 
representantes da Comissão Técnica e real izar-se-ão tantas sessões quantas 
forem necessár ias para a concret ização do d isposto no “caput”  deste ar t igo. 

 
SEÇÃO IV -  DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 
ART.  20.  A Sessão Extraord inár ia é dest inada a d iscut ir  e aprec iar  toda e qualquer 
questão ou assunto per t inente aos Jogos Of ic ia is do Paraná  que não sejam objeto 
específ ico de del iberação das demais  sessões. 
 
ART.  21.  A Sessão Extraord inár ia será convocada pela Comissão Técnica ou por 2/3 
(dois terços) dos representantes munic ipais  credenciados para os jogos da respect iva 
fase.  

Parágrafo Pr imeiro -  A sol ic i tação de convocação por parte dos municíp ios nos 
termos do “caput”  deste ar t igo, formal izar-se-á por instrumento escr i to,  no qual 
constarão os motivos determinantes e a pauta específ ica a ser tratada. 
Parágrafo Segundo -  A convocação será formalizada pela Direção Geral ,  na qual  
constará data, local ,  horár io  e pauta específ ica a ser  tratada. 
Parágrafo Terceiro -  É vedada a d iscussão ou del iberação de assuntos que não 
tenham sido objeto da pauta constante da convocação. 

 
CAPÍTULO IV -  DA SEDIAÇÃO DOS JOGOS 
 
ART.  22.  A sediação para as Fases Regionais  e Finais  far-se-á em conformidade 
com o d isposto neste capítu lo. 
 
SEÇÃO I  -  DAS CONDIÇÕES GERAIS DE SEDIAÇÃO 
 
ART.  23.  Aos munic íp ios legalmente const i tuídos no Estado do Paraná,  mediante 
of íc io do Prefe ito Munic ipal,  é facultado sol ic i tarem a sediação dos Jogos Of ic ia is do 
Paraná ,  para as  suas Fases Regionais  e Finais .  

Parágrafo Primeiro -  Os of íc ios, em papel  t imbrado das Prefei turas  Munic ipais,  
so l ic i tando as sediações para as Fases Regionais  do ano de 2011 e as Fases 
Finais  de 2012, deverão ser entregues até as  datas abaixo es t ipuladas, sendo 
que, em anexo deverá ser encaminhado re latór io informando sobre as ins talações 
espor t ivas , equipamentos e de a lojamentos do munic íp io. 

JOGOS FASE REGIONAL FASE FINAL 
53º JAPs Até a Sessão Preliminar - 17/08/2010 Até a Sessão Preliminar - 27/09/2010 

24º JOJUPs Até a Sessão Preliminar - 09/09/2010 Até a Sessão Preliminar - 04/11/2010 
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Parágrafo Segundo -  Após a dec isão da respect iva votação, uma Comissão de 
Vistor ia composta por representantes da PRES e d ir igentes espor t ivos terá a 
responsabi l idade de real izar v istor ia no municíp io-sede vencedor .  Esta comissão 
emit irá  um re latór io c ircunstanc ia l das condições técnicas, inf raestrutura gera l  
( insta lações espor t ivas, equipamentos e a lo jamentos) e demais  i tens necessár ios  
à real ização dos jogos, que será submetido aos d ir igentes espor t ivos para 
homologação da votação. 
Parágrafo Tercei ro -  Caso, após a Sessão Prel im inar ,  não haja munic íp io 
p le i teante para sediar qualquer uma das Fases ,  f icará a cr i tér io  da Paraná 
Espor te a forma de indicação e homologação do municíp io-sede. 

 
ART.  24.  Os municíp ios p lei teantes à sediação deverão min imamente, no momento 
da sol ic i tação, dispor  das ins ta lações e equipamentos re lac ionados no Anexo I  deste 
Regulamento ,  além de estarem cientes das responsabi l idades cont idas no Manual de 
Competênc ias e Responsabi l idades dos Jogos Of ic ia is  do Paraná  para o ano em 
questão. 
 
ART.  25.  Caso o Municíp io-sede não ofereça condições para a real ização de 
qualquer uma das modal idades esport ivas dos Jogos Ofic ia is do Paraná ,  f icará a cr i tér io  
da PRES, ouvido o Munic íp io-sede, a real ização ou não da refer ida compet ição, dentro 
do d isposto neste Regulamento .  O Municíp io-sede, em conjunto com a PRES, poderá 
def in ir  outro local para a real ização das d isputas, cons iderando a conveniênc ia técnica, 
administrat iva, de patrocín io e in teresse públ ico. Todo o ônus re lat ivo à real ização desta 
compet ição f icará a cargo do Municíp io-sede.  
 
SEÇÃO I I  -  DA VOTAÇÃO DE SEDIAÇÃO 
 
ART.  26.  As votações para def in ição dos Municíp ios-sede para as Fases Regionais  
de 2011 serão real izadas nas Sessões Prel im inares dos respect ivos eventos (JAPs e 
JOJUPs )  e para as Fases F inais  de 2012, ocorrerão no segundo d ia (domingo) após o 
Cer imonia l de Abertura, no per íodo das 09h00 às 17h00, em local a ser def in ido pela 
Comissão Técnica,  e dar-se-ão através de votação secreta. 

Parágrafo Primeiro -  Terão d ire ito a voto os munic íp ios part ic ipantes das Fases 
Regionais  e /ou Finais  dos respect ivos jogos em 2010. Este voto poderá ser  
efet ivado pelo Prefe i to  Munic ipal,  Dir igente Esport ivo Munic ipal,  ou pessoa 
re lac ionada na Relação de Dir igentes  na respect iva competição,  sendo 01 (um) 
voto por munic íp io. 
Parágrafo Segundo -  Para efe i to  de votação dec larar-se-á escolh ido o munic íp io 
que obt iver a maior ia s imples dos votos . Em caso de empate na votação, a mesma 
deverá ser repet ida no prazo máximo de 01 dia. Persis t indo o empate, a dec isão 
caberá a Paraná Esporte, cons iderando a conveniênc ia técnica, adminis trat iva, de 
patrocín io e interesse públ ico. 
 

SEÇÃO I I I  -  DA DESISTÊNCIA DE SEDIAÇÃO 
 
ART.  27.  Os Munic ípios-sede das Fases Regionais  e /ou Finais  poderão des ist ir  da 
sediação até a data de 30 de novembro, ou no pr imeiro d ia út i l  poster ior ,  do ano anter ior 
à real ização,  devendo apresentar as just i f icat ivas por escr i to a Paraná Espor te, que 
e laborará comunicado of ic ial  à comunidade espor t iva.   

Parágrafo Único -  A des is tênc ia da sediação, fora do prazo previsto no “caput”  
deste ar t igo, ensejará em encaminhamento de re latór io à Just iça Desport iva para 
apuração de eventual  responsabi l idade desport iva do munic íp io desistente.  

 
ART.  28.  No caso de des is tênc ia do Municíp io-sede,  a Paraná Esporte emit irá um 
convi te aos munic ípios que concorreram à respect iva sediação, obedecendo à sequênc ia 
do resul tado da votação real izada, para a def in ição da sediação da respect iva fase. 

Parágrafo Único -  Caso os municíp ios convidados não se pronunciem favoráveis  
a sediação, a Paraná Espor te emit i rá  um of íc io c ircu lar  a todos os munic íp ios em 
condições para sediar  o refer ido evento. Não aparecendo munic ípios  
interessados,  o evento poderá ser  cancelado por fal ta de Municíp io-sede.  
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SEÇÃO IV -  DOS MUNICÍPIOS-SEDE E DATAS DE REALIZAÇÃ O 
 
ART.  29.   São cons iderados os Munic íp ios-sede das Fases Regionais  e Finais  dos 
JAPs e JOJUPs ,  com as respect ivas datas de real ização em 2010:  
 24º JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ  53º JOGOS ABERTOS DO PARANÁ  
FASE REGIONAL MUNICÍPIO-SEDE DATA DE REALIZAÇÃO MUN ICÍPIO-SEDE DATA DE REALIZAÇÃO 

REGIÃO 01 CAMPO LARGO  A definir 
REGIÃO 02 CARAMBEÍ IRATI 
REGIÃO 03 S.ANTONIO DA PLATINA CAMBÉ 
REGIÃO 04 MARIALVA LOBATO / SANTA FÉ 
REGIÃO 05 GOIOERÊ BOA ESPERANÇA 
REGIÃO 06 MEDIANEIRA A definir 
REGIÃO 07 SÃO JORGE DO OESTE CHOPINZINHO 
REGIÃO 08 FAXINAL 

17 A 25/09/2010 

RONCADOR 

27/08 A 04/09/2010 

FASE FINAL FOZ DO IGUAÇU 19 A 28/11/2010 MARINGÁ 08 A 17/10/2010 
 
CAPÍTULO V -  DAS INSCRIÇÕES  
 
ART.  30.  As inscr ições dos municíp ios para os 24º JOJUPs  e 53º JAPs ,  serão fe i tas ,  
obr igatoriamente,  até às 18h00 horas do dia 30 de junho de 2010 ,  a través do MAPA-
OFÍCIO DE INSCRIÇÃO, a ser entregue e protocolado na Paraná Esporte ou nos seus 
Centros  Regionais  de Esporte e Lazer,  assinado pelo Prefe i to  ou Dir igente Espor t ivo 
Munic ipal  informando quais as  modal idades/sexo que irão part ic ipar.  

Parágrafo Único -  Serão aceitas as inscr ições dos municíp ios em débito com a 
Just iça Desport iva, sendo que estes deverão ser pagos até o momento de sua 
par t ic ipação nos Jogos Of ic ia is do Paraná/2010 ,  junto ao Depar tamento 
Financeiro da Paraná Esporte ou às Coordenações F inanceiras  da Comissão 
Técnica nas respect ivas compet ições. Caso os munic íp ios não regular izem seus 
débitos es tarão sujei tos à sanção por part ic ipação ir regular,  nos termos do 
COJDD. 
  

ART.  31.  As inscr ições dos at le tas , em suas respect ivas modal idades/sexo,  e 
d ir igentes, serão efetuadas até as datas indicadas, onde os munic íp ios entregarão os 
seguintes documentos: 

01.  CD  do programa oferec ido pela PRES (através do s ite of ic ial  dos jogos:  
www.jogosaber tos .pr.gov.br ou www.jogosdajuventude.pr .gov.br) ,  com os 
dados dos at letas part ic ipantes das modal idades co let ivas :  Basquetebol ,  
Bocha,  Bolão,  Futebol ,  Futsal,  Handebol ,  Voleibol e Vole i  de Praia.  

02.  Relação Impressa  (Relação de At letas -  at letas conf irmados) emit ida pelo 
programa oferec ido pela PRES, dos at le tas par t ic ipantes das modal idades 
colet ivas :  Basquetebol,  Bocha, Bolão, Futebol,  Futsal,  Handebol,  Vole ibol  e 
Vole i de Praia.  

03.  Ficha de Ut i l ização do Refe itór io.  (ver  F ichas de Inscr ição).  
04.  Of íc io informando os at le tas  convidados para a Fase Regional  ou Fase F inal ;  
05.  Of íc io de desis tênc ia de part ic ipação de modal idades (para as Fases 

Regionais ) ;  
06.  Relação de Dir igentes  (ver  F ichas de Inscr ição) ;  
07.  Fichas de Conf irmação de At letas das  modal idades indiv iduais:  At let ismo,  

Cic l ismo, Ginást ica Rí tmica, Judô, Natação,  Karatê, Taekwondo, Tênis ,  Tênis 
de Mesa,  Xadrez.  (ver  F ichas de Inscr ição).  

JOGOS FASES REGIONAIS FASE FINAL 
53º JAPs Até a Sessão Preliminar - 17/08/2010 Até a Sessão Preliminar - 27/09/2010 

24º JOJUPs Até a Sessão Preliminar - 09/09/2010 Até a Sessão Preliminar - 04/11/2010 

Parágrafo Primeiro -  As inscr ições de at le tas serão fe i tas através do programa 
oferecido pela PRES (em CD)  conforme descr i to no caput deste art igo. A Relação 
Impressa -  modal idades colet ivas ,  com os dados cont idos no CD ,  e a Ficha de 
Conf irmação de At le tas  -  modal idades indiv iduais,  serão os documentos 
protocolados e serão ut i l izados em caso de qualquer problema com a ut i l ização 
do CD .  Em caso de imposs ib i l idade de ut i l ização do programa, poderão ser fe i tas  
por re lações s imples constando às informações necessár ias (ver Fichas de 
Inscr ição) .  
Parágrafo  Segundo -  Para efe i to  de inscr ição de at le tas por modal idade/sexo, 
deverão ser obedec idos os números máximos permit idos, ind icados no Art igo 54 .  
Caso este l im ite seja extrapolado, não  serão conf irmados os ú lt imos at letas 
excedentes da Relação Impressa ou Ficha de Confirmação de At le tas .  
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Parágrafo Terceiro -  Todos os part ic ipantes deverão indicar  nas Relações 
Impressas ou  F ichas de Conf irmação de At le tas ,  quais os cr i tér ios de 
ident i f icação dos at le tas  com o munic íp io (v ínculo) .  Caso não o façam será 
encaminhado re latór io  à Just iça Desport iva para providênc ias. 

 
ART.  32.  Para as Fases Regionais ,  os munic ípios que dec id irem não par t ic ipar das 
d isputas de uma ou mais modal idades regularmente inscr i tas ,  deverão comunicar a 
Paraná Esporte ou aos seus CRELs, por  meio de of íc io do Prefe ito e/ou Dir igente 
Espor t ivo Munic ipal,  a té as  respect ivas Sessões Prel im inares.   
 
ART.  33.   Para as  Fases F inais ,  os municíp ios que dec id irem não part ic ipar  das 
d isputas de uma ou mais modal idades regularmente inscr i tas ,  deverão comunicar a 
Paraná Esporte ou aos seus CRELs, por  meio de of íc io do Prefe ito e/ou Dir igente 
Espor t ivo Munic ipal,  a té as  datas indicadas no quadro a seguir .  

JOGOS DATAS DE DESISTÊNCIAS 
53º  JAPs Até as  18h00 do d ia  08/09/2010 
24º  JOJUPs Até as  18h00 do d ia  19/10/2010 

Parágrafo Primeiro -  Se os municíp ios  não of ic ial izarem suas des istênc ias dentro 
dos prazos est ipulados e não conf irmarem suas par t ic ipações nas respect ivas 
Sessões Prel im inares será encaminhado um relatór io aos órgãos da Just iça 
Desport iva. 
Parágrafo Segundo  -  Caso se conf irme alguma des is tênc ia até as datas previs tas  
no caput deste art igo,  será fe ito o convi te somente para a Div isão "B" ,  conforme 
cr i tér io estabelec ido no Art igo 63 -  Parágrafo Quinto.  
Parágrafo Tercei ro -  Caso haja des is tênc ia de par t ic ipação dos municíp ios , na 
Div isão “A”,  para as Fases Finais,  não será real izado convite para outro 
municíp io. 
 

ART.  34.  Todos os municíp ios  par t ic ipantes dos Jogos Of ic ia is do Paraná  deverão 
fazer suas inscr ições de modal idades, at letas e d ir igentes, conforme o estabelec ido no 
presente Regulamento .  Caso não o façam, estarão imposs ib i l i tados de par t ic ipar dos 
eventos no presente ano.  

Parágrafo Único -  Os munic íp ios c lass if icados para as d isputas da Div isão “A” ,  
conforme o Art igo 62 -  Parágrafos Pr imeiro e Segundo  são cons iderados 
previamente inscr i tos  nas respect ivas modal idades. 

 
ART.  35.    Os munic íp ios  poderão inscrever em sua f icha de Relação de Dir igentes  
expedida pelo Prefe i to ou Dir igente Esport ivo Munic ipal  e observado o Art igo 39 ,  as 
seguintes comissões: 

•  Comissão Dir igente :  Chefe de Delegação (obr igatório ) ,  Assessores (no 
máximo 02 ) ,  sendo estes os responsáveis perante a Comissão Central  
Organizadora de todos os atos legais e administrat ivos da sua Delegação; 

•  Comissão Técnica :  Técnicos, Aux i l iares-Técnicos, Preparadores Fís icos, das 
modal idades inscr i tas ;  

•  Comissão Médica :  Enfermeiros , F is ioterapeutas,  Médicos e outros  
prof iss ionais da área da Saúde; 

•  Comissão de Apoio Técnico :  Massagis tas  e outros estabelec idos nas regras 
específ icas de cada modal idade; 

•  Comissão de Apoio Geral :  Jornal is tas,  Motor is tas , Seguranças e outros . 
Parágrafo Primeiro  -  As Comissões Técnicas das modalidades de Basquetebol ,  
Futebol ,  Futsal,  Handebol e Vole ibol  obedecerão ao estabelec ido na regra 
específ ica de cada modal idade. Para as  demais modalidades obedecerão ao 
d isposto a seguir :  

•  01 Técnico para cada equipe/sexo: Bocha, Bolão, Judô, Karatê, Taekwondo,  
Tênis ,  Tênis de Mesa,  Volei  de Praia e  Xadrez .   

•  02 Técnicos para cada equipe/sexo: At let ismo, Cic l ismo,  Ginást ica Rí tmica e  
Natação.   

Parágrafo Segundo -  Os d ir igentes membros das Comissões Técnica, Médica e 
de Apoio Técnico, somente poderão permanecer no local de compet ição (banco de 
reservas das modal idades colet ivas, ou local determinado para as modal idades 
indiv iduais)  obedecendo ao previsto no Art igo 52.  No caso de expulsão ou 
cumprimento de suspensão automát ica de pessoa devidamente habi l i tada, a 
permanênc ia aos demais membros das Comissões será permit ida. 
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Parágrafo Tercei ro -  Os di r igentes inscr i tos nas d iversas Comissões somente 
poderão atuar nos locais de compet ições,  espec if icamente na função em que 
estão inscr i tos . Caso haja desvio de função poderão ser exc luídos do jogo/prova 
a qualquer  momento. 
Parágrafo Quarto -  Caso o d ir igente inscr i to es teja re lacionado em mais de uma 
função na sua Delegação, deverá optar no momento do jogo/prova por  exercer 
apenas uma função. 

 
ART.  36.  Para as modal idades indiv iduais ,  após a entrega das Fichas de 
Conf irmação de At letas  nas Sessões Prel im inares, não serão  permit idas inc lusões de 
at letas nas provas. As subst i tu ições de at letas nas provas, poderão ser fe i tas até 72 
horas antes da Sessão Técnica de cada modal idade. 
 
ART.  37 .   Para as modal idades colet ivas ,  após a entrega das Relações de At letas 
(at letas conf irmados)  nas Sessões Prel im inares,  somente serão permit idas aos 
municíp ios a execução de 02 ações, sendo e las: 02 subst i tu ições ou,  01 subst i tu ição e 
01 inc lusão ou 02 inc lusões de at letas , sempre respeitando o l im ite máximo de at le tas 
conforme o quadro do Art igo 54 .  O prazo para a real ização destas ações será  até as 
18h00 da segunda-fe i ra que antecede o Cer imonia l  de Abertura da respect iva Fase, 
conforme segue:  

JOGOS FASES REGIONAIS FASE FINAL 
53º JAPs Até as 18h00 - 23/08/2010 Até as 18h00 - 04/10/2010 

24º JOJUPs Até as 18h00 - 13/09/2010 Até as 18h00 - 15/11/2010 

Parágrafo Único -  Após a entrega dos of íc ios referentes aos at le tas convidados, 
nas respect ivas Sessões Prel im inares, não será permit ida a subst i tu ição ou 
inc lusão dos refer idos at le tas por out ros também co nsiderados convidados .  
Será permit ida apenas a subst i tuição ou inc lusão de at letas, por outros que 
tenham vínculo com o municíp io, conforme os Art igos 43 e 45 .  Caso seja 
constatada a lguma ir regular idade na par t ic ipação dos at le tas , será encaminhado 
re latór io  à Just iça Despor t iva referente ao fato ocorr ido. 

 
ART.  38.  Será permit ido aos Chefes de Delegações ou Assessores inscr i tos  no 
evento, a qualquer  momento,  e também observado o Art igo 39,  inc lusões ou 
subst i tu ições de part ic ipantes nas Comissões: Dir igente, Técnica, Médica e de Apoio 
Técnico e Geral .   

Parágrafo Primeiro  -  As pessoas subst i tu ídas não poderão retornar a 
compet ição. 
Parágrafo Segundo -  Não será permit ida a subst i tuição de pessoa f ís ica punida 
pela Just iça Despor t iva ou em cumprimento de suspensão automát ica conforme o 
Art igo 88. 

 
ART.  39.  A pessoa f ís ica (at le ta ou d ir igente) que for  inscr i ta ou convidada por mais 
de um munic íp io optará apenas por um, sendo que esta opção se dará a par t ir  do 
momento em que a pessoa f ís ica (at le ta ou d ir igente) es t iver competindo à d ispos ição 
do munic íp io que escolheu. Conf igurada sua par t ic ipação, os municíp ios que possuírem 
o at le ta ou d ir igente em sua re lação, estarão impedidos de ut i l izá- lo para a mesma 
compet ição, sendo cons iderada como mesma compet ição o conjunto da Fase Regional 
com a Fase F inal .  

Parágrafo Pr imeiro  -  Considera-se a dispos ição do municíp io, pessoa f ís ica 
(at leta ou d ir igente) que part ic ipar de jogo do refer ido munic íp io, anotado pela 
arb i tragem em súmula ou documento correspondente.  
Parágrafo  Segundo -  Será de inte ira responsabi l idade dos at le tas,  d ir igentes e 
municíp ios par t ic ipantes, a ir regular idade da par t ic ipação de pessoa f ís ica (at leta 
ou dir igente) por dois  ou mais  municíp ios  na mesma compet ição. 
Parágrafo Tercei ro  -  Para a modal idade de XADREZ, em função do 
emparceiramento, a pessoa f ís ica (at le ta ou d ir igente) que est iver inscr i to por 
mais de um municíp io,  terá o prazo até a 1ª Sessão Técnica da modal idade, onde 
deverá comparecer  pessoalmente, para fazer sua opção por qual munic ípio irá  
par t ic ipar .  Caso não o faça estará impedido de par t ic ipar da compet ição.  
Parágrafo Quarto -  Para a modal idade de NATAÇÃO, a pessoa f ís ica (at leta ou 
d ir igente) que est iver inscr i to por mais de um municíp io, deverá fazer sua opção, 
pessoalmente, por qual munic íp io tem interesse em part ic ipar da compet ição, já 
na Sessão Técnica da modal idade. Caso não o faça,  es tará impedido de part ic ipar  
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da compet ição. 
Parágrafo Quinto -  As questões de natureza contratual devem ser di r im idas,  
entre contratante e contratado, não sendo objeto de anál ise pela Just iça 
Desport iva. 
Parágrafo Sexto -  Em cada Fase da compet ição (JAPs  e  JOJUPs ) ,  cada at le ta 
poderá part ic ipar em 02 modal idades esport ivas no máximo, sendo uma colet iva e 
uma indiv idual ,  desde que seja pelo mesmo municíp io. 
Parágrafo Sét imo  -  Por compet ição (JAPs e JOJUPs ) ,  cada at le ta poderá 
par t ic ipar em outra modal idade colet iva, pelo mesmo munic íp io,  caso não tenha 
c lassif icado na sua modal idade na Fase Regional .  
 

ART.  40.  A qualquer tempo a Paraná Espor te poderá rever os  processos de inscr ição 
de modo geral .  Se nesta revisão for  apurada alguma ir regular idade de at le tas , d ir igentes 
ou municíp ios,  os  mesmos estarão passíveis  das penal idades previstas  no COJDD. 

Parágrafo Único -  Poderão ser também responsabi l izados pelas inscr ições de 
que trata este ar t igo, o Dir igente Espor t ivo Munic ipal e/ou Técnico da respect iva 
modal idade esport iva.  

 
CAPÍTULO VI -  DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 
ART.  41.  Os Jogos Ofic ia is do Paraná  (24º JOJUPs  e  53º JAPs )  serão d isputados por 
se leções munic ipais ,  nos sexos feminino e mascul ino. 
 
SEÇÃO I  -  PARA OS 24º JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ 
 
ART.  42.  Os 24º Jogos da Juventude do Paraná  serão d isputados por at le tas  
nasc idos a part ir  de 1992 ,  exceto nas modal idades a seguir  ind icadas:  

MODALIDADE FAIXA ETÁRIA 
ATLETISMO Nascidos (as) entre 1993 e 1997  
CICLISMO Categoria A - nascidos (as) entre 1992 e 1993 / Categoria B - nascidos (as) entre 1994 e 1995 
GINÁSTICA RÍTMICA Nascidas a partir de 1995 
KARATÊ Nascidos (as) entre 1992 e 1994 
NATAÇÃO Nascidos (as) entre 1992 e 1997 

 
ART.  43.  Todos os at letas part ic ipantes no 24º JOJUPs  deverão estar matr iculados 
até a data de  30 de junho de 2010 ,  em estabelec imentos de ens ino regular fundamental,  
médio, pós-médio regular e ens ino super ior  regular do Paraná, e com f requênc ia mínima 
de 75% a part ir  da data de matr icu la até o iníc io da compet ição, com exceção para os  
inclusos no Parágrafo Terceiro deste art igo. 

Parágrafo Primeiro  -  Todos os municíp ios deverão ter  o nome dos 
estabelec imentos de ens ino nos quais os  seus at le tas estejam matr icu lados 
regularmente as aulas. Quando sol ic i tado pela Comissão Técnica da PRES ou 
pela Just iça Despor t iva, terão o prazo de até 04 horas (em horár io comercia l)  
para o repasse das informações sol ic i tadas. 
Parágrafo Segundo -  Estarão impedidos de par t ic ipar do 24º JOJUPs ,  at letas que 
estejam cursando qualquer t ipo de curso suplet ivo à d istânc ia, que não tenha a 
necess idade de f requênc ia mínima. 
Parágrafo Tercei ro -  Os at letas que já concluíram o ens ino médio no Paraná, e 
que não estão mais estudando, poderão part ic ipar pelo municíp io, obedecendo 
aos cr i tér ios  de ident i f icação est ipulados nos inc isos I I ,  I I I  e IV do Parágrafo 
Quarto deste ar t igo .  
Parágrafo Quarto -  Para efe ito de par t ic ipação, são cons iderados at letas do 
municíp io ( ident i f icação com o municíp io -  víncu lo ) ,  os que se enquadrem em 
uma das seguintes  h ipóteses:  

I  -  Estar matr icu lado até a data de 30 de junho de 2010 em 
estabelec imento de ens ino regular fundamental ,  médio, pós-médio regular 
ou ensino super ior  regular local izado no munic ípio. Por ocas ião da 
compet ição deverá ter  f requênc ia mínima de 75% a par t i r  da data de 
matr icula até o iníc io da competição. Expirado o prazo estabelec ido neste 
parágrafo, o at leta que efetuar transferência escolar para outro 
estabelec imento de ensino de outro municíp io, não poderá ut i l izar deste e lo 
de ident i f icação com o ant igo e novo municíp io. 
I I  -  Possuir  domicí l io famil iar  no munic íp io até a data de 30 de junho de 
2010 .  Entende-se como domicí l io  famil iar ,  local de residência dos pais.  
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Expirado o prazo estabelec ido neste parágrafo, o at le ta que mudar  o 
domicí l io fami l iar  para outro munic ípio, não poderá ut i l izar deste e lo de 
ident i f icação com o ant igo e novo municíp io.   
I I I  -  Possuir  domicí l io e le i tora l ( local onde se vota) no municíp io até a data 
de 30 de junho de 2010 .  Expirado o prazo estabelec ido neste parágrafo, o  
at leta que mudar seu domicí l io e le i tora l para outro municíp io, não poderá 
ut i l izar  deste e lo de ident i f icação com o ant igo e novo municíp io. 
IV -  Ter  nasc ido no munic íp io. 

 
SEÇÃO I I  -  PARA OS 53º JOGOS ABERTOS DO PARANÁ 
 
ART.  44.  Os 53º Jogos Aber tos do Paraná  serão d isputados por at letas  nasc idos, 
conforme segue: 

ATLETISMO, BASQUETEBOL, BOCHA, BOLÃO, CICLISMO, FUTSAL, 
HANDEBOL, JUDÔ, NATAÇÃO, TÊNIS, TÊNIS DE MESA, VOLEIBOL, 
VOLEIBOL DE PRAIA E XADREZ. 

Nascidos (as) até 1992 

FUTEBOL Nascidos entre 1989 e 1992 
GINÁSTICA RÍTMICA Nascidas até 1996 

Parágrafo Único -  Será permit ida a inscr ição e a par t ic ipação de até 02 (dois)  
at letas nasc idos até 1993 ,  por  modalidade/sexo. 
 

ART.  45.  Para efe i to  de par t ic ipação, são cons iderados at letas do municíp io 
( ident i f icação com o municíp io -  vínculo ) ,  os que se enquadrem em um dos parágrafos 
deste art igo: 

Parágrafo Primeiro -  Estar matr iculado até a data de 30 de junho de 2010 em 
estabelec imento de ens ino regular fundamental ,  médio, pós-médio regular ou 
ens ino super ior  regular local izado no municíp io. Por ocas ião da compet ição 
deverá ter  f requênc ia mínima de 75% a part i r  da data de matr icu la até o in íc io da 
compet ição. Expirado o prazo estabelec ido neste parágrafo, o at leta que efetuar  
transferência escolar para outro es tabelec imento de ens ino de outro municíp io,  
não poderá ut i l izar  deste e lo de ident i f icação com o ant igo e novo munic ípio.  
Parágrafo Segundo -  Possuir  domic í l io fami l iar  no municíp io até a data de 30 de 
junho de 2010.  Entende-se como domicí l io famil iar ,  o local de res idênc ia dos 
pais .  Expirado o prazo estabelec ido neste parágrafo, o at le ta que mudar o 
domicí l io famil iar  para outro munic ípio,  não poderá ut i l izar deste e lo de 
ident i f icação com o ant igo e novo municíp io.  
Parágrafo Tercei ro -  Possuir  domicí l io  ele itora l  ( local onde se vota) no municíp io 
até a data de 30 de junho de 2010 .  Expirado o prazo estabelecido neste 
parágrafo, o at leta que mudar seu domicí l io ele itora l para outro munic íp io, não 
poderá ut i l izar  deste e lo de ident i f icação com o ant igo e novo municíp io. 
Parágrafo Quarto  -  Estar inscr i to por uma Ent idade de Prát ica do Desporto 
sediada no municíp io,  junto à Ent idade de Administração do Despor to do Paraná, 
da respect iva modal idade pela qual part ic ipará nos JAPs ,  até a data de 30 de 
junho de 2010 ,  tendo par t ic ipado no presente ano em uma competição promovida 
pela Ent idade de Adminis tração do Desporto, antes de sua par t ic ipação nos 
respect ivos jogos. Entende-se por Ent idade de Adminis tração do Desporto, a 
ent idade representante da Confederação Bras i le ira da modal idade no estado do 
Paraná.  Expirado o prazo estabelec ido neste parágrafo,  o at leta que efetuar 
transferência para outra ent idade de prát ica espor t iva (c lube,  associação, e 
outros) de outro municíp io, não poderá ut i l izar deste e lo de ident i f icação com o 
ant igo e novo munic íp io. 
Parágrafo Quinto -  Ter nasc ido no municíp io, mesmo na h ipótese de estar 
v inculado a outra Ent idade de Administração do Desporto Estadual,  Nac ional ou 
Internac ional.  
 

SEÇÃO I I I  -  DAS ENTIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO DESPO RTO 
 

ART.  46.  Com exceção dos at letas nasc idos no municíp io e daqueles previstos no 
Art igo 48 -  Parágrafo Pr imeiro -  Letra a (at letas de qualquer procedência) ,  poderão 
par t ic ipar  nos Jogos Ofic ia is do Paraná  (24º JOJUPs e 53º JAPs ) ,  at letas que até a data 
de 30 de junho de 2010 ,  estejam l igados (regis trados,  f i l iados ou transfer idos) somente 
à Ent idade de Administração do Desporto do Paraná e/ou Brasi l .  Os mesmos deverão 
manter  seus regis tros,  f i l iações e/ou transferênc ias na respect iva ent idade do Paraná,  e 
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tão somente do Paraná, até o encerramento da sua part ic ipação na competição, desde 
que não estejam class if icados para representar o seu municíp io e o Paraná em eventos 
nac ionais  (Ol impíadas Escolares Bras i le iras,  Jogos Aber tos Bras i le iros ou evento 
s imilar)  no mesmo ano de real ização, onde a delegação do Estado poderá ser formada 
através dos Jogos Of ic iais  do Paraná.  

Parágrafo Primeiro -  Os prazos f ixados estão est ipulados para at letas de 
modal idades colet ivas e ind iv iduais .  
Parágrafo Segundo  -  O “caput”  deste art igo,  somente será vál ido caso o at leta 
par t ic ipe no evento,  na mesma modal idade à qual  é f i l iado. 
Parágrafo Tercei ro  -  Entenda-se por “e tão somente do Paraná” ,  que o at le ta 
não poderá es tar  l igado a nenhuma outra Ent idade de Administração do Despor to 
de outro estado e/ou país , que não no Paraná e/ou Bras i l .  
Parágrafo Quarto  -  Entende-se por Ent idade de Adminis tração do Despor to, a 
ent idade f i l iada a Confederação Bras i le ira da modal idade no Estado do Paraná. 
Parágrafo Quinto -  Expirado o prazo estabelec ido no “caput”  deste art igo o at leta 
que se transfer ir ,  for  cedido por  emprést imo temporár io ou qualquer outro recurso 
semelhante, à outra Ent idade de Prát ica do Desporto de outro estado ou país , 
estará impedido de part ic ipar do refer ido evento. 
Parágrafo Sexto -  Estarão l iberados do “caput”  deste art igo, os at letas da 
modal idade de VOLEI DE PRAIA ,  em razão da imposs ib i l idade de transferênc ia  
entre as Federações Estaduais.  Estes at le tas, regis trados em outro estado e/ou 
país, somente poderão par t ic ipar dos 24º JOJUPs  e dos 53º JAPs ,  desde que 
comprovem residênc ia no Estado do Paraná desde 30 de março de 2009  (data 
mínima). Caso seja sol ic i tado pela Paraná Espor te ou pela Just iça Desport iva,  
esta comprovação poderá ser real izada através dos documentos abaixo 
re lac ionados, apresentados num prazo máximo de até 04 horas (em horár io 
comercia l)  após o pedido: 

a)   His tór ico escolar do at leta (ano 2009);  
b)   Comprovantes de res idênc ia (desde 31/03/2009) ;  
c)   Car te ira de trabalho assinada (desde 31/03/2009);  
d)   Contas em estabelec imentos bancár ios  e comercia is do municíp io (desde 

31/03/2009);  
e)   Outros  que ju lgar necessár io.   

 
SEÇÃO IV -  DOS ATLETAS CONVIDADOS 
 
ART.  47.  Para o 24º JOJUPs,  todos os  municíp ios  poderão convidar  at letas, 
observados o Art igo 39  e  as seguintes  condições: 

Parágrafo Primeiro -  Nas Div isões A e B ,  poderão ser convidados até 04 at letas  
nas modal idades colet ivas/sexo  e 01 at leta  por modal idades indiv iduais /sexo e 
Vole i de Praia/sexo ,  conforme descr i to  a seguir :  
a)  Na Divisão A ,  nas modal idades colet ivas/sexo ,  poderão ser ut i l izados 02 
at letas convidados do  Estado do Paraná, que não tenham part ic ipado dos 
jogos no presente ano ,  mais  02 at letas que tenham part ic ipado na  Fase 
Regional,  da sua Região Espor t iva ,  conforme o Art igo 49 .  Nas modal idades 
indiv iduais/sexo  e no Vole i de Praia/sexo ,  poderá ser  ut i l izado 01 at leta 
convidado de  qualquer  municíp io  do Estado do Paraná que não tenha 
part ic ipado dos jogos no presente ano .  
b)  Na Div isão B ,  para a Fase Regional ,  poderão ser ut i l izados 02 at letas 
convidados do  Estado do Paraná que não tenham part ic ipado dos jo gos no 
presente ano .  Para a Fase F inal  (além dos previs tos  para a Fase Regional) ,  mais 
02 at letas que tenham part ic ipado na  Fase Regional  da sua Região Espor t iva. 
 

ART.  48.  Para o 53º JAPs,  todos os  municíp ios  poderão convidar at letas,  
observados o Art igo 39  e  as seguintes  condições: 

Parágrafo Primeiro -  Nas Div isões A e B ,  poderão ser convidados até 04 at letas 
nas modal idades colet ivas/sexo  e 01 at leta  por modalidades indiv iduais /sexo e 
Vole i de Praia/sexo ,  conforme descr i to  a seguir :  
a)  Na Div isão A ,  nas modal idades colet ivas/sexo ,  poderão ser ut i l izados 02 
at letas  convidados de qualquer procedência,  que não tenham part ic ipado do s 
jogos no presente ano ,  mais 02 at letas  que tenham par t ic ipado da Fase 
Regional  da sua Região Espor t iva ,  conforme o Art igo 49.  Nas modal idades 
indiv iduais/sexo  e  no Vole i de Praia/sexo  poderá ser  ut i l izado 01 at le ta de  
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qualquer procedência que não tenha part ic ipado dos jogos no presente ano .  
b)  Na Div isão B ,  para a Fase Regional ,  poderão ser ut i l izados 02 at letas 
convidados de  qualquer procedência que não tenham part ic ipado do s jogos no 
presente ano.  Para a Fase F inal  (a lém dos previs tos para a Fase Regional)  mais  
02 at letas que tenham part ic ipado na  Fase Regional  da sua Região Espor t iva .  
 

ART.  49.  Nos convites de at letas das Fases Regionais  para as Fases F inais  deverão 
ser observadas as seguintes  condições: 

a)  Os at letas sejam de equipes que não tenham se c lass if icado ou tenham 
des is t ido da d isputa da Fase Final ,   
b)  Os at letas não tenham par t ic ipado da Fase Regional  como “convidados ” ;  
c)  Tenham seus nomes constados em súmula ou outro documento legal,  com 
regis tro pela equipe de arbi tragem, quando esta ass im o permit ir ;  
d)  Os at letas convidados somente poderão part ic ipar na Fase F inal ,  na mesma 
modal idade que d isputaram a Fase Regional .  
Parágrafo Pr imeiro -  Este convite deverá ser apresentado formalmente, através 
de of íc io ou outro documento of ic ia l ,  ass inado pelo Dir igente Esport ivo Munic ipal  
com as seguintes informações: 

1.  Nome completo do at leta; 
2.  Nº.  do documento ut i l izado na Fase Regional ;  
3.  Municíp io de or igem (municíp io pelo qual  disputou a Fase Regional) ;  
4.  Modal idade/sexo.  

Parágrafo Segundo -  As  formal izações dos convi tes  dos at letas, através de 
of íc io,  deverão ser entregues até as Sessões Prel im inares das respect ivas 
compet ições. Caso não seja efet ivada esta formal idade,  e seja constatada alguma 
ir regular idade na par t ic ipação dos at letas, será encaminhado re latór io  à Just iça 
Desport iva referente ao fato ocorr ido. 

 
ART.  50.  Para os at le tas  convidados que não sejam aqueles par t ic ipantes das Fases 
Regionais ,  o  convite deverá ser  apresentado formalmente,  através de of íc io ou outro 
documento of ic ia l ,  assinado pelo Dir igente Espor t ivo Munic ipal ,  quando da entrega da 
inscr ição do municíp io nas Sessões Prel iminares .  Caso não seja efet ivada esta 
formalidade, e seja constatada alguma ir regular idade na part ic ipação dos at letas, será 
encaminhado re latór io  à Just iça Desport iva referente ao fato ocorr ido. 

 
SEÇÃO V -  DA IDENTIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES 
 
ART.  51.  Os at le tas  inscr i tos  nos Jogos Of ic ia is do Paraná ,  deverão ter  indicados no 
CD, na Relação Impressa  de at le tas e Fichas de Conf irmação de At letas ,  o nome 
completo, a data de nasc imento e o número do documento a ser ut i l izado para ident i f icá-
los durante a compet ição. O documento deverá gozar de fé públ ica em todo terr i tór io  
nac ional ,  possuir  fo tograf ia capaz de ret ratar as atuais condições f ís icas do seu 
por tador ,  devendo ser  apresentado na sua forma or ig inal e não poderá estar com o 
prazo de val idade vencido .  

Parágrafo Pr imeiro -  O at leta que optar por ut i l izar os documentos a seguir  
re lac ionados,  poderá apresentar-se d iretamente à equipe de arb i t ragem: 

1.  Cédula de Ident idade (RG) expedida pelas  Secretar ias de Segurança 
Públ ica através dos Ins t i tutos de Ident i f icação de qualquer um dos 
Estados-membros da Repúbl ica Federat iva do Brasi l ;  

2.  Car te ira de Ident idade Mi l i tar ;  
3.  Cédula de Ident idade de Estrangeiro expedida pela Políc ia Federal;  
4.  Car te ira Nac ional de Habi l i tação; 
5.  Cédula de Ident idade Prof iss ional  dos Conselhos Regionais de 

Educação Fís ica; 
6.  Car te ira de Trabalho; 
7.  Passaporte Bras i le iro expedido pela Pol íc ia Federal.  

Parágrafo Segundo -  Os at letas que optarem pela apresentação de outro 
documento, somente poderão par t ic ipar dos Jogos Of ic ia is do Paraná ,  após 
autor ização expressa da Just iça Desport iva.  
Parágrafo Tercei ro -  O municíp io que não indicar ou indicar incor retamente o 
número do documento a ser  ut i l izado pelo par t ic ipante nas compet ições, poderá 
regular izar sua part ic ipação nos jogos d iretamente no local de compet ição 
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(quadra ou locais de provas) ,  apresentando um dos documentos previstos no 
Parágrafo Pr imeiro deste ar t igo, à equipe de arb itragem.  
Parágrafo Quarto  -  Os at letas que possuírem documentos danif icados, e optarem 
pela apresentação destes, somente poderão part ic ipar dos Jogos Of ic ia is do 
Paraná ,  após autor ização expressa da Just iça Despor t iva. Caso não seja 
concedida autor ização, deverão apresentar outro documento que goze de fé 
públ ica .  

 
ART.  52.   Os membros das Comissões Técnica, Médica, de Apoio Técnico e Apoio 
Geral ,  inscr i tos através da Relação de Dir igentes, serão ident i f icados da mesma forma 
adotada para os at le tas, conforme o Art igo 51 ,  exceto os Prof iss ionais de Educação 
Fís ica ( técnicos,  aux i l iares técnicos,  preparadores f ís icos),  médicos, f is io terapeutas e 
jornal is tas, que obedecerão ao estabelecido na legis lação que rege as respect ivas 
prof issões regulamentadas em nosso país. 

Parágrafo Pr imeiro -  Os técnicos, aux i l iares-técnicos,  preparadores f ís icos,  
médicos,  f is io terapeutas e jornal is tas , que optarem pela apresentação de outro  
documento que não as Cédulas  de Ident idade Prof iss ional dos seus órgãos de 
Classe, somente poderão par t ic ipar das competições após autor ização expressa 
da Just iça Desport iva.  
Parágrafo Segundo -  O documento sol ic i tado como ident i f icação dos membros 
das Comissões de Apoio Técnico e Geral para os jogos, será qualquer documento 
que goze de fé públ ica em todo o terr i tór io nacional ,  com fotograf ia capaz de 
retratar  as  atuais  condições f ís icas do seu portador .  
Parágrafo Tercei ro -  Não havendo prof iss ionais ident i f icados para atuarem nas 
Comissões Técnica e Médica das equipes,  os membros da Comissão de Apoio 
Técnico não poderão atuar no local de compet ição. Nas modal idades colet ivas o 
capi tão da equipes assumirá a d ireção da equipe e nas modal idades individuais  
será indicado um representante dos at letas conforme estabelec ido nas regras das 
modal idades. 
Parágrafo Quarto -  Será de in tei ra responsabi l idade dos municíp ios a 
par t ic ipação de técnicos, aux i l iares- técnicos, preparadores f ís icos, médicos,  
f is ioterapeutas e jornal is tas , que não cumpram o d isposto deste ar t igo,  
caracter izando desta forma, exerc íc io i legal da prof issão, suje ito às sanções 
previs tas  em lei .  A f iscal ização da atuação dos prof iss ionais será de in tei ra  
responsabi l idade dos seus respect ivos Conselhos, e a par t ic ipação i rregular de 
dir igentes su je i tam os inf ratores às sanções prev is tas no COJDD .   

 
ART.  53.  Os autores e co-part íc ipes de f raudes e fa ls i f icações documentais,  a lém 
das punições impostas pela Just iça Desport iva, terão os autos remet idos à Just iça 
Comum para providências. 
 
SEÇÃO VI -  DAS MODALIDADES ESPORTIVAS 
 
ART.  54.  As modal idades espor t ivas of ic ia is que serão d isputadas nos Jogos Of ic ia is  
do Paraná ,  com o respect ivo número máximo de at le tas permit ido, por modal idade e 
sexo, são as seguintes:  
 

NÚMERO MÁXIMO DE ATLETAS PERMITIDO 
24º JOJUPs 53º JAPs  

MODALIDADES 
(I) = modalidades individuais 
(C) = modalidades coletivas  F M F M 
(I) ATLETISMO 30 35 30 35 
(C) BASQUETEBOL 12 12 12 12 
(C) BOCHA -x-x-x-x-x- -x-x-x-x-x- -x-x-x-x-x- 10 
(C) BOLÃO -x-x-x-x-x- -x-x-x-x-x- 12 12 
(I) CICLISMO 25 25 16 16 
(C) FUTEBOL -x-x-x-x-x- 22 -x-x-x-x-x- 22 
(C) FUTSAL 12 12 12 12 
(I) GINÁSTICA RÍTMICA 11 -x-x-x-x-x- 11 -x-x-x-x-x- 
(C) HANDEBOL 14 14 14 14 
(I) JUDÔ 18 18 18 18 
(I) KARATÊ 09 11 -x-x-x-x-x- -x-x-x-x-x- 
(I) NATAÇÃO  32 32 32 32 
(I) TAEKWONDO 25 25 -x-x-x-x-x- -x-x-x-x-x- 
 (I) TÊNIS 04 04 04 04 
(I) TÊNIS DE MESA 05 05 05 05 
(C) VOLEIBOL 12 12 12 12 
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NÚMERO MÁXIMO DE ATLETAS PERMITIDO 
24º JOJUPs 53º JAPs  

MODALIDADES 
(I) = modalidades individuais 
(C) = modalidades coletivas  F M F M 

(C) VOLEIBOL DE PRAIA 04 04 04 04 
(I) XADREZ 06 06 06 06 

Parágrafo Pr imeiro  -  São cons ideradas modal idades of ic ia is  para os Jogos da 
Juventude do Paraná :  

•  Colet ivas  -  Basquetebol,  Futsal,  Handebol,  Vole ibol e Volei de Praia nos 
sexos feminino e mascul ino e Futebol no sexo mascul ino.  

•  Ind iv iduais  -  At le t ismo, Cic l ismo,  Judô,  Karatê,  Natação, Taekwondo, 
Tênis ,  Tênis de Mesa e Xadrez nos sexos feminino e mascul ino, e 
Ginást ica Rítmica no sexo feminino.  

Parágrafo Segundo  -  São cons ideradas modal idades of ic iais para os Jogos  
Aber tos do Paraná :  

•  Colet ivas  -  Basquetebol,  Bolão,  Futsal ,  Handebol,  Vole ibol e Vole i de Praia 
nos sexos feminino e mascul ino, e Bocha e Futebol  no sexo mascul ino.   

•  Ind iv iduais -  At le t ismo, Cic l ismo, Judô, Natação, Tênis ,  Tênis de Mesa e 
Xadrez nos sexos feminino e mascul ino, e Ginást ica Rítmica no sexo 
feminino.  

Parágrafo Terceiro -  As modalidades colet ivas of ic ia is  serão d isputadas nas 
Fases Regionais  e Finais e ocorrerão nas Divisões “A”  e “B”,  exceto o VOLEI DE 
PRAIA d isputado apenas como Div isão “A”.  
Parágrafo Quarto -  As modal idades indiv iduais of ic ia is  serão disputadas somente 
nas Fases F inais ,  com exceção da modal idade de XADREZ que será d isputada em 
ambas as fases. As modal idades ocorrerão somente na Div isão “A” ,  respei tando 
os cr i tér ios espec if icados nos regulamentos técnicos das mesmas.  
Parágrafo Quinto -  A par t ir  de 2009, uma modal idade/sexo somente será inc luída 
como of ic ia l ,  caso outra já constante da re lação de modal idades of ic ia is seja 
ret irada. 
Parágrafo Sexto -  Caso haja in teresse dos municíp ios-sede das Fases F inais na  
real ização de modal idades que não constem da re lação de modalidades of ic ia is ,  
caberá aos mesmos todos os encargos para real ização da compet ição. 

 
SEÇÃO VII  -  DA VEDAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 
 
ART.  55.  Para os Jogos Of ic iais  do Paraná  é  vedada a part ic ipação de:  

I  -  Pessoa jur íd ica (munic ípio)  na modal idade/sexo/prova que est iver em 
cumprimento de suspensão por prazo, indenização ou multa imposta pelo órgão 
judicante,  na respect iva compet ição; 
I I  -  Pessoa f ís ica (at le ta, técnico, etc .)  que est iver em cumprimento de suspensão 
por  prazo, indenização ou e l im inação imposta pelo órgão judicante, independente 
da compet ição em que fo i punido; 
I I I  -  At le tas que não preencham os requis i tos  ex ig idos no Capítu lo VI .  

 
CAPÍTULO VII  -  DA ESTRUTURA TÉCNICA DE DISPUTA DOS JOGOS 
 
ART.  56.  Os Jogos Of ic iais do Paraná  serão disputados em duas fases dis t in tas  
(Fase Regional  e Fase F inal) ,  que compõe a mesma compet ição .  
 
SEÇÃO I  -  DAS FASES REGIONAIS 
 
ART.  57.  As Fases Regionais  const i tuem-se no processo técnico de seleção, por 
Região Esport iva ,  dos vár ios  municíp ios  inscr i tos , para as  disputas das Fases F inais.  

Parágrafo Único -  Por força de cr i tér io técnico es tabelecido neste Regulamento ,  
não d isputarão as Fases Regionais  os municíp ios inscr i tos que compuserem a 
Div isão “A” ,  conforme o Art igo 62 -  Parágrafos Pr imeiro e Segundo, e os 
Municíp ios-sede das Fases F inais .  

 
ART.  58.  Para f ins exc lusivos dos Jogos Of ic ia is  do Paraná ,  para as Fases 
Regionais ,  o Estado do Paraná,  es tá d iv id ido em 08 Regiões Espor t ivas ,  ass im 
denominadas e in tegradas pelos seguintes  munic íp ios: 

REGI ÃO 01  (45  mun ic íp ios) :  Ad r ianópo l i s ,  Agudos  do S u l ,  A lm i rante  Tamandaré,  Anton ina,  
Antôn io  Ol in to ,  A raucá r ia ,  Ba lsa Nova,  B i tu runa,  Boca iúva do Su l ,  Campina Grande do Su l ,  Campo 
do Tenent e ,  Campo La rgo,  Campo Magro,  Cer ro  Azu l ,  Co lombo,  Contenda ,  Cruz Machado,  
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Cur i t iba ,  Dout or  U lysses ,  Fazenda Rio  Grande,  Genera l  Ca rne i ro ,  Guaraqueçaba,  Guaratuba,  
I taperuçu,  Lapa,  Mandi r i tuba,  Mat inhos ,  Mor re tes ,  Paranaguá,  Pau la  F re i tas ,  Pau lo  F ront i n ,  P iên,  
P inha is ,  P i raquara,  P onta l  do P araná,  Por t o  V i tó r ia ,  Quat ro  B ar ras ,  Qui tand inha,  R io  B ranc o do  
Su l ,  R io  Negro,  S ão José dos  P inha is ,  São Mateus  do  Su l ,  T i jucas  do S u l ,  Tunas  do Paraná,  Un ião  
da V i tór ia .  
REGI ÃO 02 (42 mun ic íp ios) :  A rapot i ,  Campina do  S imão,  Candói ,  Ca rambe í ,  Cas t ro ,  Cur iúva,  
Fernandes  P inhe i ro ,  Foz do Jo rdão,  Goiox im ,  Guami ranga,  Guarapuava,  Imbaú,  Imbi tuva,  I nác io  
Mar t ins ,  Ip i ranga,  I ra t i ,  I va í ,  Jaguar ia íva ,  Mal l e t ,  Or t i gue i ra ,  Pa lmei ra ,  P inhão,  P i ra í  do S u l ,  Ponta  
Grossa,  Po r to  Amazonas ,  Prudentópo l i s ,  Rebouç as ,  Rese rva,  Reserva  do Iguaçu,  R io  Azu l ,  Sa l t o  
do I ta ra ré ,  S antana do I t a raré ,  São João do T r iunfo ,  São José  da  Boa  V is ta ,  S apopema,  Sengés ,  
Te i xe i ra  Soares ,  Te lêmaco Borba,  T i bag i ,  Turvo,  Vent an ia  e  W ences lau Braz.  
REGI ÃO 03  (59 mun ic íp i os) :  Abat iá ,  A l vo rada  do  Su l ,  And i rá ,  Assaí ,  Bandei rantes ,  Bar ra  do  
Jacaré ,  Be la  V is ta  do P ara íso,  Cafeara ,  Cambará,  Cambé,  Car lópo l i s ,  Centenár io  do Su l ,  
Congonhinhas ,  Conse lhe i ro  Ma i r i nck ,  Corné l io  Procópio ,  F igue i ra ,  F lo res tópo l i s ,  Guapi rama,  
Guarac i ,  Iba i t i ,  I b i po rã ,  I t ambaracá,  Jabot i ,  Jacarez inho,  Jaguapi tã ,  Jap i ra ,  J a ta i z inho,  Joaqu im 
Távora,  Jund ia í  do Su l ,  Leópo l i s ,  Londr ina,  Lup ionópo l i s ,  Mi rase l va ,  Nova Amér ica  da Co l ina ,  
Nova Fát ima,  Nova Santa  Bárbara ,  P inha lão,  P i tanguei ras ,  Porec atu ,  Prado Fer re i ra ,  P r imei ro  de  
Maio ,  Quat iguá,  Rancho A legre ,  R ibe i rão Claro ,  R ibe i rão do P inha l ,  Ro lând ia ,  S anta  Amél ia ,  Sant a  
Cec í l ia  do Pavão,  Santa  Mar iana,  Santo  Ant ôn io  da P la t ina ,  Sant o  Antôn io  do Para íso,  São  
Jerôn imo da Serra ,  São  Sebas t ião  da Amore i ra ,  Ser tane ja ,  Ser t anópo l i s ,  S ique i ra  Campos ,  
Tamarana,  Tomazina e  Ura í .  
REGI ÃO 04 (46 mun ic íp ios) :  A l to  Pa raná,  Amaporã,  Ângu lo ,  As torga,  A ta l a ia ,  Co lo rado,  Cruze i ro  
do Su l ,  Douto r  Camargo,  F lora í ,  F l ores ta ,  F ló r ida ,  Guai raçá,  Igua raçu,  Ina já ,  I tagua jé ,  I també,  
I va tuba,  Jard im  Ol inda,  Lobato ,  Mandaguaçu,  Mandaguar i ,  Mar ia l va ,  Mar ingá,  Mi rador ,  Munhoz de 
Mel lo ,  Nossa Senhora  das  Graças ,  Nova A l iança  do  Iva í ,  Nova Esperança,  Our i zona,  Pa iç andu,  
Para íso do Nor te ,  Pa ranac i t y ,  Paranapoema,  Paranava í ,  P res idente  Cas te l o  Branco,  Santa  Fé,  
Santa  Inês ,  Santo  Ant ôn io  do Caiuá,  Sant o  Inác io ,  São Car los  do Iva í ,  São J oão do Ca iuá,  São 
Jorge do I va í ,  Sarand i ,  Tamboara,  Te r ra  Rica,  Un i f lo r .  
REGI ÃO 05 (52 mun ic íp ios) :  A l to  Para íso,  A l to  P iqu i r i ,  A l tôn ia ,  Boa Esperanç a,  Cafeza l  do S u l ,  
C ianor t e ,  C idade  Gaúcha,  Cruze i ro  do  Oes te ,  D iamante  do  Nor te ,  Dourad ina,  Esperança Nova,  
Franc isco A lves ,  Goioe rê ,  Guaporema,  I cara íma,  Ind ianópo l i s ,  Ipo rã ,  I taúna do Su l ,  I va té ,  
Jan iópo l i s ,  Japu rá ,  Ju randa,  Jussa ra ,  Loanda,  Mar ia  He lena,  Mar i lena,  Mar i l uz ,  More i ra  Sa les ,  
Nova Londr i na,  Nova Ol ímpia ,  Peroba l ,  Pé ro la ,  P lana l t i na  do P araná,  P or to  Rico,  Quar to  
Cent ená r i o ,  Querênc ia  do Nor t e ,  Rancho  A leg re  do Oes te ,  Rondon,  Santa  Cruz do Mont e  Cas te lo ,  
Santa  I sabe l  do  I va í ,  Sant a  Môn ica,  São Jorge  do  P at roc ín i o ,  São Manoe l  do Paraná,  São Pedro 
do Paraná,  São Tomé,  Tape jara ,  Tap i ra ,  Te r ra  Boa,  Tune i ras  do Oes te ,  Ub i ra tã ,  Umuarama,  
Xambrê.  
REGI ÃO 06 (50  mun ic íp ios) :  Anahy,  Ass is  Chateaubr iand,  Boa  V is ta  da  Aparec ida,  Braganey,  
Bras i lând ia  do Su l ,  Cafe lând ia ,  Campo Boni to ,  Cap i t ão Leôn idas  Marques ,  Cas cave l ,  Catanduvas ,  
Céu  Azu l ,  Corbé l ia ,  D iamante  do Oes te ,  Ent re  Rios  do Oes te ,  Fo rmosa do Oes te ,  Foz  do Iguaçu,  
Gua íra ,  Guaran iaçú,  Ibema,  Iguatu ,  I racema do Oes te ,  I ta ipu lând ia ,  Jesu í tas ,  L i ndoes te ,  Marecha l  
Cândido Rondon,  Mar ipá,  Mate lând ia ,  Mediane i ra ,  Mercedes ,  Missa l ,  Nova A uro ra ,  Nova Santa  
Rosa,  Ouro Verde do Oes te ,  Pa lo t ina ,  Pato  Bragado,  Quat ro  Pontes ,  Ram i lând ia ,  Santa  Helena,  
Santa  Lúc ia ,  Santa  Te reza do Oes te ,  Santa  Te rez inha de I ta ipu,  São José das  Pa lmei ras ,  São 
Migue l  do  Iguaçu,  São Pedro do I guaçu,  Ser ranópo l i s  do I guaç u,  Te r ra  Roxa,  To ledo,  T rês  Barras 
do Paraná,  Tupãss i ,  Vera  Cruz do Oes te .  
REGI ÃO 07 (52 mun ic íp ios) :  Ampére,  Ba r racão,  Be la  V is ta  da Caróba,  Boa Es perança do Iguaçu,  
Bom Jesus  do Su l ,  Bom Sucesso do  Su l ,  Cant aga lo ,  Capanema,  Chopinz inho,  C leve lând ia ,  
Corone l  Dom ingos  Soares ,  Corone l  V i v ida,  C ruze i ro  do Iguaçu,  D iamante  do  Su l ,  Do is  V iz i nhos ,  
Enéas  Marques ,  Esp igão A l to  do I guaçu,  F lo r  da  Serra  do  Su l ,  F ranc isco Be l t rão,  Honór i o  Serpa,  
I tape jara  do  Oes te ,  Laran je i ras  do Su l ,  Manf r i nópo l i s ,  Manguei r i nha,  Mar i ópo l i s ,  Marmele i ro ,  
Marqu inho,  Nova Esperança do Sudoes te ,  Nova Laran je i ras ,  Nova Pra t a  do Iguaçu,  Pa lmas ,  Pato  
Branco,  Pé ro la  do Oes te ,  P inha l  de São Bent o ,  P lana l t o ,  Por to  Ba rre i ro ,  P ranch i ta ,  Quedas  do  
Iguaçu,  Rea leza,  Renascença,  R io  Bon i t o  do Iguaçu,  Sa lgado F i lho ,  S a l to  do Lont ra ,  Sant a  I zabe l  
do Oes te ,  Santo  Ant ôn io  do Sudoes te ,  S ão João,  S ão Jorge  do  Oes te ,  S audade do Iguaçu,  Su l ina ,  
Verê ,  V i rmond,  V i to r i no .  
REGI ÃO 08 (53 mun ic íp ios) :  A l tam i ra  do P araná ,  Apucarana,  Arapongas ,  Arapuã,  A ra runa,  
Ar i ranha do I va í ,  Barbos a Fer raz,  Boa Vent ura  de São Roque,  Bom Sucesso,  Bor razópo l i s ,  
Ca l i fó rn ia ,  Cambi ra ,  Campina da  Lagoa,  Campo Mourão,  Cândido  de  Abreu,  Corumbata í  do  Su l ,  
Cruzmal t ina ,  Engenhei ro  Be l t rão,  Faro l ,  Faxina l ,  Fên i x ,  Godoy More i ra ,  Grandes  Rios ,  I re tama,  
I va i porã ,  Janda ia  do S u l ,  Jard im  A legre ,  Ka lo ré ,  Laran ja l ,  L i d ianópo l i s ,  Lu iz iana,  Lunarde l l i ,  
Mamborê,  Manoel  R ibas ,  Mar i l ând ia  do Su l ,  Marumbi ,  Mato  R ico,  Mauá da S erra ,  Nova Cantu ,  
Nova Tebas ,  Novo I taco lom i ,  Pa lm i ta l ,  Peab i ru ,  P i tanga,  Quin ta  do So l ,  R io  B om,  Rio  Branco do 
Iva í ,  Roncador ,  Rosá r io  do  Iva í ,  S abáudia ,  Santa  Mar ia  do Oes te ,  São João do I va í ,  São Pedro do  
Iva í .  
Parágrafo Único -  Cada municíp io d isputará a Fase Regional  em sua respect iva 
Região Esport iva ,  apresentada neste Regulamento .  

 
SEÇÃO I I  -  DAS FASES FINAIS 
 
ART.  59.  As Fases F inais  const i tuem-se no processo de apuração técnica do 
rendimento f ina l  das equipes e at letas  inscr i tos  na compet ição. 
 
ART.  60.  As Fases Finais  no ano de 2010, do 24º Jogos da Juventude do Paraná e 
do 53º Jogos Abertos do Paraná  serão real izadas nos munic ípios de Foz do Iguaçu  e de 
Maringá  respect ivamente. 
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Parágrafo Único -  As  Fases F inais  no ano de 2011, do 25º Jogos da Juventude 
do Paraná e do 54º Jogos Aber tos do Paraná  serão real izadas nos municíp ios de 
Campo Mourão e de  Toledo  respect ivamente. 

 
ART.  61.  Os Munic íp ios-sede das Fases F inais somente d isputarão a Divisão “A”,  
caso conquis tem sua c lassif icação através das d isputas d iretas no ano anter ior .  Caso 
não conquistem na Divisão “A”,  terão d ire i to assegurado de d isputa na Div isão “B”,  sem 
a necess idade de part ic ipação nas Fases Regionais  do ano em questão. 
 
ART.  62.  Os municíp ios part ic ipantes da Div isão “A” para o ano 2010, nas diversas 
modal idades colet ivas of ic ia is ,  são os seguintes: 

Parágrafo Pr imeiro  -  Para o 24º Jogos da Juventude do Paraná:   
 

NCG B ASQUE TE BOL FEMININO 2009 NCG B ASQUE TE BOL M ASCU LI NO 2009 
01 PONTA GROSSA 1º  A  01 LONDRINA 1º  A  
02 TOLEDO 2º  A  02 TOLEDO 2º  A  
03 CURITIBA 3º  A  03 CAMPO MOURÃO 3º  A  
04 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 4º  A  04 ASTORGA 4º  A  
05 MEDIANEIRA 1º  B  05 PONTA GROSSA 5º  A  
06 CAMPO MOURÃO 2º  B  06 UNIÃO DA VITÓRIA 6º  A  

   07  MAL.  CÂ NDIDO RONDON 1º  B  
   08  IMBITUVA 2º  B  

 

NCG FUTEBOL M AS CULI NO 2009 
01 CURITIBA 1º  A  
02 CASCAVEL 2º  A  
03 CAMBÉ 3º  A  
04 LONDRINA 4º  A  
05 CAPANEMA 5º  A  
06 MARINGÁ 6º  A  
07 COLOMBO 1º  B  
08 UBIRATÃ 2º  B  
09 CIDADE GAÚCHA 3º  B  
10 FOZ DO IGUA ÇU 4º  B  

 

NCG FUTS AL FEMININO 2009 NCG FUTS AL M ASCULINO 2009 
01 CAMPO MOURÃO 1º  A  01 ALTÔNIA 1º  A  
02 LONDRINA 2º  A  02 FOZ DO IGUA ÇU 2º  A  
03 GUARAPUAVA 3º  A  03 CURITIBA 3º  A  
04 MARINGÁ 4º  A  04 CIANORTE 4º  A  
05 CURITIBA 5º  A  05 SÃO MIGUEL DO IGUAÇU 5º  A  
06 PARANAGUÁ 6º  A  06 LONDRINA 6º  A  
07 TOLEDO 7º  A  07 UMUARA MA 7º  A  
08 COLOMBO 8º  A  08 CASCAVEL 8º  A  
09 PATO BRANCO 1º  B  09 CAMPO MOURÃO 1º  B  
10 PONTA GROSSA 2º  B  10 ASTORGA 2º  B  

 

NCG H ANDEBOL FEMININO 2009 NCG H ANDEBOL M AS CULINO 2 009 
01 CIANORTE 1º  A  01 SÃO MIGUEL DO IGUAÇU 1º  A  
02 CASCAVEL 2º  A  02 LONDRINA 2º  A  
03 PONTA GROSSA 3º  A  03 MAL.  CÂ NDIDO RONDON 3º  A  
04 MARINGÁ 4º  A  04 FRANCISCO ALVES 4º  A  
05 FOZ DO IGUA ÇU 5º  A  05 CURITIBA 5º  A  
06 MEDIANEIRA 6º  A  06 ANDIRÁ 6º  A  
07 COLOMBO 1º  B  07 MARINGÁ 1º  B  
08 STO.ANTÔNIO DO SUDOE STE 2º  B  08 CORBÉLIA 2º  B  

 

NCG VOLEIBOL FEMININO 2009 NCG VOLEIBOL M AS CULI NO 2 009 
01 MARINGÁ 1º  A  01 MARINGÁ 1º  A  
02 CURITIBA 2º  A  02 PONTA GROSSA 2º  A  
03 MAL.  CÂ NDIDO RONDON 3º  A  03 CIANORTE 3º  A  
04 GUARAPUAVA 4º  A  04 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 4º  A  
05 FORMOSA DO OESTE 5º  A  05 MEDIANEIRA 5º  A  
06 ARAUCÁRIA 6º  A  06 MAL.  CÂ NDIDO RONDON 6º  A  
07 PONTA GROSSA 1º  B  07 ARAUCÁRIA 1º  B  
08 TOLEDO 2º  B  08 CASTRO 2º  B  

NCG = número de colocação nos grupos 
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Parágrafo Segundo -  Para o 53º Jogos Aber tos  do Paraná: 
 

NCG B ASQUE TE BOL FEMININO 2009 NCG B ASQUE TE BOL M ASCU LI NO 2009 
01 PONTA GROSSA 1º  A  01 CAMPO MOURÃO 1º  A  
02 MARINGÁ 2º  A  02 MARINGÁ 2º  A  
03 UNIÃO DA VITÓRIA 3º  A  03 ASTORGA 3º  A  
04 CAMPO MOURÃO 4º  A  04 MARECHAL CÂ NDI DO RONDON 4º  A  
05 CORONEL VIV IDA 1º  B  05 PATO BRANCO 1º  B  
06 TOLEDO 2º  B  06 FRANCISCO BELTRÃO 2º  B  

 
 

NCG BOCH A M AS CULI NO 2009 
01 MEDIANEIRA 1º  A  
02 MATELÂNDIA 2º  A  
03 ITAIPULÂNDIA 3º  A  
04 MARINGÁ 4º  A  
05 FRANCISCO BELTRÃO 1º  B  
06 B ITURUNA 2º  B  

 

NCG BOL ÃO FEMININO 2009 NCG BOL ÃO M AS CULI NO 2009 
01 FRANCISCO BELTRÃO 1º  A  01 MAL.  CÂ NDIDO RONDON 1º  A  
02 CASCAVEL 2º  A  02 PRANCHITA 2º  A  
03 GENERAL CA RNEIRO 3º  A  03 CASCAVEL 3º  A  
04 MAL.  CÂ NDIDO RONDON 4º  A  04 MATELÂNDIA 4º  A  
05 PRANCHITA 1º  B  05 GENERAL CA RNEIRO 1º  B  
06 PALOTINA 2º  B  06 FRANCISCO BELTRÃO 2º  B  

 

NCG FUTEBOL M AS CULI NO 2009 
01 FRANCISCO BELTRÃO 1º  A  
02 MAL.  CÂ NDIDO RONDON 2º  A  
03 ARAUCÁRIA 3º  A  
04 CAMPO MOURÃO 4º  A  
05 CASCAVEL 5º  A  
06 MARINGÁ 6º  A  
07 TELÊMACO BORBA 1º  B  
08 PATO BRANCO 2º  B  

 

NCG FUTS AL FEMININO 2009 NCG FUTS AL M ASCULINO 2009 
01 PONTA GROSSA 1º  A  01 MARINGÁ 1º  A  
02 CAMPO MOURÃO 2º  A  02 MAL.  CÂ NDIDO RONDON 2º  A  
03 PATO BRANCO 3º  A  03 PARANAVAÍ  3º  A  
04 MARINGÁ 4º  A  04 SÃO MIGUEL DO IGUAÇU 4º  A  
05 MATELÂNDIA 5º  A  05 FRANCISCO BELTRÃO 5º  A  
06 CANTAGALO 6º  A  06 TELÊMACO BORBA 6º  A  
07 CIANORTE 1º  B  07 PONTA GROSSA 7º  A  
08 TELÊMACO BORBA 2º  B  08 CAMPO MOURÃO 8º  A  

   09  LONDRINA 1º  B  
   10  FOZ DO IGUA ÇU 2º  B  

 

NCG H ANDEBOL FEMININO 2009 NCG H ANDEBOL M AS CULINO 2 009 
01 CASCAVEL 1º  A  01 GOIOERÊ 1º  A  
02 CIANORTE 2º  A  02 MARINGÁ 2º  A  
03 MARINGÁ 3º  A  03 CASCAVEL 3º  A  
04 PONTA GROSSA 4º  A  04 CAMPO MOURÃO 4º  A  
05 MATELÂNDIA 1º  B  05 CAMBÉ 1º  B  
06 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 2º  B  06 FRANCISCO BELTRÃO 2º  B  

 

NCG VOLEIBOL FEMININO 2009 NCG VOLEIBOL M AS CULI NO 2 009 
01 MARINGÁ 1º  A  01 MARINGÁ 1º  A  
02 PONTA GROSSA 2º  A  02 ARAUCÁRIA 2º  A  
03 ARAUCÁRIA 3º  A  03 ITAPERUÇU 3º  A  
04 CASCAVEL 4º  A  04 CASCAVEL 4º  A  
05 SÃO MIGUEL DO IGUAÇU 1º  B  05 UMUARA MA 5º  A  
06 FRANCISCO BELTRÃO 2º  B  06 MAL.  CÂ NDIDO RONDON 6º  A  

   07  LONDRINA 1º  B  
   08  COLOMBO 2º  B  

NCG = número de colocação nos grupos 
 
ART.  63.  A indicação dos municíp ios par t ic ipantes da Div isão “B” para as Fases 
Finais  do ano de 2010, nas modalidades espor t ivas: Basquetebol ,  Bocha (JAPs), Bolão  
(JAPs) ,  Futebol ,  Futsal,  Handebol  e Vole ibol ,  obedecerá aos seguintes cr i tér ios : 

Parágrafo Pr imeiro  -  O número de munic íp ios part ic ipantes para o 24º Jogos da 
Juventude do Paraná,  será o seguinte: 
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Nº.  DE EQUIPES P ARTI CI P ANTES POR 
MODALID ADE/SEXO N AS F ASES REGION AIS EM 

2010 

Nº .  DE EQUIPES POR MOD ALID ADE/SEXO N A 
F ASE FIN AL  -  DIV IS ÃO B EM 2010 

Até 60 equ ipes  08/09 equ ipes  
De 61 a  110 equ ipes  10 equ ipes  

Ac ima de 111 equ ipes  12 equ ipes  
 

Parágrafo Segundo  -  O número de municíp ios part ic ipantes para o 53º Jogos 
Aber tos do Paraná,  será o seguinte: 

Nº.  DE EQUIPES P ARTI CI P ANTES POR 
MODALID ADE/SEXO N AS F ASES REGION AIS EM 

2010 

Nº .  DE EQUIPES POR MOD ALID ADE/SEXO N A 
F ASE FIN AL  -  DIV IS ÃO B EM 2010 

Até 50 equ ipes  08/09 equ ipes  
De 51 a  100 equ ipes  10 equ ipes  

Ac ima de 101 equ ipes  12 equ ipes  
 

Parágrafo Tercei ro  -  A compos ição dos c lassif icados para cada número de 
equipes previs to nos Parágrafos Pr imeiro e Segundo deste ar t igo será: 

SEM O MUNICÍPIO-SEDE COM O MUNICÍPIO-SEDE TOTAL  
DE 

EQUIPES 
1ºs  luga res  

reg iona is  
2ºs  luga res  

reg iona is  
1ºs  luga res  

reg iona is  
2ºs  luga res  

reg iona is  
08/09 08 00 08 00 

10 08 02 08 01 
12 08 04 08 03 

 
OBS 1:    Para efe ito  de cálculo da proporcional idade por  Região Esport iva ,  
será cons iderado somente o número de equipes par t ic ipantes da Div isão B -  
Fase Regional.  
OBS 2:  Serão cons iderados os 2ºs lugares das regiões com maior percentual 
de par t ic ipação na modal idade e sexo. 
OBS 3: No quadro ac ima descr i to ,  caso, após a conf irmação da par t ic ipação,  
haja empate entre as d iversas Regiões Espor t ivas ,  de modo a não se 
poss ib i l i tar ,  imediatamente, a ident i f icação dos f inal is tas , serão ut i l izados 
como cr i tér ios  de desempate: 

1)  Maior percentual do nº.  de equipes part ic ipantes ( feminino e mascul ino) 
na modalidade específ ica de cada Região Espor t iva ;  

2)  Maior percentual do nº .  de equipes part ic ipantes em todas as 
modal idades de cada Região Esport iva ;  

3)  Maior percentual do nº .  de municíp ios par t ic ipantes de cada Região 
Espor t iva .  

Parágrafo Quarto -  Quando o número tota l de equipes inscr i tas  das Fases 
Regionais  for  igual ou infer ior  ao número de equipes a serem classif icadas, os 
inscr i tos na modal idade/sexo estarão automaticamente c lassif icados para a  Fase 
Final .  
Parágrafo Quinto -  Caso, antes da Sessão Prel im inar,  até as datas previstas  no 
Art igo 33 ,  haja des istênc ia de part ic ipação dos munic ípios , na Div isão “B”,  para 
as Fases F inais,  será real izado convite para outro municíp io, sendo que a sua 
acei tação é facul tat iva, e obedecerá ao seguinte cr i tér io :  a vaga será 
d isponib i l izada para o colocado imediato de sua respect iva Região Espor t iva .  Em 
caso de recusa,  não será real izado novo convite.  

 
ART.  64.  O número de munic íp ios  in tegrantes nas Fases F inais de 2010 para a 
Div isão “A” nas modal idades colet ivas of ic ia is ,  a exceção do VOLEI DE PRAIA, será 
conforme o indicado no Art igo 62 -  Parágrafos Pr imeiro e Segundo . 
 
ART.  65.  O número de munic íp ios  in tegrantes nas Fases F inais de 2011 para a 
Div isão “A” nas modal idades colet ivas of ic iais ,  a  exceção do VOLEI DE PRAIA,  
obedecerá aos seguintes cr i tér ios: 

Parágrafo Pr imeiro  -  Para o 24º Jogos da Juventude do Paraná :  
Nº.  DE EQUIPES P ARTI CI P ANTES POR 

MODALID ADE/SEXO N AS F ASES REGION AIS EM 
2010 

Nº .  DE EQUIPES POR MOD ALID ADE/SEXO N A 
F ASE FIN AL  -  DIV IS ÃO A EM 2011 

Até 60 equ ipes  06 equ ipes  
De 61 a  110 equ ipes  08 equ ipes  

Ac ima de 111 equ ipes  10 equ ipes  
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Parágrafo Segundo  -  Para o 53º Jogos Aber tos  do Paraná :  
Nº.  DE EQUIPES P ARTI CI P ANTES POR 

MODALID ADE/SEXO N AS F ASES REGION AIS EM 
2010 

Nº .  DE EQUIPES POR MOD ALID ADE/SEXO N A 
F ASE FIN AL  -  DIV IS ÃO A EM 2011 

Até 50 equ ipes  06 equ ipes  
De 51 a  100 equ ipes  08 equ ipes  

Ac ima de 101 equ ipes  10 equ ipes  

 
ART.  66.  Nas modalidades colet ivas of ic ia is ,  a exceção do VOLEI DE PRAIA, haverá 
o acesso e decesso entre as Div isões “A” e “B” do ano de 2010 para 2011. O número de 
equipes será def in ido através de documento of ic ia l  expedido pela Comissão Técnica, 
após a real ização das Sessões Prel im inares das Fases F inais  de 2010. 
 
CAPÍTULO VII I  -  DO CERIMONIAL DE ABERTURA 
 
ART.  67.  Os Jogos Of ic ia is do Paraná (24º JOJUPs e 53º JAPs) terão em cada uma 
de suas Fases Regionais e Finais um Cerimonial de Aber tura,  do qual part ic iparão 
obr igatoriamente  todas as delegações. Caso o municíp io não se faça representar ,  será 
encaminhado re latór io  a Just iça Desport iva para as providênc ias cabíveis ,  podendo ter  a 
sua par t ic ipação cancelada. 

Parágrafo Pr imeiro -  O Cer imonia l de Abertura é cons iderado at iv idade of ic ia l  
dos jogos, devendo cada delegação, apresentar-se uniformizada e somente com 
at letas e d ir igentes inscr i tos . 
Parágrafo Segundo -  Em qualquer uma das Fases ,  Regionais e  F inais ,  estará 
d ispensado de par t ic ipar  do Cer imonia l  de Aber tura, o munic íp io que est iver  
inscr i to nas modal idades que in ic iarem suas d isputas após o segundo d ia de 
compet ição.  
Parágrafo Tercei ro -  A locução of ic ia l  do cer imonia l deverá, obr igator iamente, 
c i tar  no iníc io,  nos intervalos e no término das solenidades,  os nomes das 
inst i tu ições real izadoras e promotoras. 
Parágrafo Quarto -  O Munic íp io-sede deverá obr igator iamente apresentar ao 
representante da Paraná Esporte (Direção Geral) ,  o rote iro (pauta) no prazo de 
(48) quarenta e o ito horas antes do Cer imonia l de Abertura, para que o mesmo 
seja homologado. 
Parágrafo Quinto -  O Cer imonia l de Abertura obedecerá a seguinte ordem de 
apresentação: 
a)  Concentração das delegações; 
b)  Entrada e desf i le  das delegações; 
c)   Hasteamento das bandeiras do Bras i l ,  do Paraná, do municíp io-sede, ao som 

do hino Nac ional  Bras i leiro e do h ino do Paraná; 
d)  Dec laração de aber tura dos jogos; 
e)  Entrada do fogo s imból ico e acendimento da p ira o l ímpica; 
f )   Juramento do at leta  
 “Em nome de todos os compet idores /  prometo part ic ipar destes Jogos /  
respeitando e cumpr indo com as normas que o regem / me comprometendo com 
um espor te sem doping e sem drogas /  no verdadeiro espír i to espor t ivo /  pela 
g lór ia do espor te em honra às  nossas equipes"    
-  Assim Juramos -  
g) Confratern ização e ret irada das delegações;  
h)  Eventos art ís t icos e/ou outros (a cr i tér io  do Municíp io-sede);  
i )   Encerramento. 

 
CAPÍTULO IX -  DA PREMIAÇÃO 
 
ART.  68.   A Paraná Espor te d iretamente ou por intermédio de patroc inador of ic ia l  
premiará, em suas Fases Regionais  e Fases Finais  os 1º,  2º e 3º lugares em cada 
modal idade/sexo. 

Parágrafo Pr imeiro -  A premiação a que a lude este art igo mater ial izar-se-á em 
troféus, cuja posse será def in i t iva. Para as Fases Regionais e Finais ,  os at le tas  
c lassif icados em 1º,  2º e 3º  lugares, em cada modal idade/sexo, receberão 
medalhas correspondentes à colocação obt ida.    
Parágrafo Segundo -  Nas modal idades de VOLEI DE PRAIA e XADREZ, nas 
Fases Regionais ,  serão premiados apenas com medalhas os at le tas c lass if icados 
em 1º,  2º e 3º lugares.  
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Parágrafo Tercei ro -  Toda e qualquer outra premiação a ser oferecida, deverá ter  
autor ização expressa da Paraná Espor te. 
Parágrafo Quarto -  Para as Fases F inais do  JAPs e do  JOJUPs ,  será ofer tado o  
Troféu Discipl ina (1º,  2º e 3º lugares),  de posse def ini t iva aos municíp ios 
par t ic ipantes que tenham obt ido a maior pontuação nos cr i tér ios ét ico e 
d isc ip l inar ,  def in idos pela Comissão Espec ial de Just iça Despor t iva a apurados 
pelo respect ivo TEJD. 
 

CAPÍTULO X -  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS  
 
ART.  69.  Os municíp ios part ic ipantes pagarão, obr igator iamente, ao munic íp io-sede, 
uma taxa de inscr ição no valor de R$ 40,00 (quarenta reais)  por modal idade/sexo 
inscr i tos. Este pagamento deverá ser efetuado nas Sessões Prel im inares das 
respect ivas fases dos Jogos Of ic ia is  do Paraná ,  junto à Prefe itura Munic ipal sediante ou 
órgão des ignado. O municíp io que não efetuar o pagamento poderá ter  cancelada sua 
par t ic ipação nos refer idos jogos e es tará suje ito as penal idades constantes do COJDD. 
 
ART.  70.  São de responsabi l idade tota l dos munic íp ios part ic ipantes o transpor te,  os 
colchões e a segurança dos a lojamentos. 

Parágrafo Único -  Recomenda-se aos municíp ios par t ic ipantes, quando da 
real ização da compet ição, para que tragam um ou mais seguranças (pessoas que 
não estejam diretamente l igadas às d isputas) para cuidar dos per tences da 
delegação,  permanecendo tempo integra l  no local  dest inado para a lojamento. 

 
ART.  71.  As normas e determinações, quanto à disc ipl ina e conservação dos 
a lojamentos, def in idas pelas ent idades organizadoras e constantes neste Regulamento ,  
deverão ser cumpridas in tegralmente. 

Parágrafo Primeiro -  É de responsabi l idade d ireta e exclus iva dos municíp ios 
par t ic ipantes, os danos, prejuízos e depredações causadas em bens imóveis e/ou 
móveis ut i l izados na compet ição, por qualquer  pessoa integrante da sua 
delegação espor t iva.  Em qualquer s i tuação o Munic ípio-sede deverá ser 
imediatamente ressarc ido, com a repos ição do mater ia l  ou em valor  pecuniár io .  
Parágrafo Segundo -  A lém das consequências previstas no parágrafo ac ima, o 
fal toso f icará suje ito às penal idades previs tas no COJDD.  

 
ART.  72.  A condição de saúde dos at le tas e d ir igentes part ic ipantes, bem como a 
responsabi l idade sobre a par t ic ipação de at le tas menores de idade, de acordo com a 
legis lação v igente no país, f icará sob a responsabi l idade dos municíp ios pelos quais 
est iverem par t ic ipando,  desde o momento da formação da delegação, do seu trans lado 
entre o municíp io de or igem e o municíp io-sede, durante as compet ições e durante o 
des locamento interno nos locais de competição. 

Parágrafo Primeiro -  Os médicos das delegações deverão acompanhar e se 
responsabi l izar pelo bom estado de saúde dos integrantes das mesmas. 
Parágrafo Segundo -  Os municíp ios que não possuírem médicos na delegação 
estarão automat icamente submet idos aos médicos indicados pelo Municíp io-sede, 
exceto durante o des locamento entre o municíp io de or igem e o de dest ino.  
Parágrafo Tercei ro -  Os municíp ios par t ic ipantes poderão, a seu cr i tér io ,  
ce lebrar um seguro de v ida colet ivo, ex tensivo a todos os componentes de sua 
delegação,  oferecendo garant ias  às suas par t ic ipações. 

 
ART.  73.  Todos os part ic ipantes, devidamente representados/ass ist idos por  quem de 
d ire i to ,  na efet ivação de suas part ic ipações,  autor izam, em caráter  gratu ito ir revogável e 
ir retratável,  a Paraná Espor te e seus parceiros const i tu ídos no presente Regulamento ,  a 
captar e f ixar a suas imagens e vozes durante a real ização dos jogos, em qualquer  
supor te exis tente, f icando estas ent idades, desta forma, plenamente capac itadas a 
ut i l izarem as imagens e vozes a seus exclus ivos cr i tér ios , a qualquer  tempo,  no Paraná, 
no Brasi l  e  em outros  países. 
 
ART.  74.  O Municíp io-sede não poderá celebrar contrato de patrocín io dos Jogos 
Ofic ia is do Paraná ,  sem expressa anuênc ia da Paraná Espor te.   

Parágrafo Pr imeiro  -  O Municíp io-sede permit irá a entrada de mater ia l  
promocional dos patrocinadores nos locais de compet ições e de solenidades, bem 
como prevalecerá publ ic idade da Paraná Espor te, dos patrocinadores e da 
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prefei tura do Municíp io-sede,  obedecendo aos cr i tér ios f ixados pela PRES. 
Parágrafo Segundo -  O Munic íp io-sede deverá f ixar o nome da Paraná Esporte,  
em igual proporção ao seu, em todos os mater ia is promocionais,  locais e ações 
real izadas antes, durante e após o evento, quando ta is atos es t iverem 
re lac ionados ao mesmo. 

 
ART.  75.  Os Jogos Of ic ia is do Paraná (24º JOJUPs e 53º JAPs)  observarão, quanto 
as suas formas de d isputa, as d isposições cont idas no Regulamento Técnico ,  que é 
par te integrante do presente Regulamento .  
 
ART.  76.  Os Jogos Of ic ia is do Paraná  (24º JOJUPs e 53º JAPs) observarão, quanto 
a normat ização própr ia das modal idades esport ivas disputadas, os regulamentos 
técnicos dos campeonatos  e as regras of ic ia is v igentes no País. 
 
ART.  77.  Para f ins d isc ip l inares, nas modal idades indiv iduais  cada prova será 
cons iderada d ist inta das demais.   
 
ART.  78.   Serão real izados os campeonatos das modal idades/sexo em que houver um 
mínimo de 02 munic ípios part ic ipantes, respeitado o Art igo 63 -  Parágrafo Quar to.   

 
ART.  79.  Ficará a cr i tér io da Comissão Técnica, a e laboração da programação 
(datas,  locais e horár ios) dos jogos ou provas.  

Parágrafo Único -  Para as modal idades de BOCHA e BOLÃO, o número de 
rodadas por  dia será def in ido em conformidade com as insta lações específ icas  
oferecidas pelos Municíp ios-sede,  não cabendo aos par t ic ipantes quest ionarem as 
dec isões tomadas. 

 
ART.  80.  Qualquer compet ição que venha a ser suspensa ou transfer ida por mot ivo 
de força maior será real izada conforme determinar a Comissão Técnica, obedecendo às 
regras of ic ia is  de cada modal idade espor t iva. 

Parágrafo Único  -  Neste caso,  a cr i tér io da Comissão Técnica e em condição 
excepc ional,  uma ou mais equipes poderão real izar até dois jogos num mesmo 
dia. 

 
ART.  81.  Haverá uma to lerânc ia de 15 minutos para o iníc io do pr imeiro jogo de cada 
per íodo,  não havendo ta l  para os demais.   

Parágrafo Único -  A exceção deste art igo será na modal idade de Tênis onde será 
obedec ido ao d isposto no í tem 13 do Regulamento Técnico da modalidade. 
 

ART.  82.  Somente será permit ida a permanênc ia na área de compet ição de: 
I  -  Supervisão,  coordenação e equipe de arb itragem da modal idade; 
I I  -  Pessoas envolv idas diretamente com a part ida em questão, de acordo com as 
regras da modal idade;  
I I I  -  Pessoas devidamente credenc iadas, membros da CCO, imprensa, segurança,  
Just iça Desport iva,  entre outros ; 
IV -  Pessoas com autor ização do Supervisor  ou Coordenador  da modal idade. 

 
ART.  83.  A pessoa f ís ica inscr i ta que não t iver condições de atuação na part ida ou 
prova, por es tar cumprindo suspensão automát ica (Art igo 88)  ou pela Just iça Despor t iva, 
deverá se postar do lado contrár io da mesa de contro le e dos respect ivos bancos de 
reservas nos locais da compet ição.  
 
ART.  84.  Será de inte ira responsabi l idade dos municíp ios , se pessoas f ís icas e  
jur íd icas que est iverem cumprindo punição imposta pelo órgão judicante e/ou suspensão 
automática,  v ierem a par t ic ipar  de jogo ou prova. 

 
ART.  85.  Conforme as Resoluções nº.  03 de 08/04/2008 e nº.  05 de 06/05/2008 do 
Conselho Estadual de Espor te e Lazer,  haverá comunicabi l idade das punições apl icadas 
pelas respect ivas ins tânc ias despor t ivas (Tr ibunais  de Just iça Despor t iva, Comissões de 
Ét ica e Comissões Discipl inares) por ocas ião dos Jogos Abertos  do Paraná, Jogos da 
Juventude do Paraná,  Jogos Colegia is  do Paraná e Jogos Univers i tár ios  do Paraná.  

Parágrafo Único -  A par t ic ipação de pessoas f ís icas em cumprimento de punição,  
independentemente do órgão judicante que tenha profer ido a respect iva decisão, 
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acarretará descumpr imento de dec isão e part ic ipação i r regular em qualquer dos 
eventos que integram os Jogos Of ic ia is do Paraná.  

 
ART.  86.  Será cons iderado perdedor por WxO ,  desclassif icado da compet ição e 
tendo os seus jogos e resul tados cancelados o (a)  at leta,  ou equipe que: 
 I  -  Des ist ir ,  não comparecer ,  ou comparecer  fora do prazo regulamentar;  

I I  -  Apresentar-se para a d isputa de jogo ou prova of ic ialmente programados, sem 
a documentação ex igida no Art igo 51.  
Parágrafo Primeiro -  Além das consequências previstas no “caput”  deste ar t igo,  
o fa l toso f icará suje ito  às  penal idades previs tas  no COJDD.  
Parágrafo Segundo -  Quando a desc lassif icação ocorrer após o iníc io de 
qualquer  fase subsequente, não será permit ido a qualquer  equipe requerer sua 
ascensão. 
Parágrafo Tercei ro -  Nas modal idades indiv iduais ,  somente serão encaminhados 
re latór ios à Just iça Despor t iva, em caso do não comparecimento de nenhum at le ta 
em nenhuma nas provas conf irmadas. 
 

ART.  87.   O munic íp io que apresentar para a disputa de um jogo ou prova 
of ic ialmente programado, equipe, d ir igente e/ou at le ta ind iv idualmente cons iderado, sem 
as condições legais e mater ia is para atuação, terá encaminhado à Just iça Despor t iva um 
re latór io  por  parte da Comissão Técnica do evento para as  providênc ias legais .  

Parágrafo Único -  Se a Just iça Despor t iva entender pela desc lass if icação,  
conforme Termo de Dec isão,  a equipe e/ou at leta, ind iv idualmente cons iderado, 
terá todos os resul tados obt idos na competição e/ou prova,  ind iv idualmente 
cons iderada,  cancelados. Se esta suspensão ocorrer  após o iníc io de qualquer  
fase subsequente, não será permit ido a qualquer equipe e/ou at leta requerer sua 
ascensão.  
 

ART.  88.  Estará automat icamente suspensa da part ida subsequente na mesma 
modal idade/sexo, a pessoa f ís ica que: 

I  -  No BASQUETEBOL cometer uma fal ta desqual i f icante, exceto pelo descr i to no 
i tem 2.1 do regulamento técnico da modal idade; 
I I  -  No BOLÃO receber um car tão branco com tar ja d iagonal vermelha ou dois  
cartões brancos com tar ja  d iagonal amarela,  consecut ivos ou não.  
I I I  -  No FUTEBOL for expulsa, exc luída ou receber  02 cartões amarelos,  
consecut ivos ou não; 
IV -  No FUTSAL for  expulsa ou receber  02 cartões amarelos,  consecut ivos ou não; 
V - No HANDEBOL for expulsa ou desqual i f icada no caso de seguir  re latór io em 
anexo a súmula; 
VI -  No VOLEIBOL e no VOLEIBOL DE PRAIA for  desqual i f icada.  
Parágrafo Primeiro -  Não se apl ica o d isposto neste ar t igo, se antes do 
cumprimento da suspensão, a pessoa f ís ica for  absolv ida pelo órgão judicante 
competente, desde que constante no termo de decisão do respect ivo processo 
d isc ip l inar ,  o não cumprimento da suspensão automát ica, nos termos da 
legis lação despor t iva v igente. 
Parágrafo Segundo -  Para f ins do d isposto neste ar t igo, entende-se por part ida 
subsequente a ocorrente na mesma compet ição (JAPs ou JOJUPs )  e no ano 
específ ico correspondente. 

 
ART.  89.  No contro le de cartões, para as modal idades de BOLÃO, FUTEBOL e 
FUTSAL ,  serão apl icados os seguintes procedimentos: 

I  -  Será de inte ira responsabi l idade dos munic íp ios part ic ipantes o contro le dos 
cartões recebidos por seus at le tas e d ir igentes nas respect ivas modal idades.  
Caso haja in teresse, o mesmo pode ser consul tado através da Internet na página  
of ic ial  do evento ou no edita l  of ic ia l  da CCO. A equipe de arb i tragem não impedirá 
a part ic ipação de nenhum at le ta, caso o técnico queira colocá- lo no jogo. 
I I  -  Para as Fases F inais  os cartões amarelos recebidos nas Fases Regionais 
serão anist iados e os cartões vermelhos serão cumulat ivos. 
I I I  -  W.O.  -  na part ida em que houver o W .O., os at letas que dever iam cumprir  a  
suspensão automática, deverão fazê- lo novamente na part ida seguinte. Todos os 
cumprimentos de suspensão automát ica e cartões recebidos nos jogos real izados  
contra a equipe que não compareceu, compareceu tardiamente ou sem as 
condições mater ia is exigidas para a d isputa da part ida, serão mantidos. 



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - SEED/PARANÁ ESPORTE 
REGULAMENTO - 24º JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ / 53º JOGOS ABERTOS DO PARANÁ - 2010  

 

31 

IV -  Desclassi f icação  -  todos os cumprimentos de suspensão automát ica e 
cartões recebidos nos jogos real izados contra a equipe desc lass if icada serão 
mantidos. 

 
ART.  90.  Todos os munic íp ios  par t ic ipantes deverão ut i l izar uniformes para as  
d isputas. Também deverão possuir ,  no mínimo, 02 jogos de uniformes, sendo um de cor 
c lara e outro de cor escura. Nestes deverá constar obr igatoriamente na camisa o nome 
do municíp io,  para efe ito  de ident i f icação pelo públ ico e mídia.   

Parágrafo Pr imeiro  -  Estarão, d ispensados do “caput”  deste ar t igo,  no tocante ao 
nome do munic íp io no uniforme,  os at letas das modal idades de GR e NATAÇÃO. 
Parágrafo Segundo -  Para efe ito deste art igo consideram-se peças de uniforme,  
calção e camisa, conforme determina a regra específ ica de cada modal idade, para 
ident i f icação junto à mesa de contro le do jogo. 
Parágrafo Tercei ro -  O tamanho mínimo recomendado para a inscr ição do nome 
do municíp io na camisa será de 20x4cm (comprimento x  largura) .  
Parágrafo Quarto -  Não serão permit idas improvisações para colocação do nome 
do municíp io e números na camisa, ta is como: f i tas ades ivas, esparadrapo,  papel  
e outros. 
Parágrafo Quinto -  É expressamente proib ido o uso de uniformes com patroc ín io 
de par t idos polí t icos  e/ou candidatos,  c igarros,  bebidas a lcoól icas ou s imi lares . 
Parágrafo Sexto -  A vest imenta dos técnicos ou responsáveis das equipes será 
camiseta, ca lça ou bermuda e tênis,  conforme a espec if ic idade de cada 
modal idade, e deverá ser d iferente dos uni formes dos at letas. É expressamente 
pro ib ida a permanênc ia no banco de reservas calçando chinelos ou sandál ias. 
Deve-se evi tar  a entrada nos locais de competição (quadra) com calçados que 
possam vir  a  causar  danos nos p isos.   

 
ART.  91.  Caso as cores dos uniformes sejam similares e prejudiquem as d isputas, 
um sorte io ind icará qual das equipes deverá mudar o uniforme. O tempo para a troca 
dos uniformes será de 15 minutos.  

Parágrafo Primeiro -  Quando o municíp io-sede for  uma das equipes, ele deverá 
trocar  o uniforme. 
Parágrafo Segundo -  O iníc io da contagem do tempo de 15 minutos se dará no 
momento que o árb i tro encerrar  o sorte io com os capitães das equipes.  
Parágrafo Tercei ro -  Para o pr imeiro jogo de cada período, o iníc io da contagem 
dos 15 minutos previstos no caput deste art igo, se dará no momento em que 
terminarem os 15 minutos de to lerânc ia previs tos no Art igo 81 do presente 
Regulamento .  

 
ART.  92.   Nos Jogos Aber tos do Paraná -  Fase F inal ,  os municíp ios campeões na 
Div isão “A” terão o d ire i to de part ic ipar dos Jogos Aber tos Bras i le iros -  JABs ,  nas 
modal idades que f igurem em ambas as compet ições (JAPs/JABs ) ,  desde que 
demonstrem interesse e arquem com todas as responsabi l idades de part ic ipação de sua 
delegação. 

Parágrafo Único -  As modal idades que f iguram em ambas as competições serão 
of ic ial izadas após reunião entre os Estados par t ic ipantes do evento, através de 
documento of ic ia l  expedido pela Paraná Esporte. 

 
ART.  93.  É proib ido para d ir igentes, técnicos, at le tas, árb itros e demais  pessoas 
d iretamente envolv idas com as compet ições, devidamente uniformizados, fumar e inger ir  
bebidas a lcoól icas, em locais de compet ição, CCO, alojamentos e refe itór io.  O fa ltoso 
f icará sujei to às penal idades previs tas no COJDD. 
 
ART.  94.  Somente será permit ida a entrada de ins trumentos de som ou percussão 
nos locais de competição, desde que devidamente autor izados pela supervisão ou 
coordenação da modal idade e arb it ragem, que determinará o local de acomodação dos 
mesmos. 
 
ART.  95.  Os casos omissos do presente Regulamento  serão soluc ionados pela 
Comissão Técnica da PRES. 
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CAPÍTULO XI -  DAS NORMAS GERAIS 
 
SEÇÃO I  -  DAS NORMAS ESPECÍFICAS DAS COMPETIÇÕES 
 
ART.  96.  Os técnicos ou responsáveis pelas equipes deverão entregar na mesa,  
quando sol ic i tado, antes do in íc io de cada jogo/part ida/prova, os  documentos de seus 
at letas e d ir igentes para que possam ser fe i tas as devidas conferênc ias dos mesmos, 
sem os quais  não poderão par t ic ipar das d isputas. 
 
ART.  97.  Para evitar  ac identes,  os técnicos ou responsáveis deverão or ientar seus 
at letas que é pro ib ido ut i l izar qualquer t ipo de adereço (correntes, anéis ,  pulseiras , 
br incos, p ierc ing, etc . )  durante a real ização das par t idas. Por sol ic i tação da arb itragem, 
os mesmos deverão ret irar  seus adereços/enfei tes . 
 
ART.  98.  Para um melhor  acompanhamento dos jogos, os Chefes de Delegações ou 
Assessores deverão acompanhar d iar iamente junto a CCO, os bolet ins de programação,  
de resul tados, notas of ic iais e outros documentos expedidos pela Comissão Técnica e 
pela CEM, evi tando assim maiores transtornos. 
 
ART.  99.  Para as modal idades em que há o aquec imento no local de competição,  
somente será permit ido para o pr imeiro jogo de cada per íodo,  desde que as equipes 
cheguem com 30 minutos de antecedênc ia da hora est ipulada em bolet im of ic ia l .  As 
demais equipes deverão fazê- lo fora da quadra. 

Parágrafo Único -  Nas modal idades de BOCHA e de BOLÃO, não haverá 
aquec imento dentro do local  de compet ição,  antes  do iníc io do jogo. 

 
SEÇÃO I I  -  DAS NORMAS ESPECÍFICAS DO REFEITÓRIO /  A LIMENTAÇÃO 
 
ART.  100.  Os t íquetes de a l imentação, que darão d ire ito as refe ições, serão 
d istr ibuídos pela PRES, sendo entregues conforme o número de par t ic ipantes 
re lac ionados na Ficha de Ut i l ização do Refe itór io ,  durante o período de estadia dos 
mesmos.  
 
ART.  101.  A entrada no refe itór io  somente será permit ida mediante a apresentação do 
t íquete cor respondente à refe ição. 
 
ART.  102.  Os horár ios  das refe ições, preferenc ia lmente,  serão: 

Café -  06h30 às 08h30 /  Almoço -  11h às 14h /  Jantar  -  17h30 às 20h30. 
OBS:  Conforme sol ic i tação fei ta junto à Coordenação de Al imentação, o 
horár io das refe ições poderá ser a lterado. 

 
ART.  103.  As equipes que t iverem o pr imeiro jogo em cada período deverão se 
apresentar mais  cedo ao local de refe ição, dentro do horár io estabelec ido para a 
mesma. Se necessár io,  devem procurar o Coordenador de Al imentação para que este 
aux i l ie no processo de atendimento de suas equipes. 
 
ART.  104.  Compete a cada par t ic ipante levar seus pratos e ta lheres, bem como 
colaborar  com a conservação da ordem e l impeza, cabendo aos d ir igentes zelarem pelo 
comportamento de seus at le tas  nas dependênc ias  do refei tór io .  
 
ART.  105.  Não é permit ido o uso de roupas que atentem aos bons costumes e 
conceitos  de ordem moral ,  bem como jogar  ou bater  bola nas dependênc ias do refe i tór io.  
 
ART.  106.  Para qualquer informação e/ou rec lamação o Chefe de Delegação ou 
Assessores deverão d i r igi r -se ao Coordenador de Al imentação da PRES. 
 
SEÇÃO I I I  -  DAS NORMAS ESPECÍFICAS DOS ALOJAMENTOS 
 
ART.  107.  O Chefe de Delegação, Assessores e demais d ir igentes f icarão de posse 
das chaves das salas do a lojamento. Em caso de perda da chave,  deverá ser indenizada 
ou providenc iada nova cópia. Ao f ina l de sua par t ic ipação, todas as chaves serão 
devolv idas ao responsável  pelo a lojamento cedido. 
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ART.  108.  As salas ocupadas deverão ser conservadas em perfei ta ordem e l impeza, 
bem como os sanitár ios e demais  dependênc ias ut i l izadas.   
 
ART.  109.  Os objetos de valor deverão f icar  sob guarda dos d ir igentes ou 
responsáveis .  A Paraná Esporte e o Munic íp io-sede não se responsabi l izam por  
eventuais perdas. 
 
ART.  110.  Não é permit ido jogar bola nas dependências internas dos 
estabelec imentos de ens ino e outros  locais dest inados para alojamento. 
 
ART.  111.  Não é permit ido aos at letas ou demais membros das delegações fazerem-
se acompanhar de pessoas estranhas a sua delegação,  e para tanto, as  vis i tas  deverão 
ser fe i tas  nos locais de compet ição,  ou em outros locais.  
 
ART.  112.  A permanênc ia e des locamento dos at le tas,  técnicos,  d ir igentes e demais 
membros que compõe a delegação nos corredores e pát ios dos a lo jamentos, deverão ser 
fei tos  de modo a não atentar aos bons costumes e aos conceitos v isuais de 
comportamento gera l.  
 
ART.  113.  O uso dos te lefones dos a lojamentos será reservado ao atendimento de 
casos de urgênc ia e somente pelos  responsáveis  da delegação,  desde que o uso seja 
autor izado pelo responsável do a lojamento.  
 
ART.  114.  Após as 23 horas, todas as luzes deverão estar apagadas e deverá ser 
mantido s i lênc io dentro das dependências dos a lojamentos, respeitando o descanso e 
recuperação f ís ica de todos. Serão responsáveis pelo que determina o presente art igo 
os senhores Chefes de Delegações ou Assessores 
 
ART.  115.  Toda e qualquer rec lamação quanto à ordem nos alojamentos, deverá ser 
fei ta  por  escr i to  pelo Chefe da Delegação ou Assessores, devidamente inscr i tos . 

 
ART.  116.  A PARANÁ ESPORTE  reserva-se no d ire ito de: 

a)  Propor a sustação da part ic ipação nos Jogos Ofic ia is do Paraná ,  das pessoas 
cuja at i tude for  contrár ia ao espír i to  desport ivo, dentro e fora do ambiente de jogo 
(quadras, campos, arquibancadas, alojamentos, refe i tór ios e outros),  bem como 
estarão suje itas  as  penal idades previstas no COJDD; 
b) L ivre acesso a todas as dependênc ias  ocupadas pelas delegações sempre que 
julgar necessár io.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


