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NOTA OFICIAL 002/2014 – CE/SER/JOJUPS DIV “B” 
 

O Governo do Paraná, Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo, Coordenação de 
Esporte, Supervisão de Esporte Rendimento, no uso de suas atribuições legais oficializa por 
intermédio do presente as alterações redigidas abaixo para o Regulamento Geral dos 28º 
Jogos da Juventude do Paraná / Divisão “B” 2014: 
 
 
Legenda: Redações tachadas serão suprimidas e redações em vermelho são alterações ou 
inclusões. 
-  As alterações publicadas nesta nota constam do regulamento consolidado publicado no link a seguir: 
http://www.jogosdajuventude.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=9 
 

REGULAMENTO GERAL CONSOLIDADO 

 
Art. 26. São considerados os Municípios sedes da Fase Regional e da Fase Final dos 28º JOGOS DA 
JUVENTUDE DO PARANÁ - Divisão B, com as respectivas datas de realização em 2014: 

FASE REGIONAL MUNICÍPIOS SEDE DATA DE REALIZAÇÃO 

REGIÃO 1 A definir - GUARATUBA 

11 a 17 de Julho de 2014 
03 a 09 de julho de 2014 

REGIÃO 2 CARAMBEÍ 

REGIÃO 3 RIBEIRÃO DO PINHAL 

REGIÃO 5 PARANAVAÍ 

REGIÃO 6 IPORÃ 

REGIÃO 8 A definir - CÉU AZUL 

REGIÃO 10 SÃO MATHEUS DO SUL 

REGIÃO 11 ASSIS CHATEAUBRIAND - A definir  

REGIÃO 12 PITANGA 

REGIÃO 4 A definir - CENTENÁRIO DO SUL 

11 a 17 de Julho de 2014 REGIÃO 7 MAMBORÊ 

REGIÃO 9 CHOPINZINHO 

FASE FINAL A definir - APUCARANA 29/08 a 04/09/2014 

 
Art. 30.  

b. FASE FINAL:  Obrigatoriamente de 27/julho 21/julho até 29/julho/2014 encerrando às 18h do 
último dia: 
 

Art. 31. 
Parágrafo Terceiro – Os municípios participantes pagarão obrigatoriamente ao Município sede, uma 
taxa de inscrição no valor de R$ 100,00 (CEM reais) por modalidade/sexo inscritos. Este pagamento 
deverá ser efetuado junto à Prefeitura Municipal Sede ou órgão designado obrigatoriamente até a 
Sessão Preliminar do Congresso Técnico. Os municípios/modalidades que não efetuarem o 
pagamento poderão ter cancelada sua participação no referido jogos, estando sujeito as penalidades 
constantes do COJDD. É de responsabilidade do município sede oficializar junto ao TEJD, até o dia 
anterior ao início da competição, quais os municípios que não cumpriram o instituído neste 
parágrafo.  
 
Parágrafo Quinto – Data de realização da Sessões Preliminares:  

a.  Fase Regional 24/06/2014 - 17/06/2014 18/06/2014: 

 13h30 09h30 Recepção / Informações Gerias / Pagamento Taxa de Inscrição; 

 14h     10h     Parte Solene: dirigida pela Comissão Executiva Municipal;  
 14h30 10h30 Parte Técnica: dirigida pela Comissão Técnica:  

(Alterado pela Nota Oficial 002/2014) 

http://www.jogosdajuventude.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=9
http://www.jogosdajuventude.pr.gov.br/arquivos/File/JOJUPS2014/2014_REG_JOJUPS_DIV_B_consolidado.pdf
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Art. 32.  
Parágrafo sétimo –  

a. FASE REGIONAL: Obrigatoriamente de 26/junho até 07/julho/2014 encerrando às 18h do 
último dia.  

 
a. FASE REGIONAL: 

1. Para as regiões 01, 02 03, 05, 06, 08, 10, 11 e 12: obrigatoriamente de 18/junho até às 
18h do dia 27/junho/2014.  

 
2. Para as regiões 04, 07 e 09: obrigatoriamente de 18/junho até às 18h do dia 

07/julho/2014.  
 
Parágrafo Oitavo – O atleta que for inscrito e participar como “CONVIDADO-PARANÁ” no 
JOJUPs/Divisão “B” Fase Regional, não poderá participar no JOJUPs/Divisão “B” Fase Final por 
outro município, bem como não poderá participar utilizando os vínculos estabelecidos no artigo 
36 para participação por outro município.  
 
Art. 34. Nenhum atleta poderá estar federado em Entidade de Administração do Desporto que não seja o 
Paraná e também não poderá estar registrado em Entidade de Administração do Desporto que não 
esteja sediada no Brasil. 
 
Art. 34. Não há obrigatoriedade do atleta ser Federado e/ou Confederado. No entanto, caso o seja, 
é obrigatório que este vínculo se constitua com o Estado do Paraná. Caso o atleta seja Federado, 
não existe a obrigatoriedade de ser Confederado. Sendo Confederado, tal vínculo deve ser com o 
Brasil e especificamente com o Paraná.  
 
Art. 35. 
Parágrafo Segundo – Para os atletas que tenham participado nos 28º Jogos da Juventude do Paraná 
Divisão “B” - Fase Final, não será permitida a sua participação nos Jogos da Juventude do Paraná 
Divisão “A”, com exceção dos atletas convidados. 
 
Art. 36. Para efeito de participação nos 28º JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ - Divisão “B” são 
considerados atletas do município os que se enquadrem em um dos parágrafos abaixo: 
 
Art. 36. Para participar dos 28º Jogos da Juventude do Paraná - Divisão “B”, os atletas deverão 
estabelecer, com o município de sua preferência, um dos 04 (quatro) vínculos indicados nos 
parágrafos abaixo, após o atleta estabelecer o vínculo com o município e participar da fase 
regional da competição, o atleta não poderá utilizar de outros vínculos para sua participação na 
fase final da competição por outro município.  
 
Parágrafo Quarto - Estar federado e confederado por uma Entidade de Prática do Desporto 
(Clube/Associação) sediada no município, junto à Entidade de Administração do Desporto do Paraná da 
respectiva modalidade pela qual participará no 28º JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ, até a data de 
30 de maio de 2014, tendo participado no presente ano em uma competição promovida pela respectiva 
Entidade de Administração do Desporto, antes de sua participação nos 28º JOGOS DA JUVENTUDE 
DO PARANÁ - Divisão “B”, observado o que rege o artigo 37. Caso o atleta opte por este vínculo 
deverá OBRIGATORIAMENTE participar no presente ano de uma competição promovida pela 
respectiva Entidade de Administração do Desporto, antes de sua participação nos 28º Jogos da 
Juventude do Paraná - Divisão “A”.   
 
SEÇÃO VI – DA PARTICIPAÇÃO DOS DIRIGENTES 
 
Art. 40. 
Parágrafo Primeiro - Os dirigentes membros das Comissões Técnica, Médica e de apoio técnico, 
somente poderão permanecer e atuar na área de competição (banco de reservas das modalidades 
coletivas ou local determinado para as modalidades individuais) obedecendo ao previsto no artigo 41 42 
quanto a documentação necessária para a habilitação dos mesmos. No caso de expulsão ou 
cumprimento de suspensão automática de pessoa devidamente habilitada a permanência aos demais 
membros das Comissões será permitida.  
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Parágrafo Segundo - Não havendo profissionais identificados para atuarem nas Comissões Técnica e 
Médica das equipes, para as modalidades coletivas o capitão assumirá a direção da equipe e nas 
modalidades individuais será indicado um representante dos atletas conforme estabelecido nas regras 
das modalidades. 
 
Parágrafo Quinto - Os profissionais da Comissão Técnica poderão atuar por mais de um município 
respeitando os itens abaixo: 
 

a. O Profissional da Comissão Técnica não poderá atuar por dois municípios na mesma 
modalidade e sexo; 

b. Na mesma fase e período dos JOJUPS/Divisão “B”, os membros da Coordenação Geral, 
Técnica, Administrativa, Tribunal e Arbitragem não poderão exercer função na Comissão dos 
Dirigentes, Técnica, Médica e Apoio Técnico dos Municípios Participantes; 

c. A organização não tem a responsabilidade de atender aos pedidos de programação de 
jogos/provas em função dos Dirigentes e ou atletas que atuam em mais de uma função na sua 
Delegação ou em outra Delegação. É de responsabilidade exclusiva do dirigente/atleta a 
escolha da equipe e função que vai desempenhar, no caso de conflito de horários. 

d. Dirigente/atleta (dupla função) não poderá atuar por dois municípios na mesma modalidade e 
sexo.  

e. A competição é disputada em fase regional, em períodos diferentes, e fase final, sendo que 
as fases regionais são divididas em etapas. 

 
SEÇÃO VIII - DA IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES 
 
Art. 42. 
Parágrafo Primeiro – Os membros das Comissões Técnica (técnicos, auxiliares técnicos e 
preparadores físicos), Comissão Médica (Médicos e Fisioterapeutas) e Apoio Técnico (Massagista) 
serão identificados somente pelas Cédulas de Identidade Profissional conforme estabelecido na 
legislação que rege as respectivas profissões regulamentadas em nosso país. 
 
CAPÍTULO VII - DA ESTRUTURA TÉCNICA DE DISPUTA DOS JOGOS 
SEÇÃO I - DA FASE REGIONAL 
 
Art. 45. 
Parágrafo Segundo - Caso não ocorra inscrição de equipes nas modalidades/sexo (Basquetebol, 
Bocha, Bolão, Futebol, Futsal, Handebol e Voleibol) disputas nas fases regionais, a vaga destinada a 
estas regiões esportiva na Fase Final, será disponibilizada para as demais regiões esportivas do estado, 
respeitando os critérios estabelecidos abaixo, sendo que a aceitação por parte das equipes convidadas é 
facultativa:  
 
Art. 46. 
REGIÃO 01 – CURITIBA (36 MUNICÍPIOS): Adrianópolis, Agudos do Sul, Almirante Tamandaré, 
Antonina, Araucária, Balsa Nova, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Campo do Tenente, Campo 
Largo, Campo Magro, Cerro Azul, Colombo, Contenda, Curitiba, Doutor Ulisses, Fazenda Rio Grande, 
Guaraqueçaba, Guaratuba, Itaperuçu, Lapa, Mandirituba, Matinhos, Morretes, Paranapoema Paranaguá 
Piên, Pinhais, Piraquara, Pontal do Paraná, Quatro Barras, Quitandinha, Rio Branco do Sul, Rio Negro, 
São José dos Pinhais, Tijucas do Sul, Tunas do Paraná.  
 
Art. 48. 

b.   As modalidades de Skate, Vôlei de Praia e Xadrez terão participação livre e serão disputadas 
apenas na fase final, conforme regulamento técnico. 

 
Art. 49. Os municípios classificados para a Fase Final que não efetivarem sua inscrição de modalidade 
até a data prevista no artigo 30 item b (de 27 21 a 29 de julho de 2014), estarão impedidos de 
participar da competição na respectiva modalidade/sexo.  
 
Art.50 
Parágrafo Quinto - Estará dispensado de participar do Cerimonial de Abertura o município que 
estiver inscrito nas modalidades que iniciarem suas disputas após o segundo dia de competição. 
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Art. 70. 
Parágrafo Primeiro - Para efeito deste artigo considera-se uniforme o equipamento exigido nas regras 
oficiais das modalidades.  
 
Parágrafo Primeiro - Para efeito deste artigo consideram-se peças de uniforme calção e camisa, 
conforme determina a regra específica de cada modalidade, para identificação junto à mesa de 
controle do jogo.  
 

SISTEMA DE DISPUTA - FASE REGIONAL e FASE FINAL 

 

 3. DE 06 A 08 EQUIPES - Fase Regional / Final 

  
3.1 Fase Classificatória: 
  

GRUPOS A B 

EQUIPES 
 

01/SEDE 02 
04    03 03     04 

05 06 
08    07    07   08 

   

 
4.   Em todas as fases da competição, quando o jogo terminar empatado será aplicado o seguinte:  

4.1  Prorrogação em dois tempos de 05 minutos sem intervalo; 
4.2  Persistindo o empate, mais uma prorrogação em dois tempos de 05 minutos sem intervalo;  
4.3  Persistindo o empate, 05 cobranças alternadas de 07 metros, por atletas diferentes que 

estejam autorizados a participar até o final do jogo; 
4.4  Persistindo o empate, a decisão será efetuada pela cobrança de 07 metros, alternadamente, 

por atletas diferentes que estejam autorizados a participar até o final do jogo, até que haja 
um vencedor.   

 
4. Na fase classificatória (grupos) e quartas de final os jogos deverão ter vencedores, se no 

tempo regulamentar o jogo terminar empatado será aplicado o seguinte:  
4.1 05 cobranças alternadas de 07 metros, por atletas diferentes que estejam autorizados 

a participar até o final do jogo; 
4.2 Persistindo o empate, repete-se o procedimento do item 4.1, contudo, o vencedor 

agora é decidido logo que houver um gol de diferença, após cada equipe ter tido o 
mesmo número de arremessos.  

 
5. Nas fases semifinal e final quando o jogo terminar empatado será aplicado o seguinte: 

5.1  Prorrogação em dois tempos de 05 minutos sem intervalo; 
5.2  Persistindo o empate, mais uma prorrogação em dois tempos de 05 minutos sem 

intervalo;  
5.3  Persistindo o empate, 05 cobranças alternadas de 07 metros, por atletas diferentes 

que estejam autorizados a participar até o final do jogo; 
5.4  Persistindo o empate, a decisão será efetuada pela cobrança de 07 metros, 

alternadamente, por atletas diferentes que estejam autorizados a participar até o final 
do jogo, até que haja um vencedor.  

 

CAMPEONATO DE VOLEIBOL 

 
2. Os jogos serão disputados da seguinte forma: 

2.1  Fase Regional: em melhor de 02 sets vencedores, e em melhor de 03 sets vencedores na 
disputa da Final.  

2.2 Na Fase Final: em melhor de 02 sets vencedores, e em melhor de 03 sets vencedores nas 

disputas de Semifinal e Final. 

CAMPEONATO DE HANDEBOL 
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2.1 Fase Regional: Em todas as fases da competição melhor de 02 sets vencedores, 
exceto do jogo final (decisão de 1º e 2º lugar), que será em melhor de 03 sets 
vencedores. 

2.2 Na Fase Final: Fase Classificatória e Quartas de Final melhor de 02 sets vencedores, 
Fase Semifinal e Final melhor de 03 sets vencedores.  

 
 
 

DÊ SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE 
Curitiba, 02 de Junho de 2013. 

 

 Luis Antonio Costenaro          Vinicius Marques de Souza 
Coordenação de Esporte           CE/Supervisão Esporte Rendimento 


