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NOTA OFICIAL 003/2014 – 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 
 
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 5 PARANAVAÍ – PARAÍSO DO NORTE 
03 A 09/07/2014 

REGIÃO 11 ASSIS CHATEAUBRIAND - MISSAL 

 
 
Art. 65. O município que apresentar para a disputa ou de um jogo oficialmente programado, equipe, 
Dirigente e/ou atleta individualmente considerado, sem as condições legais e materiais para atuação, 
terá encaminhado à Justiça Desportiva relatório por parte da Comissão Técnica do evento para as 
providências legais. 
 

 
Regulamento Técnico: 
Item 6 

6.3 Na disputa do Tiro Penal (pênaltis), quando determinada equipe atingiu vantagem 
necessária para ser declarada vencedora, nâo haverá as demais cobranças.  

 
Item 8 
Observação: 

2. Os gols da disputa do Tiro Penal (pênaltis) serão computados para o resultado final 
de cada partida, portanto, devem ser utilizados nos critérios de desempate, quando 
houver necessidade. 

 

 
Regulamento Técnico: 
Item 4 
4. No caso em que seja necessário apontar um vencedor e no tempo regulamentar o jogo terminar 

empatado será aplicado o seguinte: 
 
4.  Em todas as fases, os jogos deverão ter vencedores, no tempo regulamentar o jogo que 

terminar empatado será aplicado o seguinte: 
 

4.4 Na disputa de tiros livres diretos (pênaltis), quando determinada equipe atingiu 
vantagem necessária para ser declarada vencedora, nâo haverá as demais cobranças. 

Item 6 
2. Os gols da disputa de tiros livres diretos (pênaltis) serão computados para o 

resultado final de cada partida, portanto, devem ser utilizados nos critérios de 
desempate quando houver necessidade. 

CAMPEONATO DE FUTEBOL 

CAMPEONATO DE FUTSAL 

http://www.jogosdajuventude.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=9


GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E DO TURISMO 

COORDENAÇÃO DE ESPORTE / SUPERVISÃO DE ESPORTE RENDIMENTO 

 

Rua Pastor Manoel Virgílio de Souza, nº 1020 – Capão da Imbuia – CEP 82810-400 Curitiba/PR 

 

 

CAMPEONATO DE HANDEBOL 

 
Regulamento Técnico: 
Item 5 
 

5.5 Na disputa de tiros de sete metros, quando determinada equipe atingiu vantagem 
necessária para ser declarada vencedora, nâo haverá as demais cobranças. 

 
Item 7 
Observação: 

2. Os gols da disputa de sete metros serão computados para o resultado final de cada 
partida, portanto, devem ser utilizados nos critérios de desempate quando houver 
necessidade. 

 
 
 

 
DÊ SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE 

 
 

Curitiba, 01 de Julho de 2014. 

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


