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NOTA OFICIAL Nº 01/2019 – CE/SER/32º JOJUPS – FASE FINAL - DIVISÃO A 

 
 O Governo do Paraná, Secretaria de Estado de Educação e Esporte/IPCE, Coordenação de 
Esporte, Supervisão de Esporte Rendimento, no uso de suas atribuições legais:  
 
DIVULGA:  
 

1. As correções dos Regulamentos Técnicos do 32º Jogos da Juventude do Paraná – Fase Final A, 
nas modalidades de Atletismo, Karatê, Tênis de Mesa e Xadrez. conforme segue: 
 

2. Legenda: Redações tachadas serão suprimidas e redações em vermelho são alterações ou 
Inclusões. 
 
 

 BASQUETEBOL FEMININO A – 2018/2019 – CORREÇÕES DE CLASSIFICAÇÃO: 
 

RETIFICAÇÃO DA CLASSIFICAÇAO FINAL – 31º JOJUPS FINAL A/2018: 

 
Posição Equipe   Pontos 
BASQUETEBOL     F  A 
5  CASTRO PONTA GROSSA  12 
6  PONTA GROSSA CASTRO  11 
 

RETIFICAÇÃO DA CLASSIFICAÇAO FINAL DE PONTUAÇÃO – 31º JOJUPS FINAL A/2018 

 
Classificação Equipe     Pontuação 
06  PONTA GROSSA   261  262 
36  CASTRO      12    11 
 

RETIFICAÇÃO DOS CLASSIFICADOS – 32º JOJUPS FINAL A/2019 

 

Art. 41. O JOJUPS A constitui-se no processo de apuração técnica do rendimento final das equipes e atletas 

inscritos na Competição.  
 

Parágrafo Terceiro – Os municípios/modalidades classificados para o JOJUPS A para o ano 2019 são:   

 

NCG  BASQUETEBOL FEMININO  Clas/18  

5  CASTRO PONTA GROSSA 5º A/18  

 
 ATLETISMO: 
 
2. campeonato de Atletismo será disputado para os atletas nascidos de 2000 a 2003 entre 1999, 
2000, 2001 e 2002(16 a 19 anos), observadas as seguintes condições: 

 
 KARATÊ: 

 
6.3  O atleta somente poderá ser inscrito somente em uma categoria de peso. 
7.3.         Pode ser executado qualquer kata tradicional de Karatê constante na lista da          

W.K.F, com exceção de katas com armas (kobudo). 
7.7.   Nas disputas por medalhas numa Competição de Kata por equipe, as equipes             

irão demonstrar o Kata escolhido na sua forma normal. Em seguida será       
demonstrado o significado do Kata (BUNKAI). O tempo total permitido        
para o conjunto kata e bunkai é de seis cinco minutos. O  oficial          
começará a contagem do tempo no momento em que os membros da equipe fazem a 
reverência ao entrar no tatame, e parará na  reverência final  após demonstração do BUNKAI. 
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A equipe que não fizer a reverência final ou que exceder os seis minutos será esclassificada. 
O uso de armas tradicionais, equipamento auxiliar ou vestuário adicional não é permitido. 
Os seguintes artigos do regulamento de arbitragem da W.K.F., encontram-se a disposição no link do 

site da FPRK: //docs.wixstatic.com/ugd/8f9743_5699066263064c24ab071666718b88fe.pdf 

 

 
 TAEKWONDO: 
 
1. Para a modalidade 2 (LUTAS) serão disputadas nas seguintes categorias de peso: 

Categoria A:  Categoria B: 

FEMININO M ASCULINO FEMININO M ASCULINO  

Até 46 kg Até 51 kg Até 4849 kg Até 48 kg 

Até 49 kg Até 55 kg Até 55 45 kg Até 58 kg 

Até 52 kg Ate 59 kg Até 62 kg Até 68 kg 

Até 55 kg  Até 63 kg Até 67 kg Até 78 kg 

Até 59 kg Até 68 kg Acima 67 kg Acima de 78 kg 

Até 63 kg Até 73 kg  

Até 68 kg Até 78 kg 

Acima 68 kg Acima de 78 kg 

 
5.5. A pesagem randômica acontecerá 45 455 minutos antes do início das disputas da 

modalidade de Kyorugi. 

 
 

 TÊNIS DE MESA: 
   

1.1.1. A forma de disputa será em eliminatória simples, com disputa de 1º, 2º, 3 º e 4º lugares. Os 
atletas serão distribuídos por intermédio de sorteio dirigido pela coordenação do evento. :(corrigido 
pela Nota Oficial nº 01/2019) 
8.2.1 1ª Fase: será disputada em Grupos (sistema de rodízio), com até 4 (quatro) atletas no 

máximo em cada grupo, classificando-se os 2 (dois) primeiros de cada grupo, para 
segunda fase;  

8.2.2 2ª Fase: será disputada em eliminatória simples, sendo que os 1º (primeiros) colocados 
de cada grupo, serão ordenados na chave de eliminatória, e os 2º colocados irão para 
sorteio. Não podendo jogar imediatamente na chave eliminatória, os dois primeiros 
colocados do grupo (exemplo 1º A x 2º A); sendo que os cabeças de grupo serão 
dispostos conforme a classificação dos jogos no ano anterior na categoria duplas e o 
município sede terá o direito a ser cabeça de chave; (corrigido pela Nota Oficial nº 
01/2019) 
 
XADREZ 
 

1. O Campeonato de Xadrez será disputado com a observância das “Leis do Xadrez” vigentes 

estabelecidas pela Federação Internacional de Xadrez - FIDE aplicadas no que couberem, para 

cada prova e sistema de disputa, conforme as orientações técnicas da Federação de Xadrez do 

Paraná – FEXPAR e obedecendo as demais normas contidas neste Regulamento. 

 

2. O Campeonato de Xadrez nos Jogos da Juventude do Paraná da Divisão A em 

2018 será composto pelos Municípios indicados no artigo 41 parágrafo terceiro. 

1.2 Na competição de Xadrez serão aplicadas as Leis do Xadrez da FIDE, válidas a partir de 01 

de janeiro de 2018, com as ressalvas abaixo: 
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I. Na competição de Xadrez Rápido, serão utilizadas as regras do Apêndice A.4 

II. Na competição de Xadrez Relâmpago, serão utilizadas as regras do Apêndice B.4 

III. Nas partidas de Xadrez Rápido e Xadrez Convencional que forem jogadas com relógios 

analógicos, serão utilizadas as regras da Diretriz III (Final Acelerado). A Diretriz III.4 não será 

aplicável. As decisões do árbitro referentes à aplicação da Diretriz III.5, assim como qualquer 

decisão tomada com base nas regras e neste regulamento serão definitivas, não cabendo 

recurso. 

IV. Durante a partida, é proibido ao jogador portar celular e/ou outro meio eletrônico de 

comunicação. Se é evidente que o jogador trouxe tais equipamentos para o ambiente de jogo, 

deverá perder a partida. O oponente deverá ganhar a partida (Artigo 11.3.2.2 das Leis da 

Federação Internacional de Xadrez - FIDE). 

 

3. O Campeonato de Xadrez será disputado por atletas nascidos conforme estabelecido no artigo 
33 do regulamento geral. 
 
4. O Campeonato de Xadrez será composto das seguintes provas no feminino e no masculino: 
4.1 XADREZ RELÂMPAGO, com o tempo de jogo total de 05 minutos para cada jogador em 
relógio analógico e 03 minutos com acréscimo 02 segundos por lance em relógio digital e tempo 
de tolerância de 03 minutos para efetivação de W.O.; 
4.2 XADREZ RÁPIDO, com tempo de jogo total de 20 minutos para cada jogador em relógio 
analógico e 15 minutos com acréscimo 05 segundos por lance em relógio digital e tempo de 
tolerância de 15 minutos para efetivação de W.O.; 
4.3 XADREZ CONVENCIONAL, com tempo de jogo total de 02h00 nocaute em relógio analógico e 
01h30min com acréscimo de 30 segundos por lance em relógio digital, para cada jogador e tempo 
de tolerância de 60 minutos para efetivação de W.O.; 
 
5. As provas de XADREZ RÁPIDO, XADREZ RELÂMPAGO E XADREZ CONVENCIONAL serão 
organizadas de acordo com os sistemas e critérios seguintes: 
5.1 Match de 02 partidas, no caso de 02 participantes; 
5.2 Sistema Round-Robin (pela tabela Schuring) em turno e returno, no caso de 03 ou 04 
participantes; 
5.3 Sistema Round-Robin (pela tabela Schuring) em turno único, no caso de 05 a 08 participantes; 
 
6. Na aplicação do sistema Round Robin será observada a regulamentação da FIDE com as 
adaptações, recomendações e softwares indicados pela FEXPAR. 
6.1 Na prova de XADREZ CONVENCIONAL, a ordem inicial das equipes no torneio será 
estabelecida por sorteio do programa de emparceiramento; 
6.2 Nas provas de XADREZ RÁPIDO E XADREZ RELÂMPAGO a ordem inicial dos jogadores em 
cada um dos torneios será estabelecida por sorteio do programa de emparceiramento.  
 
7. O campeonato de Xadrez poderá ser realizado em até 06 dias, de acordo com a programação 
oficial, organizado na seguinte ordem de provas, para o feminino e para o masculino: 
7.1 A primeira prova será a de XADREZ RELÂMPAGO (1º dia); 
7.2 A segunda prova será a de XADREZ RÁPIDO (2º dia); 
7.3 A última prova será a de XADREZ CONVENCIONAL (3º ao 6º dia). 
 
8. A Sessão Técnica com os representantes dos municípios participantes tratará exclusivamente 
de assuntos ligados à competição, tais como: normas gerais, aferição de implementos, escalação 
de equipe nas provas individuais e convencional, além de outros assuntos correlatos. 
8.1 Após as inscrições de atletas realizadas dentro dos prazos estabelecidos neste regulamento, 
na Sessão Técnica da modalidade os atletas serão confirmados e escalados nas 
provas/categorias.  
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I – A ficha de inscrição a ser preenchida pelo município participante deverá conter apenas 
os nomes completos sem abreviações dos integrantes da equipe, número de documento de 
identidade, data de nascimento e vínculo. Além da confirmação de participação nas três 
provas (relâmpago, rápido e convencional).                                                                                                         
II – A ordem dos tabuleiros nas três provas será definida na Sessão Técnica da Modalidade;    
III – Caso o município inscrito não compareça na Sessão Técnica, a organização irá 
considerar a ordem dos integrantes das equipes conforme os nomes foram apresentados 
na ficha de inscrição, deixando os dois últimos fora das provas individuais e considerando 
como 1.º e 2.º reservas na prova de xadrez convencional.                                                                                   
IV - O município que não se fizer presente estará automaticamente acatando as decisões 
tomadas na referida sessão. 
 
9. O atleta que estiver inscrito por mais de um município deverá fazer a opção por qual município 
participará na competição, na Sessão Técnica da modalidade. Caso não o faça pessoalmente 
estará impedido de participar da competição. 
 
10. A competição será realizada em no máximo 06 dias e será composta por Municípios que 
estejam classificados para a Divisão A, conforme estabelece o Art. ?? do Regulamento Geral. 
 
11. Será realizada, ordinariamente, uma Sessão Técnica para o Campeonato de Xadrez. Tal 
sessão será programada no dia anterior ao início das disputas, conforme programação oficial, 
tendo as atribuições especificadas pelo Regulamento Geral e da modalidade, particularmente: 
11.1 Apresentação da programação e metodologia de trabalho da equipe técnica; 
11.2 Definição de procedimentos técnicos; 
11.3 Determinar o horário e local de entrega da escalação da equipe para cada rodada do 
XADREZ CONVENCIONAL, no caso da entrada de reserva(s); 
11.4 As definições de ordem de emparceiramento e cores para as três provas serão 
definidas pelo programa oficial da competição, swissmanager. 
 
12. A prova de XADREZ CONVENCIONAL será disputada por equipes em 04 tabuleiros, sendo 
que: 
12.1 As equipes femininas e masculinas serão compostas por 06 enxadristas, sendo 04 titulares e 
02 reservas; 
12.2 Para substituição de enxadrista (titular por reserva) será utilizado o procedimento adotado 
nas Olimpíadas da FIDE, ou seja, o(s) titular(es) logo abaixo do(s) tabuleiro(s) ausente(s), se 
houver (em), sobe(m) na respectiva ordem e o(s) reserva(s) entra(m) pelo último tabuleiro, 
podendo subir(em) pelo mesmo modo até suprir as vacâncias existentes; 
12.3 Para poder iniciar as partidas em cada rodada cada equipe deverá comparecer com um 
mínimo de 02 enxadristas; 
12.4 A não observância do disposto no item 11.3 implicará na atribuição de derrota por ausência 
(W.O.) da equipe infratora e sua eliminação na disputa da prova de Xadrez Convencional, 
aplicando-se à mesma os procedimentos indicados nos itens 13.1 e 13.2 e encaminhamento de 
relatório à Justiça Desportiva; 
12.5 No caso em que os dois reservas sejam escalados terão ordem pré-definida, para efeito do 
que trata o item 11.2. 
12.6 Caso a equipe tenha 04 (quatro) enxadristas ou menos, estes deverão ser inscritos como 
titulares (tabuleiros 01 a 04). 
 
13. As provas de XADREZ RÁPIDO e XADREZ RELÂMPAGO serão disputados obedecendo-se 
as seguintes normas: 
13.1 Cada município poderá inscrever até 04 enxadristas em cada prova, no feminino e no 
masculino; 
13.2 As provas, no feminino e no masculino, serão subdivididas em 04 torneios, denominados 
torneios individuais por tabuleiro (T1, T2, T3 e T4). 
13.3 Ao final haverá a apuração de uma classificação individual correspondente a cada um dos 
torneios (1º, 2º, 3º e 4º tabuleiros), além da classificação por equipes apurada para cada prova e 
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sexo para efeito de classificação final da modalidade e sexo, não sendo passível de premiação; 
13.4 Os enxadristas que perderem por ausência (W.O.), serão automaticamente eliminados das 
disputas na respectiva prova (de acordo com os procedimentos indicados nos itens 13.1 e 13.2). 
 
14. Em todas as provas, em cada partida será atribuído 01 (um) ponto por vitória, 0,5 (meio) ponto por 
empate e 00 (zero) ponto por derrota. 
14.1 Quando um enxadrista ou equipe for eliminado da competição devido ao W.O. em um torneio pelo 
Sistema Round-Robin, o procedimento será o seguinte: 
a. Se um enxadrista ou equipe tiver completado pelo menos 50% de suas partidas, sua 
pontuação deve permanecer na tabela do torneio, sendo registrada na classificação final (as partidas 
restantes serão registradas como W.O. para os respectivos adversários). As partidas não jogadas pelo 
jogador ou equipe são indicadas por (-) na tabela de torneio, e os de seus adversários por (+). Se 
nenhum jogador ou equipe estiver presente este vai ser indicada por dois (-). 
b. Se um enxadrista ou equipe não tiver completado 50% de suas partidas, os pontos 
marcados por ele ou contra ele não serão considerados na classificação final. 
 
15. Na prova de XADREZ CONVENCIONAL disputada pelo Sistema Round-Robin a classificação de 
cada equipe será estabelecida utilizando-se, pela ordem, os seguintes critérios: 
15.1 Somatória da pontuação de todas as partidas (jogadas por todos os tabuleiros); 
15.2 Match Point (02 pontos por vitória, 01 ponto por empate e 00 ponto por derrota); 
15.3 Confronto Direto (resultado do confronto entre as equipes com a mesma pontuação; 
15.4 Sonneborn-Berger; 
15.5 Pontos dos tabuleiros do torneio (BSV - critério 15 do swissmanager); 
15.6 Partida extra de xadrez relâmpago entre as equipes empatadas (5 minutos x 5 minutos) 
considerando o resultado do match até que haja uma equipe vencedora. 
 
16. Nas provas de XADREZ RÁPIDO e XADREZ RELÂMPAGO realizadas pelo Sistema Round-
Robin, a classificação dos enxadristas será estabelecida utilizando-se, pela ordem, os seguintes 
critérios: 
16.1 Pontuação individual total; 
16.2 Confronto Direto (resultado do confronto entre os enxadristas com a mesma pontuação); 
16.3 Sistema Koya;                                                                                                                           
16.4 Maior número de vitórias; 
16.5 Sonneborn-Berger; 
16.6 Arranz System; 
16.7 Partida extra de xadrez relâmpago no sistema morte súbita (5 minutos x 4 minutos) onde as 
brancas têm obrigação de vencer.                                                                                           16.8 Os 
critérios de desempate deste regulamento seguem as orientações da CBX com relação às partidas 
vencidas por w.o (jogador virtual).  
 
17. Nas provas de XADREZ RÁPIDO e XADREZ RELÂMPAGO, a classificação dos municípios 
será estabelecida em cada prova, no feminino e no masculino, mediante a somatória da 
pontuação de todos os seus tabuleiros participantes na respectiva prova, utilizando-se para o 
desempate os critérios estabelecidos no item 15 ou no item 16, conforme o caso, aplicados para o 
1º tabuleiro de cada equipe empatada. 
 
18. Para a apuração da Classificação Final da modalidade de Xadrez feminino e Xadrez 
masculino, a classificação do município participante (CMP) em cada prova será estabelecida 
mediante a pontuação corrigida (PC) obtida nas partidas realizadas, mais uma bonificação (B) 
relacionada à classificação, cujo total é multiplicado por um coeficiente de valorização (CV), de 
acordo com a fórmula: CMP = (PC+B) x CV. 
 
19. A pontuação corrigida (PC) para a prova de XADREZ CONVENCIONAL é a somatória da 
pontuação de todos os 04 tabuleiros no feminino e dos 04 tabuleiros no masculino (POT) dividida 
pelo total de pontos possíveis de serem obtidos (PP), que depende do número de rodadas, 
multiplicado por 100, ou seja: PC = (POT/PP) x 100. 
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20. Para as provas de XADREZ RÁPIDO e XADREZ RELÂMPAGO a pontuação corrigida (PC) é a 
somatória de todos os pontos obtidos nas partidas realizadas pelos enxadristas do município 
(POE) dividido pelo total de pontos possíveis de serem obtidos (PP), que depende do número de 
rodadas, multiplicado por 100, ou seja: PC = (POE/PP) x 100. 
 
21. A bonificação (B) para cada município é estabelecida pela seguinte fórmula: B = [(MPP+1) – 
CSC] x 2, onde MPP é número de municípios participantes da prova e CSC é a classificação do 
município na respectiva prova em valor absoluto (antes de proceder qualquer correção), sendo 
que a multiplicação pelo fator de 2 é feita para colocar o resultado numa faixa mais próxima dos 
valores de POE. Como exemplo da aplicação desta fórmula, numa prova com 30 municípios 
participantes (MPP=30) o município primeiro colocado (CSC=1) ganharia 60 pontos de bônus, o 
segundo colocado ganharia 58 pontos e assim, sucessivamente, até o último colocado que 
ganharia 02 pontos. 
 
22. Para efeito da bonificação, caso persista o empate na apuração da classificação dos 
municípios, em quaisquer das provas, após a aplicação de todos os critérios de classificação 
estabelecidos, deverão ser atribuídos aos empatados a média dos pontos correspondentes às 
classificações empatadas. 
 
23. O coeficiente de valorização (CV), feminino e masculino, para cada prova será: 
23.1 CONVENCIONAL - CV = 6; 
23.2 RÁPIDO - CV = 4; 
23.3 RELÂMPAGO - CV = 3. 
 
24. A fórmula estabelecida no item 18 para a classificação do município participante (CMP) 
pretende contemplar: 
24.1 O aspecto competitivo, mediante a utilização da pontuação corrigida (PC); 
24.2 A participação da comunidade enxadrística na prova, mediante a bonificação (B); 
24.3 O esforço relativo despendido em cada prova (que se reflete nos dias de duração de cada 
uma), mediante o coeficiente de valorização (CV). 
 
25. A Classificação Final no Xadrez feminino (CFMF) e no Xadrez masculino (CFMM) será 
apurada mediante a somatória da classificação do município participante (CMP) em cada uma das 
provas. Em caso de empate na classificação final será utilizado o seguinte critério de desempate: 
25.1 Melhor colocação na prova de XADREZ CONVENCIONAL. 
 
26. Para a participação em qualquer prova da modalidade de Xadrez será obrigatório que os 
municípios inscritos levem o material necessário para a realização das partidas: 
26.1 A obrigação de apresentar jogo completo e relógio de xadrez, ambos em boas condições de 
uso, caberá sempre ao enxadrista condutor das peças brancas; 
26.2 O padrão de relógio a ser utilizado em todas as provas poderá ser do tipo analógico ou 
digital. A utilização do relógio digital nas partidas terá prioridade em relação ao relógio analógico; 
26.3 O equipamento de xadrez deve procurar seguir as recomendações da FIDE (Regulamento 
C02 Padronização de Equipamentos de Xadrez para Torneios FIDE); 
26.4 Entre outros aspectos do equipamento de que trata o item 27.3, o rei deve ter entre 8,5 e 10,5 
cm de altura, sendo o diâmetro de sua base de 40 a 50% a sua altura, sendo as demais peças 
proporcionais ao rei e o tabuleiro deve ter os quadrados medindo de 5 a 6,5 cm de largura; 
26.5 Caberá ao Supervisor e/ou Coordenador de Xadrez aprovar os equipamentos a serem 
utilizados nas partidas; 
26.6 A coloração das peças deve seguir os padrões de contraste claro/escuro, utilizando cores 
que não causem desagrado, impacto visual, ou seja, demasiadamente chamativas; 
 
27. Os enxadristas, os técnicos e demais participantes deverão zelar pela observância das normas 
de conduta estabelecidas nas Leis do Xadrez da FIDE e, em particular: 
27.1 Não serão permitidos contatos dos técnicos ou de outras pessoas, com os jogadores durante 
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o andamento das partidas com a finalidade de passar instruções técnicas, tais como as referentes 
à posição, resultados ou perspectivas de resultado das partidas; 
27.2 Para outras questões que não aquelas mencionadas no item 28.1, o árbitro geral deverá 
autorizar o contato do jogador com o seu técnico, ou qualquer outra pessoa, devendo o 
mesmo ocorrer com a presença de um membro da equipe de arbitragem; 
27.3 Não é permitido aos enxadristas, técnicos e outras pessoas a utilização de aparelhos 
eletrônicos (celular, computador, rádio, reprodutor de CD e DVD, etc.) no ambiente de jogo. 
 
28. A premiação da competição será constituída de:                                                                 28.1 
Troféus para os três primeiros municípios melhores colocados, conforme item 25, para o feminino 
e o masculino. 
28.2 Medalhas para todos os enxadristas componentes dos três primeiros municípios melhores 
colocados na prova de XADREZ CONVENCIONAL e para os técnicos;                                        
28.3 Medalhas para os três primeiros enxadristas melhores colocados de cada um dos torneios 
correspondentes ao 1º, 2º, 3º e 4º tabuleiros das provas de XADREZ RÁPIDO e XADREZ 
RELÂMPAGO, no feminino e no masculino; 
28.4 Medalhas para os três enxadristas que totalizarem as melhores pontuações totais em cada 
tabuleiro (1º, 2º, 3º e 4º) na prova de XADREZ CONVENCIONAL, bem como ao melhor reserva, 
no feminino e masculino; 
28.5 Para o desempate na apuração dos melhores tabuleiros serão utilizados, pela ordem os 
seguintes critérios de desempate: 
28.5.1 Pontos totais obtidos pelo jogador, independentemente do número de partidas 
jogadas ou vencidas por W.O.; 
28.5.2 Porcentagem dos pontos obtidos; 
28.5.3 Rating Médio dos adversários; 
28.5.4 Rating Performance; 
28.5.5 Confronto direto (resultado do confronto entre os enxadristas com a mesma 
pontuação); 
28.6.6 Partida extra de xadrez relâmpago no sistema morte súbita (5 minutos x 4 minutos) 
em que as brancas têm obrigação de vencer. 
 
29. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Geral da Modalidade, com a anuência 
da Gerência de Competição, não podendo essas resoluções contrariar as regras oficiais e o 
Regulamento Geral. 

 
 

 
DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE.  

Curitiba, 27 de junho de 2019. 
 

 
CRISTIANO BARROS HOMEM DEL REI 

Coordenador de Esportes – IPCE 

 

 

EMERSON LUIS VENTURINI DE OLIVEIRA 

Supervisor de Esporte de Rendimento – IPCE 
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