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NOTA OFICIAL Nº 03/2019 – CE/SER/32º JOJUPS – DIVISÃO B 
 

 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. Quadro Demonstrativo de Percentual de Participação por Modalidade/Sexo e Região, em anexo; 
 

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

 

Art. 33. O JOJUPS B será disputado por seleções municipais, nos sexos feminino e masculino, com atletas 

respeitando as condições descritas nos parágrafos abaixo: 

 

Parágrafo Terceiro – O atleta que participar no JOJUPS B poderá participar no JOJUPS B Divisão A, desde que 

respeite o seu regulamento 

 

Art. 34. Todos os atletas participantes no JOJUPS B, deverão estar matriculados e estudando até a data de 30 de maio 

de 2019 em estabelecimentos de ensino regular fundamental, médio, pós-médio regular ou ensino superiorParr regular 

do Estado do aná superior regular do Estado do Paraná e com frequência mínima de 75% a partir da data de 

matrícula até o início desta Competição.  Expirado o prazo estabelecido neste artigo o atleta que efetuar transferência 

escolar para estabelecimento de ensino de outro Estado, não poderá participar do Evento.  

 

Art. 36. O ATLETA para participar no JOJUPS B, terá que estabelecer com o município de seu desejo um dos 

vínculos abaixo: 

Parágrafo Segundo – VINCULO FEDERATIVO / CONFEDERATIVO – Para utilização deste vínculo o atleta 

deve ter registro em Federação/Confederação (registrados, filiados ou transferidos) até a data de 30 de maio de 2019 

somente em Entidade de Administração do Desporto do Paraná (Federação/Liga) por clubes ou associações 

SEDIADAS NO MUNICÍPIO AO QUAL DESEJA SE VINCULAR, na respectiva modalidade pela qual participará 

dos JOJUPS B, tendo OBRIGATORIAMENTE que participar no presente ano pela instituição esportiva 

(clube/associação/prefeitura) pela qual encontra-se federado, em uma Competição de Clubes (Estadual ou Nacional), 

realizada pela respectiva Entidade de Administração do Desporto (FEDERAÇÃO/CONFEDERAÇÃO), antes de sua 

participação nos JOJUPS B. Para efeito de participação em competição Confederativa e Federativa são consideradas 

Entidade Oficiais, e somente estas, as constantes nos Regulamentos Específicos de cada modalidade e no ANEXO V 

– ENDEREÇOS – Item 04 (SEET / CREF / ENTIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO DESPORTO DO PR. 

 

CAMPEONATO DE BASQUETEBOL 

5. O sistema de desempate adotado nas fases que forem disputadas pelo sistema de rodízio será o 

seguinte:  

Observação: 
Quando o empate for entre 03 ou mais equipes, e continuarem 02 equipes ainda empatadas e houver 
necessidade de classificar mais uma equipe, prevalecerá o critério do item 4.1 5.1.  
 
6.1 Para os grupos que o número de equipes for igual:  

6.11 A equipe que obtiver a maior somatória de pontos (vitória/derrota) em todos os jogos da fase 

será a classificada. Permanecendo o empate serão utilizados os critérios estabelecidos a 

partir do item 5.3 6.3.  

 
 
 
 
 
 



GOVERNO DO PARANÁ 

INSTITUTO PARANAENSE DE CIÊNCIA DO ESPORTE 

COORDENAÇÃO DE ESPORTE/SUPERVISÃO DE ESPORTE RENDIMENTO 

 

CAMPEONATO DE VOLEIBOL 
 

6.4 Média de pontos average (número de pontos recebidos dividido pelo de pontos feitos em todos 
os jogos da fase dividido pelo número de jogos efetuados na fase). Classifica-se o maior menor 
coeficiente.    

 

CAMPEONATO DE VÔLEI DE PRAIA 
 

2. O Campeonato de Vôlei de Praia nos Jogos da Juventude do Paraná, terá acesso e decesso 
entre as Divisões “A” e “B”, portanto os municípios poderão participar da Competição com até 
uma dupla:. duas duplas nas seguintes condições:  

a) Divisão “A”: 01 Dupla / Divisão ”B”: 00 Dupla; 

b) Divisão “A”: 00 Dupla / Divisão ”B”: 01 Dupla. 

 
 

DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE.  
Curitiba, 25 de Julho de 2019. 
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