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NOTA OFICIAL Nº 010/2018 – CE/SER/JOJUPS/DIV A 

 
 
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: 

 
 

DIVULGA:  
 
 

1. Correção no texto do Regulamento Geral da Competição: 

 

SEÇÃO IV - DO MUNICÍPIO SEDE E DATA DE REALIZAÇÃO 
 
Art. 26. O JOJUPS A será realizado no município de Toledo no período de 06 07 a 15 de setembro de 
2018. 
 
 

2. Correção no texto do Regulamento Geral da Competição: 

 
CAPÍTULO VI – DA PARTICIPAÇÃO, DAS CONDIÇÕES, DA IDENTIFICAÇÃO DE ATLETAS E 
DIRIGENTES 
 
SEÇÃO I - DA PARTICIPAÇÃO DOS ATLETAS 
 
Art. 33. O JOJUPS A é disputado por seleções municipais, nos sexos feminino e masculino, com atletas 
nas faixas de idade descritas a seguir: 
 

MODALIDADES FAIXAS ETÁRIAS 

BADMINTON, BASQUETEBOL, CICLISMO, 
FUTEBOL, FUTSAL, HANDEBOL, JUDÔ, 
KARATÊ, NATAÇÃO, RUGBY, TÊNIS, TÊNIS DE 
MESA, VOLEIBOL e VÔLEI DE PRAIA,  

Para atletas nascidos em de 2000 a 2003, 
podendo utilizar até 02 atletas nascidos em entre 

2004 e 2005. 

KARATÊ Para atletas nascidos de 2000 a 2003 

 
 

3. Correção no texto do Regulamento Técnico da Modalidade de Vôlei de Praia: 

 

CAMPEONATO DE VÔLEI DE PRAIA 

 
9. Quando da necessidade de classificar, entre os grupos, uma ou mais equipes será utilizado os 

seguintes procedimentos e Critérios Técnicos: 
9.1 Para os grupos que o número de equipes for igual: 

9.1.1  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 10.3. 

9.2 Para os grupos que o número de equipes for diferente: 
9.2.1 Os grupos deverão ser igualados, eliminando-se, para efeito de desempate, todos os 

resultados das equipes classificadas em quarto lugar nos grupos com 04 equipes. 
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Passa-se a computar somente os resultados dos jogos entre as 03 melhores equipes 
de cada grupo.  

9.2.2 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 9.3, mantendo somente os resultados entre as 03 
melhores equipes de cada grupo. 

9.3 Média de sets average (número de sets recebidos dividido pelo número de gols sets feitos 
em todos os jogos da fase, dividido pelo número de jogos efetuados na fase). Classifica-se o 
menor coeficiente; 

9.4 Média de sets pró (número de sets feitos dividido pelo número de jogos efetuados na fase). 
Classifica-se o maior coeficiente; 

9.5 Média de sets contra (número de sets recebidos dividido pelo número de jogos efetuados nas 
fase). Classifica-se o menor coeficiente; 

9.6 Sorteio. 
 
9.4 Média de pontos average (número de sets pontos recebidos dividido pelo número de 

gols sets pontos feitos em todos os jogos da fase, dividido pelo número de jogos 
efetuados na fase). Classifica-se o menor coeficiente; 

 
9.5 Sorteio. 

 
Observações: 

 Quando na formula a equipe constar com zero pontos feitos (+), esta equipe ficara fora da 
disputa, independentemente do número de pontos recebidos (-); 

 Quando na formula a equipe constar com zero pontos recebidos (-) e o número de ponto feitos 
(+) for superior a zero, esta equipe será a classificada; 

 Utilizar-se-á inicialmente o primeiro critério. Em caso de empate e haja a necessidade de 
classificar uma ou mais equipes, passa-se ao segundo critério e assim por diante. 

 
 
 
 
DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE. 
  Curitiba, 19 de AGOSTO de 2018 

 
 
 
Cristiano Barros Homem Del Rei         Emerson Luiz Venturini de Oliveira 
     Coordenação de Esporte                     CE/Supervisão Esporte Rendimento 
 
 

João Carlos Barbiero 
Secretário de Estado do Esporte e do Turismo 

 


