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NOTA OFICIAL Nº 10/2021 – CE/SER - 33º JOJUPS - ETAPA ESTADUAL 
 

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

INFORMA: 
 

1) SESSÃO PRELIMINARES - Alteração de horário a pedido das Federações: 
Artigo 31 - II – ETAPA ESTADUAL – Sessão Preliminar/Técnica 
 

Congressos Modalidades Etapa Estadual 

Sessão Preliminar/Técnica NATAÇÃO 
Obrigatório 

01/12/2021 – 14:00 ONLINE 

 
 
2) GR – Correção do Regulamento Técnico: 

 
4.1. Classificação Geral da Competição: 
Troféu para os municípios 1º, 2º e 3º lugares geral da competição, que se dará pela soma dos 
pontos obtidos pelas equipes nas provas individuais (Concurso por Equipe) e na apresentação nas 
02 apresenta- ções do Conjunto. Esta premiação será separada por nível. 
 
9. As músicas devem ser enviadas previamente para o email musicasfprg@gmail.com  em 

formato mp3 ou wma, seguindo a seguinte denominação: nome e último sobrenome da ginasta / 

nome do Município / aparelho. O título do email deverá ser: município / nível / JOJUPS2021. Todos 

os técnicos também deverão levar as músicas das ginastas em pen drive separadamente por 

ginasta e aparelhos, tanto na competição como no treinamento. 

 
3) NATAÇÃO – Supressão destes índices, pois não haverá neste ano estas provas: 

 

PROVA FEMININO MASCULINO 

800m Livre 11’04’’73 10’48’’72 

1.500m Livre 20’45’’08 20’18’’47 

 
4. TÊNIS DE MESA- Supressão do item B no texto do Regulamento Técnico: 

A COMPETIÇÃO INDIVIDUAL,  para ambos os sexos, obedecerão ao seguinte:   
b) O cabeça de chave deverá obedecer a classificação do ano anterior “EVENTO 

REALIZADO PELA FTMP 2020”, (Caso o atleta trocar de município, leva consigo a cabeça 

de grupo).   

 

4) VÔLEI DE PRAIA - Regulamento Técnico – correção dos critérios de desempate, conforme 
segue (em vermelho/amarelo as correções): 
 

7.3 Os grupos deverão ser igualados e o resultado das equipes excluídas no grupo não serão 
computadas.  

7.3.1 A equipe que obtiver a maior somatória de pontos (vitória/derrota) em todos os jogos 
restantes     da fase será a classificada. Permanecendo o empate serão utilizados os critérios 
estabelecidos a partir do item 7.3.2. 
7.3.2 Caso haja mais de uma equipe empatada na condição descrita no item 7.3.1, passar-se-á aos 
critérios específicos descritos a seguir: 

7.3.1.1 Média de sete average (número de sets recebido dividido pelo número de sete feitos 
em todos os jogos da fase, dividido pelo número de jogos efetuados na fase). Classifica-se o 
menor coeficiente. 
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7.3.1.2 Média de pontos average (número de pontos recebido divididos pelo número de 
pontos feitos, dividido pelo número de jogos). Classifica-se o menor coeficiente. 
7.3.1.3 Média de sets pró (número de sets feitos dividido pelo número de sets efetuados na 
fase) Classifica-se o maior coeficiente; 
7.3.1.4 Média de sets contra (número de sete recebido dividido pelo número de jogos 
efetuados na fase) Classifica-se o maior coeficiente. 
7.3.1.5 Média de pontos pró (nº de pontos feitos dividido pelo número de jogos efetuados na 
fase). Classifica-se o menor coeficiente 
7.3.1.6 Média de pontos contra (número de pontos recebidos dividido pelo número de jogos 
efetuados na fase). Classifica-se o maior coeficiente; 
7.3.1.7 Sorteio 

 

 
 

DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE.  
 

Curitiba, 28 de outubro de 2021 14hs 
 
 

 
CRISTIANO BARROS HOMEM DEL REI 

Coordenador de Esportes 
PARANÁ ESPORTE 

 

 
EMERSON LUIS VENTURINI DE OLIVEIRA 

Supervisor de Esporte de Rendimento 
PARANÁ ESPORTE 
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