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NOTA OFICIAL Nº 02/2022 – 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:  
 

DIVULGA:  
 

As correções dos Regulamentos Geral e Técnicos, conforme segue: 
Legenda: Inclusões, correções e alterações em vermelho e taxadas de amarelo. 

1) Alteração data da Condição Básica do Atleta:  
Art. 34. Todos os atletas participantes do 34º Jogos da Juventude do Paraná, deverão atender as seguintes 
condições: 
b) A data de estabelecimento de condição Básica de o atleta, estar estudando no Paraná, para a Fase 
Regional, Macrorregional e Estadual/Final é até o dia 27/05/2022-sexta-feira. 
 

2) Inclusão da datas e horários da Reuniões Técnicas das Modalidades Individuais 

Art. 31.  As Sessões Preliminar e Sessões Técnicas do 34º JOJUPS serão realizadas conforme 

designado pelo Comissão Organizadora Estadual-COE, e respeitando os parágrafos abaixo:  

 

IV– FASE – Sessão Preliminar/Técnica – Individuais e Coletivas 

 

CONGRESSOS MODALIDADES FASE ESTADUAL/FINAL 

Sessão Preliminar/Técnica 

BASQUETEBOL, FUTSAL, 
HANDEBOL, HANDEBOL 
DE PRAIA, RUGBY, 
VOLEIBOL E VOLEI DE 
PRAIA 

05/08/2022 – 14h – TERÇA-FEIRA 

 

CONGRESSOS MODALIDADES FASE ESTADUAL/FINAL 

Sessão Preliminar/Técnica TÊNIS DE MESA 12/09/2022 – 17hs - SEGUNDA 

Sessão Preliminar/Técnica XADREZ 12/09/2022 – 09hs - SEGUNDA 

Sessão Preliminar/Técnica ATLETISMO 20/09/2022 – 14hs – TERÇA 

Sessão Preliminar/Técnica GINÁSTICA RÍTMICA 03/10/2022 – 09hs - SEGUNDA 

Sessão Preliminar/Técnica NATAÇÃO 03/10/2022 – 17hs - SEGUNDA 

Sessão Preliminar/Técnica TÊNIS 03/10/2022 – 14hs - SEGUNDA 

Sessão Preliminar/Técnica BADMINTON 04/10/2022 – 09hs - TERÇA 

Sessão Preliminar/Técnica CICLISMO 04/10/2022 – 14hs - TERÇA 

 

3) Inclusão da datas de Inscrições de Atletas da Fase Final: 

 

Art. 32. Os municípios inscritos deverão fazer as inscrições dos seus atletas respeitando os parágrafos abaixo:  

  

CRONOGRAMA DE INSCRIÇAO – POR MODALIDADE DOS ATLETAS 

MODALIDADES 

DATAS DE INSCRIÇÕES DE 

ATLETAS POR 

MODALIDADE: 

BASQUETEBOL, FUTSAL, HANDEBOL, RUGBY, VOLEIBOL E VOLEI DE PRAIA 05 a 08/09/2022 

TÊNIS DE MESA 05 a 08/09/2022 

XADREZ 05 a 08/09/2022 

ATLETISMO 12 a 14/09/2022 
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BADMINTON 26 a 28/09/2022 

CICLISMO 26 a 28/09/2022 

GINÁTICA RÍTMICA 26 a 28/09/2022 

HANDEBOL DE PRAIA 26 a 28/09/2022 

NATAÇÃO 26 a 28/09/2022 

TÊNIS 26 a 28/09/2022 

 

4) Correção e inclusão dos horários e as datas de Inscrições de Atletas 

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO / DATAS E PROCEDIMENTOS 34º JOJUPS 

Estadual/Final: 
 

1º Final de Semana - TOLEDO 
 
 

2º Final de Semana: CASCAVEL 
 
 

3º Final de Semana: TOLEDO 
 
 
 

 

Prazo Final para envio dos seguintes documentos – 34 JOJUPS: 
- Relação de Atletas por Categoria e Sexto; 
 
1º Final de Semana: 05 a 08/09/2022 
BASQUETE F/M, FUTSAL F/M, HANDEBOL F/M, VOLEIBOL F/M,  
VOLEI DE PRAIA F/M e XADREZ F/M 

 
2º Final de Semana: 12 a 14/09/2022 - ATLETISMO 
 
3º Final de Semana: 26 a 28/09/2022 
BADMINTON F/M – CICLISMO F/M – GR F – HANDEBOL DE PRAIA F/M – 
NATAÇÃO F/M – TÊNIS F/M 

 
 

5) Publicação do Cronograma do 34º JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ – FASE FINAL - 

TOLEDO/CASCAVEL: 

http://www.jogosdajuventude.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=10 
 
 

6) Regulamentos Técnicos das Modalidades Individuais: 

CAMPEONATO DE ATLETISMO 

 

1. A competição será regida pelas regras internacionais da World Athletics (WA), Normas da Confederação 
Brasileira de Atletismo (CBAt) e Federação de Atletismo do Paraná (FAP), obedecendo as normas 
contidas neste Regulamento e as emanadas das leis esportivas nacionais e internacionais. 

 
2. Este Campeonato de Atletismo será disputado para os atletas nascidos entre 01/01/2003 até 

31/12/2006. 

 
3. Os atletas somente poderão participar de no máximo 03 (três) provas individuais e dos revezamentos. 

 

4. Os atletas somente poderão participar das provas em que os mesmos obtiverem índice, respeitando o 
item 3 deste Regulamento. 

 
5. Os municípios poderão participar nas provas com todos os atletas que obtiverem índice e uma equipe 

por revezamento, respeitando o número de atletas por município, 40 (quarenta) no feminino e 40 
(quarenta) no masculino. 

 
6. Poderão participar do campeonato de Atletismo dos JOJUPS, atletas que obtiverem os índices mínimos 

(relacionados no item 9.1 deste Regulamento) em competições oficiais da Federação de Atletismo do 
Paraná (FAP), Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e outras Federações Estaduais de 
Atletismo. Serão válidos os resultados obtidos em competições realizadas a partir de 01 de janeiro de 
2022, até um dia antes da inscrição limite dos Jogos previsto no Regulamento Geral. 

 
7. Para as provas de Marcha Atlética e os Revezamentos não será necessária à obtenção de índice para 

participação. 

http://www.jogosdajuventude.pr.gov.br/
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8. Para as provas de revezamento 4x100m e 4x400m, deverão ser inscritos 8 (oito) atletas, tanto para o 

naipe masculino e feminino, para Revezamento 4x400m Misto, deverão ser inscritos 4 (quatro) atletas 
tanto para naipe masculino e feminino, apenas estes poderão participar dos revezamentos. 

 
9. Os municípios poderão inscrever e participar da competição com até 06 (seis) atletas “EXTRAS” 

(independente do sexo), sem que os mesmos tenham os índices solicitados, respeitando o item 02 deste 
Regulamento. 

 
9.1. As provas e os implementos para o Campeonato de Atletismo do JOJUPS serão: 

 

PROVAS DE PISTA FEMININO MASCULINO 

100m rasos Sim Sim 

200m rasos Sim Sim 

400m rasos Sim Sim 

800m rasos Sim Sim 

1.500m rasos Sim Sim 

3.000m rasos Sim Sim 

5.000m rasos Sim Sim 

10.000m Rasos Não Não 

100m com barreiras Altura - 0,838m Não 

110m com barreiras Não Altura - 0,995m 

400m com barreiras Altura - 0.762m Altura - 0,914m 

3.000m com obstáculos Altura – 0,762m Altura – 0,914m 

Revezamento 4x100m Sim Sim 

Revezamento 4x400m Sim Sim 

Revezamento 4x400m Misto Sim Sim 

Marcha Atlética 3.000m 5.000m 

 

PROVAS DE CAMPO FEMININO MASCULINO 

Arremesso de Peso 4,0kg 6,0kg 

Lançamento do Dardo 600gr 800gr 

Lançamento do Disco 1,0kg 1,750kg 

Lançamento do Martelo 4,0kg 6,0kg 

Salto em Altura Sim Sim 

Salto em Distância Sim Sim 

Salto Triplo Sim Sim 

Salto com Vara Sim Sim 

Provas combinadas Heptatlo Decatlo 

 
9.1.1. As provas combinadas serão realizadas conforme segue: 

PROVAS 1º DIA 2º DIA 

HEPTATLO 100m c/bar - Altura - Peso - 
200m 

Distância - Dardo - 800m 

DECATLO 100m - Distância - Peso - 
400m - Altura 

110m c/bar - Disco - Vara - Dardo - 
1.500m 

 

9.2. Os índices para participação no Campeonato de Atletismo do JOJUPS serão: 

PROVAS FEMININO MASCULINO 

100m rasos 14.42 11.65 

http://www.jogosdajuventude.pr.gov.br/
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200m rasos 29.80 23.40 

400m rasos 1.10.38 54.02 

800m rasos 2.58.32 2.04.98 

1.500m rasos 6.25.14 4.30.15 

3.000m rasos 14.19.45 11.07.61 

5.000m rasos 24.02.07 18.01.51 

10.000m rasos   

100m com barreiras 20.00  

110m com barreiras  20.00 

400m com barreiras 1.20.80 10.6.15 

3.000m com obstáculos 15.20.77 12.05.39 

Arremesso do Peso 7,00m 10,87m 

Lançamento do Dardo 25,05m 32,34m 

Lançamento do Disco 23,20m 31,00m 

Lançamento do Martelo 26,00m 35,00m 

Salto em Altura 1,25m 1,60m 

Salto em Distância 4,00m 5,90m 

Salto Triplo 9,40m 11,70m 

Salto com Vara 2,10m 2,30m 

Provas Combinadas 2.426 ptos 3.900 ptos 

 
10. Para a realização das provas não será exigido número mínimo de atletas. 

 
11. Sempre que após a confirmação para uma prova de corrida individual ou revezamento em pista marcada 

que estava prevista para ser realizada como eliminatória, o número de concorrentes não exceder o 
número de séries e raias, a prova será realizada como semifinal no horário estipulado para a 
eliminatória, e após isto como final no horário estipulado para a final. 

 
12. Sempre que após a confirmação para uma prova de corrida individual ou revezamento em pista marcada 

que estava prevista para ser realizada como semifinal, o número de concorrentes não exceder o número 
de séries e raias, a prova será realizada como final no horário estipulado para a final. 

 
13. Será permitido o uso de implementos próprios pelos atletas desde que os mesmos sejam previamente 

entregues para aferição na Câmara de Chamada da competição, com antecedência mínima de 01 hora 
do início da respectiva prova. 

 
14. Para efeito de participação, os municípios deverão entregar na Secretaria da Competição os desenhos, 

croquis ou fotos com os modelos e cores de seus uniformes oficiais, que serão utilizados pelos árbitros 
da Câmara de Chamada durante o evento.  

 
15. A competição deverá ser realizada em 05 (cinco) Etapas, e a distribuição das provas por etapa seguirá 

a seguinte ordem: 
 

1ª Etapa - Sexta-feira – Tarde 

3.000m Marcha Atlética Feminino Final 

5.000m Marcha Atlética Masculino Final 

3.000m rasos Feminino Final por Tempo 

3.000m rasos Masculino Final por Tempo 

100m com barreiras Feminino Heptatlo 

100m rasos Masculino Decatlo 

http://www.jogosdajuventude.pr.gov.br/
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Salto em Distância Masculino Decatlo 

Salto em Altura Feminino Heptatlo 

Arremesso do Peso Masculino Decatlo 

Revezamento 4x400m Misto Final por tempo 

Salto com Vara Feminino Final 

Salto com Vara Masculino Final 

Arremesso do Peso Feminino Heptatlo 

Salto em Altura Masculino Decatlo 

Salto em Distância Feminino Final 

Salto em Distância Masculino Final 

400m rasos Masculino Decatlo 

200m rasos Feminino Heptatlo 

2ª Etapa – Sábado – Manhã  

100m rasos Feminino Semifinal 

100m rasos Feminino Final 

100m rasos Masculino Semifinal 

100m rasos Masculino Final 

110m com barreiras Masculino Decatlo 

400m rasos Feminino Final por Tempo 

400m rasos Masculino Final por Tempo 

Arremesso do Peso Masculino Final 

Lançamento do Dardo Feminino Final 

Lançamento do Disco Masculino Decatlo 

Salto com Vara Masculino Decatlo 

3ª Etapa – Sábado – Tarde/Noite 

1.500m rasos Feminino Final por Tempo 

1.500m rasos Masculino Final por Tempo 

100m com barreiras Feminino Semifinal por Tempo 

100m com barreiras Feminino Final 

110m com barreiras Masculino Semifinal por Tempo 

110m com barreiras Masculino Final 

3.000m com obstáculos Feminino Final por Tempo 

3.000m com obstáculos Masculino Final por Tempo 

Salto em Distância Feminino Heptatlo 

Lançamento do Dardo Feminino Heptatlo 

Lançamento do Dardo Masculino Decatlo 

Lançamento do Disco Masculino Final 

Lançamento do Martelo Feminino Final 

800m rasos Feminino Heptatlo 

1.500m rasos Masculino Decatlo 

4ª Etapa – Domingo – Manhã  

200m rasos Feminino Semifinal por Tempo 

200m rasos Masculino Semifinal por Tempo 

http://www.jogosdajuventude.pr.gov.br/
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400m com barreiras Masculino Final por Tempo 

800m rasos Feminino Final por Tempo 

800m rasos Masculino Final por Tempo 

Lançamento do Disco Feminino Final 

Lançamento do Martelo Masculino Final 

Salto em Altura Feminino Final 

Salto Triplo Feminino Final 

Salto Triplo Masculino Final 

Revezamento 4x100m Feminino Final por Tempo 

Revezamento 4x100m Masculino Final por Tempo 

5ª Etapa – Domingo – Tarde 

200m rasos Feminino Final 

200m rasos Masculino Final 

400m com barreiras Feminino Final por Tempo 

5.000m rasos Feminino Final por Tempo 

5.000m rasos Masculino Final por Tempo 

Arremesso do Peso Feminino Final 

Lançamento do Dardo Masculino Final 

Revezamento 4x400m Feminino Final por tempo 

Revezamento 4x400m Feminino Final por tempo 

Salto em Altura Masculino Final 

 
15.1. Os horários de início de cada prova, bem como, os horários de confirmação e apresentação 

dos atletas na Câmara de Chamada serão definidos pela Coordenação Geral da Modalidade e 
apresentados na Sessão Técnica. 

 

 
16. Nas provas de Salto em Altura e Salto com Vara, tanto para provas singulares como combinadas, as 

alturas dos sarrafos serão as seguintes: 

 

16.1. Altura Feminino : 1,15m, 5cm até 1,50m, depois 3cm até o final. 
16.2. Altura Masculino : 1,50m, 5cm até 1,80m, depois 3cm até o final. 
16.3. Vara Feminino : 2,00m, 10cm até 2,80m, depois 5cm até o final. 
16.4. Vara Masculino : 2,20m, 10cm até 3,50m, depois de 5cm até o final. 

 
17. Nas provas Combinadas, as alturas dos sarrafos serão: 

 

17.1. Altura Feminino : 1,05m, depois 3cm até o final. 
17.2. Altura Masculino : 1,35m, depois 3cm até o final. 
17.3. Vara Masculino : 2,00m, depois de 5cm até o final. 

 
18. A Classificação Final da modalidade de Atletismo, para os sexos feminino e masculino, será feita pela 

soma dos pontos obtidos nas disputas das provas conforme segue: 

Classificação Pontos Classificação Pontos 

1º lugar 13 5º lugar 04 

2º lugar 08 6º lugar 03 

3º lugar 06 7º lugar 02 

4º lugar 05 8º lugar 01 

18.1. As provas combinadas e revezamentos terão pontuação dobrada.  

http://www.jogosdajuventude.pr.gov.br/
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18.2. Caso haja empate entre as equipes, o desempate se dará pelo maior número de primeiros lugares, 
e persistindo o empate, será utilizado o maior número de segundos lugares e assim 
sucessivamente até que as colocações das equipes sejam definidas. 

18.3. Persistindo o empate, os municípios permanecerão empatados em classificação e pontuação, e 
as classificações subsequentes serão estabelecidas em relação a quantidade de equipes 
empatadas. 

 
19. Os Recordes das provas para os JOJUPS são: 

19.1. RELAÇÃO DE RECORDES – FEMININO 

100m rasos  Erica Geni Barbosa Cavalheiro / Foz do Iguaçu  
2019/Londrina  12.24 (-0.2m/s) 

200m rasos  Letícia Ruzilla de Paula / Cornélio Procópio  
2019/Londrina  25.26 (-1.0 m/s) 

400m rasos   Érica Geni Barbosa Cavalheiro / Foz do Iguaçu  
2021/Cascavel  55.58 

800m rasos   Helena Mess Valerio / São José dos Pinhais  
2021/Cascavel  2.17.00 

1.500m rasos   Helena Mess Valerio / São José dos Pinhais  
2021/Cascavel  5.01.66 

3.000m rasos   Dheneffer Fernandes Vaz / Palmas  
2019/Londrina  11.20.77 

5.000m rasos   Ana Mees Valerio / São José dos Pinhais  
2021/Cascavel  18.54.79 

3.000m M. Atletica  Rafaela da Silva Ferreira / Colombo  
2014/SJPinhais  17.41.60 

5.000m M. Atlética  Laryssa Fernanda Frois / Curitiba  
2017/Londrina  26.52.04 

10.000m M. Atlética  Laryssa Fernanda Frois / Curitiba  
2019/Londrina  54.34.60 

100m c/ Barreiras  Kauane de Miranda Costa Machado / Campo Mourão 
2021/Cascavel  15.35 (-2.0m/S) 

400m c/ Barreiras  Laiane Gabriele Almeida dos Santos / Campo Mourão  
2019/Londrina  1.02.67 

3.000m c/ Obstáculos  Sarah Carolini Damasceno de Oliveira / Cornélio Procópio 
2021/Cascavel  12.50.20 

Rev. 4x100m   Campo Mourão  
2019/Londrina  50.82 

Rev. 4x400m   Campo Mourão  
2019/Londrina  4.07.63 

Rev. 4x400m Misto  Londrina  
2021/Cascavel  3.39.64 

Arremesso do Peso  Giovanna Aparecida Venancio Costa / Londrina  
2021/Cascavel  12,76m 

Lançamento do Disco  Maria Eduarda Gonçalves Alves / Londrina  
2019/Londrina  41,55m 

Lançamento do Dardo  Stefany Beatriz Navarro da Silva / Paranavaí  
2021/Cascavel  46,60m 

Lançamento do Martelo Ana Clara Venancio Balbueno dos Santos / Paranavaí  
2021/Cascavel  48,74m 

Salto em Altura  Maria Eduarda Ferreira Barbosa / Londrina  
2021/Cascavel  1,71m 

Salto em Distância  Marcela Rosalina Froes / Medianeira  
2018/Toledo  5,38m (1.0m/S) 

Salto Triplo   Beatriz Cristaldo dos Santos / Foz do Iguaçu  
2021/Cascavel  12,19m (- 1.8m/S) 

Salto com Vara  Izabella Lindolfo Neves / Paranavaí  
2021/Cascavel  3,05m 
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Heptatlo   Stefany Beatriz Navarro / Paranavaí  
2019/Londrina  4.080 ptos 

FONTE: FEDERAÇÃO DE ATLETISMO DO PARANÁ / PARANÁ ESPORTE 
 
19.2. RELAÇÃO DE RECORDES – MASCULINO 

100m rasos  Guilherme dos Santos Motta/ Maringá  
2019/Londrina  10.77(0.4m/s) 

200m rasos  Nicholas Marques de Oliveira/Campo Mourão  
2019/Londrina  22.11(0.8m/s) 

400m rasos  Gabriel Alves dos Santos/ Paranavaí  
2021/Cascavel  48.03 

8000m rasos  Pedro Luiz Tombolim de Souza /Londrina  
2019/Londrina  1.53.55 

1.500m rasos  Guilherme Souza Teixeira/ Londrina  
2021/Cascavel  4.11.02 

5.000m rasos  Wallace Christian Severino A.Oliveira/ Campo Mourão  
2018/Toledo  15.44.67 

3.000m c/ Obstáculos Iamm Guylherme dos Santos/ Colombo  
2021/Cascavel  9.57.64 

110m c/ Barreiras Wagner de Lima Santos / Lonrina  
2018/Toledo  14.45(1.2m/s) 

400m c/ Barreiras Felipe Junior Wilezilek Coutinho/ Londrina  
2021/ Cascavel  55.72 

10.000m rasos  Vitor Oliveira da Silva/Palmas  
2018/Toledo  32.58.22 

3.000m M. Atlética Luan Henrique de Almeida Ferreira/ Campo Mourão  
2014/ SJPinhais 13.59.56 

5.000m M. Atlética Luan Henrique de Almeida Ferreira/ Campo Mourão  
2014/ SJPinhais 26.06.76 

10.000m M. Atlética Murilo Ribeiro Coutinho da Silva/ Colombo  
2017/ Londrina  46.40.04 

Rev. 4 x100m  Maringá  
2019/Londrina  42.21 

Rev. 4x400m  Londrina  
2019/Londrina  3.19.85 

Rev. 4x400m Misto Londrina  
2021/ Cascavel  3.39.64 

Arremesso do Peso Leonardo Mário dos Santos  /Londrina  
2019/Londrina  16,33m 

Lançamento do Dardo João Paulo Nardim/ Paranavaí   
2019/Londrina  56,68m 

Lançamento do Disco Victor Amanuel Gonçalves /Paranavaí  
2018/Toledo  43,84m 

Lançamento do Martelo Heber de Lima Santos/ Londrina  
2021/Cascavel  56,39m 

Salto em Altura  Renan Correa de Lima Galina/ Maringá  
2021/Cascavel  1,96m 

Salto em Distância Matheus Aparecido de Barros /Paranavaí  
2021/Cascavel  7,20m(-1.4m/s) 

Salto Triplo  Filipe Izidoro da Silva / Foz do Iguaçu  
2019/Londrina  14,56(1.1m/s) 

Salto com Vara  Israel Bonanni Turci / Maringá  
2021/Cascavel  3,62m 

Declato   Allan Jhonatan Dias Brito/Foz do Iguaçu  
2019/Londrina  6.550 ptos 

FONTE: FEDERAÇÃO DE ATLETISMO DO PARANÁ / PARANÁ ESPORTE 
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19.3. No caso de quebra de recordes será feita a seguinte bonificação: 

Recorde Sul-Americano - 25 pontos 

Recorde Brasileiro - 18 pontos 

Recorde Paranaense - 13 pontos 

Recorde do Campeonato - 08 pontos 

 

20. Todo atleta que conseguir igualar ou superar o recorde, durante o transcorrer da Competição, faz jus à 
bonificação na mesma prova. 

 

21. As bonificações são concedidas desde que às marcas melhoradas estejam em condições de serem 
homologadas. 

    

22. Será formado um Júri de Apelação, composto por 07 (sete) membros, conforme Regra da World 
Athletics (WA) com a seguinte composição: 

- Coordenador da Modalidade da FAP; 

- Coordenador da Modalidade da SEET; 

- Técnico da cidade sede (Umuarama ou Toledo); 

- Técnico Campeão do Masculino do ano anterior (Londrina); 

- Técnico Vice-campeão do Feminino do ano anterior (Paranavaí); 

- Técnico 3º Colocado do Masculino do ano anterior (Campo Mourão);  

- Técnico 3º Colocado do Feminino do ano anterior (Foz do Iguaçu). 

22.1. Caso o mesmo Município seja contemplado na mesma colocação, serão indicados os próximos 
colocados, e assim sucessivamente até contemplar o número necessário. 

 
23. Protestos deverão ser apresentados por escrito na secretaria da competição até trinta (30) minutos após 

o anúncio oficial dos resultados de cada prova, devendo ainda ser recolhida uma taxa conforme a regra 
da World Athletics. 

 
24. 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. 

CAMPEONATO DE BADMINTON 
 

1. O Campeonato de Badminton será regido pelas Regras Oficiais da Federação Mundial de Badminton (BWF), 
da Confederação Brasileira de Badminton (CBBd) e da Badminton Federação Paranaense (BFP), 
obedecendo às normas contidas neste Regulamento.  
 

2. A Sessão Técnica com os representantes dos municípios participantes tratará exclusivamente de assuntos 
ligados à competição, tais como: normas gerais, aferição de implementos, além de outros assuntos 
correlatos.  

2.1. Após as inscrições de atletas realizadas dentro dos prazos estabelecidos neste regulamento, na Sessão 
Técnica da modalidade os atletas serão confirmados nas provas. Caso o município não se faça presente na 
Sessão Técnica da modalidade, serão confirmados os atletas por prova conforme as inscrições feitas 
regularmente dentro dos prazos estabelecidos.  

2.2. O município que não se fizer presente estará automaticamente acatando as decisões tomadas na referida 
sessão.   
 

3. Cada município poderá ter confirmado para competição o mínimo de 01 e o máximo 05 atletas, para os naipes 
femininos e masculinos que formarão também as duplas femininas, masculinas e mistas. O município poderá 
ser representando com atletas de um único naipe (feminino ou masculino), desde que respeite o número 
mínimo e máximo de atletas inscritos. O Campeonato de Badminton será disputado por atletas nascidos 
conforme estabelecido no artigo 33, nas seguintes categorias/torneios:  

3.1. Simples Masculina (SM) – 02 vagas;  
3.2. Simples Feminina (SF) – 02 vagas;  
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3.3. Dupla Masculina (DM) – 01 dupla;  
3.4. Dupla Feminina (DF) – 01 dupla;  
3.5. Dupla Mista (DX) – 02 duplas;  

 
4. A competição será no sistema de eliminatória simples e terá pontos cumulativos para a equipe, mas com 

categorias individuais (Ex. cada uma das 5 categorias em disputa poderá ter um campeão de municípios 
diferentes), mas para se conhecer o campeão geral da modalidade serão somadas as colocações obtidas na 
competição.     
4.1. Definições de ponto, game e partida/jogo para o individual e duplas.  

4.1.1. Ponto: é o resultado final de um rali (troca de peteca entre os adversários) toda e qualquer 
peteca em disputa é considerado ponto.    
4.1.2. Game (set): é o conjunto de 21 pontos, a não ser que ambos os jogadores tenham 20 pontos, 
sendo vencedor o jogador que obtiver uma diferença de 02 pontos em relação ao seu oponente; este 
critério é válido até a pontuação de 29, independente da diferença entre os oponentes o game encerra 
em 30 pontos.  

4.1.3. Partida/jogo: é o conjunto de melhor de 03 games (quem vencer 2 games ganha a  partida/jogo).  
 

5. O atleta deverá comparecer ao local da competição com antecedência e devidamente uniformizado, sendo 
que para os jogos de duplas ambos atletas da dupla deverão utilizar o mesmo uniforme. Para ter condição 
de participação, antes do início de cada jogo, deverá apresentar seu documento de identificação a equipe de 
arbitragem.    
 

6. Das formas de Disputas. A competição obedecerá aos sistemas de disputas apresentados a seguir:  
6.1. O direcionamento dos atletas para as chaves será no sistema recomendado pela BWF, por intermédio de 

um software que a Badminton Federação Paranaense utiliza para suas competições oficiais, que priorizará 
as colocações dos municípios melhores ranqueados nos JOJUPS do ano anterior, assim como o intervalo 
entre cada jogo de um mesmo atleta.   

6.2. Para todos os torneios (Simples e Duplas) os Cabeças-de-chave serão definidos com base no Ranking obtido 
pelos municípios em cada categoria no JOJUPS do ano anterior.  

6.2.1. O município melhor ranqueado será alocado na posição nº 1, o 2º município melhor ranqueado será 
alocado na posição nº 2, e assim por diante até os lugares possíveis pelo número de inscritos. Todos os 
municípios deverão definir quem são os seus atletas nº 1 e nº 2.   

6.2.2. Caso não haja mais municípios ranqueados para alocação nas posições de Cabeça-de-chave 
(1,2,3,4...), estas posições serão disponibilizadas para o sorteio.  

6.2.3. Todos os municípios remanescentes irão para o sorteio.  

6.2.4. As chaves serão definidas na Sessão Técnica da competição.  
6.3. Os Torneios Individuais e de Duplas obedecerão aos seguintes procedimentos:  

6.3.1. Serão disputados em todas as fases pelo sistema de eliminatória simples, salvo:  

6.3.2. Até 05 atletas/duplas inscritas: chave única, utilizando o sistema de todos contra todos.  

6.3.2.1. A classificação na chave única será estabelecida pelo número de partidas ganhas;  

6.3.2.2. Se 02 (dois) atletas/duplas tiverem ganhado o mesmo número de partidas, o vencedor da 
partida entre eles terá a classificação mais alta (confronto direto);  

6.3.2.3. Se 03 (três) atletas/duplas tiverem ganhado o mesmo número de partidas, a classificação será 
definida pela diferença entre o total de games ganhos e o total de games perdidos, com a maior diferença 
tendo a classificação mais alta. Se ainda assim, 02 (dois) atletas/duplas estiverem em situação de 
empate, o vencedor da partida entre eles terá classificação mais alta;  

6.3.2.4. Se 03 (três) atletas/duplas tiverem ganhado o mesmo número de partidas e estiverem iguais 
na diferença entre o total de games ganhos e o total de games perdidos, a classificação será 
estabelecida pela diferença entre o total de pontos ganhos e o total de pontos perdidos, com a maior 
diferença tendo a classificação mais alta;  

6.3.2.5. Se ainda assim 02 (dois) atletas/duplas estiverem em situação de empate, o vencedor da 
partida entre eles terá classificação mais alta;  

6.3.2.6. Se 03 (três) ou atletas/duplas ainda estiverem em situação de empate, então a classificação 
entre eles será definida por sorteio.  

6.3.3. Mais de 05 atletas/duplas inscritas: Sistema de Eliminatória Simples com disputa de 1º, 2º, 3º 
e 4º lugares, as demais colocações serão estabelecidas pelo critério de confrontos com os dois 
finalistas.  
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6.3.4. Para disposição dos atletas/duplas ranqueadas na chave, serão obedecidos os seguintes 
critérios:  

6.3.4.1. Até 15 atletas/duplas - 2 cabeças-de-chave;  

6.3.4.2. 16 a 31 atletas/duplas – 4 cabeças-de-chave;  

6.3.4.3. 32 a 63 atletas/duplas - 8 cabeças-de-chave;  

6.3.4.4. 64 a 127 atletas/duplas - 16 cabeças de chave;  

6.3.5. Os jogos serão disputados em melhor de 03 games/sets de 21 pontos cada, sendo utilizado o 
sistema “Tie-break” em todos os games/sets.  

6.3.6. Haverá disputa de 1º, 2º, 3º e 4º lugares em todas as categorias em que houver número de 
inscritos suficientes.   

6.3.7. A Classificação Final da Modalidade Badminton, para todas as categorias/torneios do 
feminino, masculino e misto, será feita pela soma dos pontos obtidos nas disputas das categorias 
conforme segue:  
  

1º Lugar – 18 pontos  4º Lugar – 09 pontos  7º Lugar – 06 pontos  10º Lugar – 03 pontos  

2º Lugar – 15 pontos  5º Lugar – 08 pontos  8º Lugar – 05 pontos  11º Lugar – 02 pontos  

3º Lugar – 12 pontos  6º Lugar – 07 pontos  9º Lugar – 04 pontos  12º Lugar – 01 ponto  

  

6.3.7.1. A classificação das duplas mistas será dividida por 02, cabendo metade dos pontos para a 
Classificação final no sexo feminino e a outra metade para a classificação final no sexo masculino:  

6.3.7.2. Caso haja empate entre as equipes, o desempate se dará pelo maior número de primeiros 
lugares, e persistindo o empate, será utilizado o maior número de segundos lugares e assim 
sucessivamente até que as colocações das equipes sejam definidas.  

6.3.7.3. Persistindo o empate, os municípios permanecerão empatados em classificação e pontuação, 
e as classificações subsequentes serão estabelecidas em relação a quantidade de equipes empatadas.  

6.3.8. Se doença, contusão, desqualificação ou outro impedimento inevitável impedem um aluno-
atleta/dupla de completar todos os jogos de uma categoria, os resultados daquele atleta/dupla já 
conquistados, não serão desconsiderados. Desistência (por doença / contusão) durante uma partida 
será considerado como impedimento de completar os jogos deste atleta em outras categorias.  

6.3.9. O município que não comparecer para o jogo será declarado perdedor por W.O. e 
desclassificado da competição, bem como, tendo seus resultados anteriormente anulados. Será 
encaminhado relatório à Justiça Desportiva para que sejam tomadas as providencias legais.   
 

7. Uniforme:  
7.1. Todos os atletas deverão jogar com camisa/camiseta (exceto regata), calção ou short, meia e tênis de 

acordo com as regras da modalidade e do Regulamento dos Jogos da Juventude.   

7.1.1. As camisas/camisetas deverão ter uma mesma cor predominante na frente e nas        costas.  

7.1.2. Não será permitido o uso de bonés, bermudas (altura joelho) e calças compridas (Podem ser 
usadas bandanas).  

7.1.3. Nas partidas de duplas os atletas deverão utilizar o mesmo uniforme de jogo 
(camisas/calções/short saia de cores iguais).  

  
8. Nos torneios serão utilizadas petecas de nylon aprovadas pela BWF.   

 
9. Nas premiações serão concedidas medalhas para as colocações de 1º ao 3º lugar em cada torneio em 

disputa.  
 

10. A Sessão Técnica com os representantes das equipes participantes tratará exclusivamente de assuntos 
ligados a competição, tais como: normas gerais, ratificação de inscrições, aferição de implementos, além de 
outros assuntos correlatos.  

 
11. A programação do Badminton será a apresentada na Sessão Técnica da modalidade.  
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12. As punições por violação do código de conduta seguirão a seguinte ordem:  
12.1. Advertência verbal;  
12.2. Cartão amarelo – sem perda do ponto;  
12.3. Cartão vermelho – troca de serviço (saque) e ganho de um ponto para o lado oposto ao do 

 infrator, sendo que o infrator não perde o ponto do rally;  
12.4. Cartão preto – eliminação/desclassificação da competição/torneio sem substituição, caso 

esteja  jogando duplas. Este cartão somente poderá ser dado pelo Árbitro Geral (Referee).   
 Observações: Em casos extremos o atleta poderá ser desclassificado, sem obrigatoriamente  

  antes ter sido advertido.  
 

13. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Geral da Modalidade, com a anuência da  
 

CAMPEONATO DE CICLISMO 
 
1. A competição será regida pelos regulamentos internacionais da União Ciclista Internacional, da 

Confederação Brasileira de Ciclismo e da Federação Paranaense de Ciclismo, obedecendo as normas 
contidas neste Regulamento e as emanadas das leis esportivas nacionais e internacionais. 

 
2. O Campeonato de Ciclismo será disputado em 03 dias, sendo realizadas por atletas nascidos conforme 

estabelecido no artigo 31. 

PROVAS FEMININO MASCULINO 

CRI – ESTRADA CONTRA O RELÓGIO 
INDIVIDUAL 

8 a 10km 8 a 10km 

ESTRADA INDIV. (EM CIRCUITO) Até 40 km ou 1h Até 50 km ou 1h20m 

XCO - MTB CROSS COUNTRY Até 60 minutos Até 60 minutos 

Observação: A quilometragem das provas somente poderá ser alterada por questões técnicas e de 

segurança (a critério da arbitragem). 

 

3. O número de participantes por município em cada prova será de até: 

ESTRADA EM CIRCUITO FECHADO 06 atletas por município 

MTB CROSS COUNTRY / CRI - CONTRA O RELÓGIO 04 atletas por município 

Os ciclistas serão inscritos conforme o estabelecido: 
  

3.1 Os ciclistas que participarão da competição serão confirmados na Sessão Técnica que antecede o 
primeiro dia de competição. Caso o município não se faça presente na Sessão Técnica da modalidade, 
serão homologadas as inscrições feitas regularmente dentro dos prazos estabelecidos e o município 
estará automaticamente acatando as decisões tomadas na referida Sessão, não podendo alterar suas 
inscrições e nem a ordem de largada na prova de CRI – Estrada Contra o Relógio Individual. 

3.2 Após a respectiva Sessão Técnica, não serão permitias alterações na relação dos atletas definidos 
para a prova. 

3.3 Se, entre uma prova e outra, um ciclista inscrito em mais de uma prova for afastado por ordens médicas 
(por acidente, doença ou outro), este poderá ser substituído por outro ciclista regularmente inscrito na 
competição por solicitação do dirigente da equipe, com antecedência mínima de 12 (doze) horas) antes 
da próxima prova. 

   
4.  Todos os ciclistas que largarão nas provas deverão obrigatoriamente, antes do início destas, apresentar 

um documento de identificação com foto e assinar a súmula de largada de cada prova, sem o qual não 
poderão participar das referidas provas e serão ranqueados como atleta que não largou (DNS).  
4.1 Os ciclistas deverão comparecer à assinatura de súmula uniformizados e, com os numerais colocados. 
4.2 A assinatura de súmula e conferência de documentos será encerrada 15 (quinze) minutos antes da 
largada da prova.  
 

5.  Fica estabelecido o seguinte quesito para todas as provas: somente poderão ser utilizadas bicicletas/rodas 
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regulamentadas pela FPC (usando como parâmetro os regulamentos da CBC e UCI). 
a) Nas provas de CRI – contra o relógio individual, todas as bicicletas serão aferidas antecipadamente 

pelo comissariado (arbitragem), fazendo uso de equipamento específico quando possível/disponível. 
 
6. Os ciclistas, técnicos e acompanhantes em geral assumem total responsabilidade por todo e qualquer 

acidente que eventualmente causarem. 
 
 
7. A Classificação Final da modalidade de Ciclismo, para os sexos feminino e masculino será feita pela soma 
dos pontos obtidos nas disputas das provas, conforme segue: 

Classificação Pontos Classificação Pontos 

1º lugar 14 5º lugar 05 

2º lugar 11 6º lugar 04 

3º lugar 08 7º lugar 03 

4º lugar 06 8º lugar 01 

7.1 Somente os 03 melhores atletas classificados de cada equipe (atletas classificados entre 1º e 8º 
lugares) pontuarão para a Classificação Final em cada prova, não sendo consignada esta pontuação 
para os outros atletas. 

7.2 Para a Classificação Final da modalidade serão somadas as pontuações das 3 provas: 
7.3 Em caso de empate, será considerada vencedora a representação que tiver o maior   

número de primeiros lugares, persistindo o empate pelo maior número de segundos lugares e assim 
sucessivamente com as classificações subsequentes; 

7.4 Caso persista o empate, será considerada vencedora a representação que tiver o menor número de 
atletas inscritos; 

7.5 Persistindo o empate, os municípios permanecerão empatados em classificação e pontuação, e as 
classificações subsequentes serão estabelecidas em relação a quantidade de equipes empatadas. 

 
8. Todas as provas terão como regulamento base o Regulamento Internacional da UCI, com os seguintes 
adendos: 

 
8.1 CRI - CONTRA O RELÓGIO DE ESTRADA INDIVIDUAL  

• Os representantes dos municípios deverão definir a ordem de seus atletas na Sessão Técnica, 
onde será definida a ordem de largada. Para a ordem de largada e saída da caravana, será 
obedecida à classificação final da prova do ano anterior, sendo sorteados somente os municípios 
que não participaram no ano anterior; 

• Na ordem de largada o tempo de intervalo que separará os atletas será de 01 minuto, pré-
determinado na Sessão Técnica; 

• O acompanhamento de atletas durante a prova será autorizado na Sessão Técnica, se houver 
necessidade, já determinando qual atleta irá ser acompanhado; 

• Para que o veículo de cada equipe possa acompanhar seu ciclista, neste deverá ter um 
acompanhante de outro município, sem o que não poderá sair. Este acompanhante (fiscal) será 
definido na Sessão Técnica; 

• Nenhum veículo adicional poderá circular no percurso, sob pena de desclassificação da equipe; 

• Não poderão ser definidos como acompanhantes: caminhão, ônibus ou micro-ônibus; 

• Serão mantidos comissários (árbitros) circulantes no percurso para constatação de eventuais 
irregularidades. 
 

8.2 PROVA DE ESTRADA EM CIRCUITO 

• A largada será por categoria; depois da chegada do último ciclista de uma categoria será 
autorizado o alinhamento e a largada da outra categoria. 

• A saída será dada por meio de um apito ou mecanismo sonoro (buzina); 

• Não será autorizado o acompanhamento de ciclistas por carros de apoio. 

• O apoio será permitido em todo o percurso, exceto nos 100 metros antes e depois  da linha de 
largada/chegada. 

• O apoio deverá ser feito na beirada da calçada, nunca no meio da via do percurso. 
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•  Serão retirados da prova os ciclistas alcançados por trás pelo pelotão maior (ou a critério técnico 
da arbitragem). 

• Os ciclistas retirados aparecerão na classificação final como DNF (não terminaram a prova). 
      8.3 MTB XCO - CROSS COUNTRY OLÍMPICO: 

• Haverá no mínimo 02 postos de abastecimento (quando possível) e apoio mecânico devidamente 
sinalizados; 

• Dentro dos pontos de apoio poderão ficar até 2 (duas) pessoas de cada equipe 

• Será obedecido o critério de 80% para corte, a partir da primeira volta. O ciclista que for parado 
pela arbitragem de acordo com este critério, será classificado conforme o número de voltas 
completadas. 

 
9. A definição do cronograma de Competição levará em conta os locais de prova, disponibilidade de 

segurança e facilidades de participação para os ciclistas. 
 

 
 
10. Os casos omissos a este Regulamento serão resolvidos pela Comissão Executiva Estadual da Paraná 

Esporte no evento. 
 
 

CAMPEONATO DE GINÁSTICA RÍTIMICA 
 
1. A competição de Ginástica Rítmica (GR) será regida de acordo com as regras oficiais da Federação 
Internacional de Ginástica (FIG), reconhecidas pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), salvo o 
estabelecido neste regulamento. Os regulamentos publicados em 2022 pela FIG/FPRG/CBG são vigentes para 
essa competição. 
 
2. O Campeonato de GR será realizado por atletas nascidos conforme estabelecido no artigo 33 do 
Regulaemnto Geral 
 
3. A competição será realizada no mínimo em 03 (três) dias. 
 
4. Participantes - a competição será realizada em dois níveis: 

4.1. A competição de ginástica rítmica será disputada em 2 (dois) níveis, conforme segue abaixo: 

• Nível A: Participam os municípios que possuem ginastas com maior experiência e executem as 
dificuldades exigidas neste regulamento com índice técnico MUITO BOM. 

• Nível B: Participam os municípios que possuem ginastas com menor experiência e executem as 
dificuldades exigidas neste regulamento com índice técnico BOM ou RAZOÁVEL. 

OBS: O representante do município é responsável por escolher o nível no momento da inscrição. Cada 
município inscrito, somente poderá participar do Nível A ou Nível B, não podendo ter equipes nos dois 
níveis. Esta opção será feita na Sessão Preliminar do Congresso. 
 

5. O número de atletas permitido para a competição será: 
5.1. Provas Individuais: 

a. Nível A - até 04(quatro) ginastas 
b. Nível B - até 04 (quatro) ginastas 

5.2. Prova de Conjunto: 
a. Nível A - 05 (cinco) ginastas titulares + 02 (duas)reservas 
b. Nível B – 05 (cinco) ginastas titulares + 02 (duas) reservas 

OBS.: A(o) técnica(o) poderá distribuir as ginastas nas diferentes provas de acordo com o seu critério, 
inclusive as reservas. 
 

6. Regra de desempate 
6.1. Nível B: Segue a regra de desempate do regulamento Individual e Conjunto do Torneio Nacional de 

GR – CBG. 
6.2. Nível A: Segue a regra de desempate do regulamento Individual e Conjunto do Campeonato Brasileiro 

de GR – CBG. 

http://www.jogosdajuventude.pr.gov.br/
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7. Classificação Geral da Competição: 

7.1. Troféu para os municípios 1º, 2º e 3º lugares geral da competição, que se dará pela soma dos pontos 
(notas) obtidos pelas equipes nas provas individuais (Concurso por Equipe) e nas 02 (duas) 
apresentações do Conjunto. Esta premiação será separada por nível. 

a. Em caso de empate será considerada vencedora a representação que tiver o maior número de 
primeiros lugares, persistindo o empate, pelo maior número de segundos lugares e assim 
sucessivamente com as classificações subsequentes; 

b. Caso persista o empate, será considerada vencedora a representação que tiver o menor 
número de atletas inscritos; 

c. Persistindo o empate, os municípios permanecerão empatados em classificação e pontuação, 
e as classificações subsequentes serão estabelecidas em relação a quantidade de equipes 
empatadas. 

 
8. Pontuação Final para os Jogos da Juventude: 

Nível A Nível B 

Colocação do 
Município 

Pontuação do 
Município 

Colocação do Município Pontuação do Município 

1º lugar 20 pontos 1º lugar 08 pontos 

2º lugar 18 pontos 2º lugar 06 pontos 

3º lugar 16 pontos 3º lugar 04 pontos 

4º lugar 14 pontos 4º lugar 03 pontos 

5º lugar 12 pontos 5º lugar 02 pontos 

6º lugar 10 pontos 6º lugar em diante 01 ponto 

7º lugar 09 pontos  

8º lugar 08 pontos 

9º lugar em diante 01 ponto 

 
9. A Sessão Técnica com os representantes dos municípios participantes tratará exclusivamente de 
assuntos ligados à competição, tais como: normas gerais, aferição de implementos, além de outros assuntos 
correlatos. 
 
10.  Após as inscrições de atletas realizadas dentro dos prazos estabelecidos no Regulamento Geral dos 
Jogos da Juventude, na Sessão Técnica da modalidade as atletas serão confirmadas nas provas. Caso o 
município não se faça presente na Sessão Técnica da modalidade, serão confirmados os atletas por prova 
conforme as inscrições feitas regularmente dentro dos prazos estabelecidos. 

 
11.  O município que não se fizer presente estará automaticamente acatando as decisões tomadas na 
referida sessão. 

 
12.  Os aparelhos e os collants das ginastas deverão estar em conformidade com as normas previstas no 
Código de Pontuação de GR da FIG 2022/2024. Não será exigido emblema na malha/collant de competição. 

 
13.  As músicas podem ser levadas em pendrive em formato mp3. Entretanto, conforme o código de 
pontuação de GR da FIG, as instituições de Ensino mantêm o direito de usar CD para competir. Em ambas as 
situações, é necessário que conste as seguintes informações no arquivo da música ou no CD: 

a. Nome e Sobrenome da ginasta / Nome da instituição de ensino/ Cidade / Aparelho. 
b. Nos CDs das músicas, que devem ser individuais (uma música por CD), importante que conste 

também o nome da música, autor e tempo. 
 
14. Segue o link para acesso ao código de pontuação, onde se encontram as regras específicas para 
avaliação, com todas as informações das mudanças do ciclo, critérios de avaliação para dificuldade, artístico e 
execução: 
https://www.gymnastics.sport/publicdir/rules/files/es_20222024%20RG%20Code%20of%20Points%20with%2
0changes.pdf 
 
15. Segue link para acesso aos Regulamentos Técnicos de GR da CBG: 

http://www.jogosdajuventude.pr.gov.br/
https://www.gymnastics.sport/publicdir/rules/files/es_20222024%20RG%20Code%20of%20Points%20with%20changes.pdf
https://www.gymnastics.sport/publicdir/rules/files/es_20222024%20RG%20Code%20of%20Points%20with%20changes.pdf
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https://www.cbginastica.com.br/ginastica-ritmica 
 
16. Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação da modalidade, com a anuência Comissão 
Executiva Estadual da Paraná Esportee, não podendo, essas resoluções, contrariar as regras oficiais e o 
regulamento geral. 
 
 

NÍVEL B 
 
17.  A competição será disputada da seguinte forma para o Nível B: 
PROVA INDIVIDUAL: 

17.1. Competição por equipe Nível B (qualificatória para a competição final por aparelho) e 
Competição individual geral Nível B: 

a. Participam todas as ginastas inscritas e a ordem de apresentação será através de sorteio das 
ginastas inscritas. Os resultados obtidos irão determinar: 

17.2. Classificação individual por equipe Nível B – A equipe será composta por no máximo 04 
(quatro) ginastas: O resultado será obtido pela somatória das 03 (três) maiores notas de cada aparelho, 
totalizando 06 (seis) notas. 

• Serão premiadas todas as ginastas inscritas das equipes classificadas em 1º, 2º e 3º 
lugares. Considera-se equipe todas as ginastas inscritas pelo mesmo município. 

17.3. Classificação individual geral – Nível B: somatória das notas obtidas nos 02 (dois) aparelhos: 

• Serão premiadas as ginastas classificadas em 1º, 2º e 3º lugares, sendo no máximo 
02 (duas) por município. 

• Qualificam as 08 (oito) melhores ginastas por aparelho, sendo no máximo 02 (duas) 
por município para participarem da competição final por aparelhos. 

17.4. Competição final por aparelho Nível B: 
a. Contará com a participação das 08 (oito) melhores ginastas de cada aparelho, sendo 02 (duas) 

no máximo por município, classificadas na competição por equipe e individual geral. Os 
resultados obtidos irão determinar: 

a. Classificação final do individual por aparelhos – estabelecido pelas notas obtidas nesta 
competição em cada aparelho. 

• Serão premiadas as ginastas classificadas em 1º, 2º e 3º lugares. 
 

PROVA DE CONJUNTO: 
17.5. A competição será disputada em 02 (duas) fases: 

a. Competição geral (classificatória para a competição final por aparelho) – participam todos os 
municípios inscritas. A ordem de apresentação será através de sorteio dos conjuntos inscritos. 

b. Competição final por aparelho – Contará com a participação dos 08 (oito) melhores municípios 
da Competição Geral. 

• Os resultados obtidos irão determinar os conjuntos classificados em 1º, 2º e 3º lugares 
pela soma das duas apresentações (competição Geral + Competição Final). 
 

18.  Exigências técnicas para os exercícios Nível B: 
PROVA INDIVIDUAL: 

18.1.  Aparelhos MÃOS LIVRES e BOLA: 
a. Tempo do exercício – 1’15” a 1’30”. 
b. As exigências técnicas seguem o Regulamento Individual da Categoria Infantil do Torneio Nacional 

-  CBG; 
c. É permitido música com palavras para as 2 (duas) provas; 
d. Em casos omissos será aplicado o código de pontuação de GR da FIG; 
e. Aparelho e collant de competição poderão ser aferidos pela coordenação de arbitragem. 
 

PROVA DE CONJUNTO 
18.2. Aparelhos: 05 BOLAS: 

a. Tempo do exercício – 2’15” a 2’30”. 
b. As exigências técnicas seguem o Regulamento do Conjunto da Categoria Infantil do Torneio 

Nacional - CBG; 

http://www.jogosdajuventude.pr.gov.br/
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c. É permitido música com palavras. 
d. Em casos omissos será aplicado o código de pontuação de GR da FIG; 
e. Aparelho e collant de competição poderão ser aferidos pela coordenação de arbitragem. 
 

NÍVEL A 
 
19.  A competição será disputada da seguinte forma para o nível A: 
PROVA INDIVIDUAL 

19.1. Competição por equipe (qualificatória para a competição final por aparelho) e Competição 
individual geral: 

19.1.2. Participam todas as ginastas inscritas e a ordem de apresentação será através de sorteio das 
ginastas inscritas. Os resultados obtidos irão determinar: 

a. Classificação individual por equipe – A equipe será composta por 03 (três) a 04 (quatro) 
ginastas, totalizando 12 (doze) exercícios, sendo 03 (três) de cada aparelho. Cada ginasta 
pode executar no máximo 01 (um) exercício por aparelho. O resultado será obtido pela 
somatória das 10 (dez) maiores notas registradas pelas ginastas do município. 

• Serão premiadas todas as ginastas inscritas das equipes classificadas em 1º, 2º e 3º 
lugares. Considera-se equipe todas as ginastas inscritas pelo mesmo município. 

b. Classificação individual geral – Nível A: somatória das notas obtidas nos 04 (quatro) 
aparelhos. Para participar da Competição Individual Geral, a ginasta deve participar 
obrigatoriamente, nos 04 (quatro) exercícios. 

• Serão premiadas as ginastas classificadas em 1º, 2º e 3º lugares, sendo no máximo 
02 (duas) por município. 

• Qualificam as 08 (oito) melhores ginastas por aparelho, sendo no máximo 02 (duas) 
por município para participarem da competição final por aparelhos. 

c. Competição final por aparelho: Contará com a participação das 08 (oito) melhores ginastas 
de cada aparelho, sendo 02 (duas) no máximo por município, classificadas na competição 
por equipe e individual geral. Os resultados obtidos irão determinar: 

• Classificação final do individual por aparelhos – estabelecido pelas notas obtidas 
nesta competição em cada aparelho, serão premiadas as ginastas classificadas 
em 1º, 2º e 3º lugares. 

 
PROVA DE CONJUNTO: 

19.2. A competição será disputada em 02 (duas) fases: 
19.2.2. Competição geral (classificatória para a competição final por aparelho) – participam todos 

os municípios inscritos. A ordem de apresentação será através de sorteio dos conjuntos 
inscritos. 

19.2.3. Competição final por aparelho – Contará com a participação dos 08 (oito) melhores 
municípios da Competição Geral. 

• Os resultados obtidos irão determinar os conjuntos classificados em 1º, 2º e 3º 
lugares pela soma das duas apresentações (competição Geral + Competição 
Final). 

 
20. Exigências técnicas para os exercícios Nível A: 
PROVA INDIVIDUAL: 

20.1. Aparelhos: ARCO, BOLA, MAÇAS e FITA: 
a. Tempo do exercício – 1’15” a 1’30”. 
b. As exigências técnicas seguem a norma do CoP – FIG 2022/2024 – Junior Individual; 
c. É permitido música com palavras para as (4 quatro) provas; 
d. Em casos omissos será aplicado o código de pontuação de GR da FIG; 
e. Aparelho e collant de competição poderão ser aferidos pela coordenação de arbitragem. 

 
PROVA DE CONJUNTO: 

20.2. Aparelhos: 05 BOLAS 
a. Tempo do exercício – 2’15” a 2’30”. 
b. As exigências técnicas seguem a norma do CoP – FIG 2022/2024 – Junior Conjunto; 
c. É permitido música com palavras; 

http://www.jogosdajuventude.pr.gov.br/
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d. Em casos omissos será aplicado o código de pontuação de GR da FIG; 
e. Aparelho e collant de competição poderão ser aferidos pela coordenação de arbitragem. 

CAMPEONATO DE NATAÇÃO 
 

1. O Campeonato de Natação será regido pelas normas gerais da FINA, com a finalidade de regulamentar e 
disciplinar as competições de Natação no âmbito de competência da Federação de Desportos Aquáticos do 
Paraná - FDAP e da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos - CBDA, obedecendo as normas 
contidas neste Regulamento. 
 

2. Serão as seguintes provas constantes do Campeonato de Natação: 

PROVAS 

BORBOLETA, COSTAS E PEITO 50m, 100m, 200m 

LIVRE 50m, 100m, 200m, 400m, 800m(FEM), 
1.500m(MASC) 

MEDLEY 200m, 400m 

REVEZAMENTOS 4x50m Livre, 4x100m Livre, 4x100m Medley 

 
3. O campeonato de Natação será disputado em categoria única conforme estabelecido no artigo 33. 

 
4. Os atletas serão inscritos conforme o estabelecido nos Capítulos V e VI do Regulamento Geral. 

4.1. Na Sessão Técnica os municípios deverão entregar o Mapa de Controle de Escalação com os atletas 
inscritos, constando os nomes dos nadadores indicando as respectivas provas que os mesmos irão nadar 
como também a data e o tempo de comprovação dos atletas nas referidas provas.  
4.2. Caso o município não se faça presente na Sessão Técnica da modalidade, serão homologadas as 
inscrições feitas regularmente dentro dos prazos estabelecidos e o município estará automaticamente 
acatando as decisões tomadas na referida sessão, não podendo alterar suas inscrições. 
 

5. O atleta que estiver inscrito por mais de um município deverá fazer sua opção pessoalmente por qual 
município tem interesse em participar da competição, já na Sessão Técnica da modalidade. Caso não o faça, 
estará impedido de participar da competição. 
 

6. Todas as provas individuais e de revezamento serão realizadas em final por tempo. 
 

7. O programa será disputado em até 03 etapas e 02 dias. O programa da competição será o seguinte: 
 

1ª Etapa  
1ª Prova - 800m Livre Feminino 
2ª Prova - 200m Medley Masculino  
3ª Prova - 200m Medley Feminino 
4ª Prova - 50m Costas Masculino  
5ª Prova - 50m Costas Feminino  
6ª Prova - 100m Livre Masculino  
7ª Prova - 100m Livre Feminino 
8ª Prova - 50m Peito Masculino  
9ª Prova - 50m Peito Feminino 
10ª Prova - 200m Borboleta Masculino  
11ª Prova - 200m Borboleta Feminino 
12ª Prova - Revezamento 4x50m Livre Masculino  
13ª Prova - Revezamento 4x50m Livre Feminino 

2ª Etapa  
14ª Prova - 400m Medley Masculino 
15ª Prova - 400m Medley Feminino 
16ª Prova - 100m Costas Masculino 
17ª Prova - 100m Costas Feminino  
18ª Prova - 200m Livre Masculino  
19ª Prova - 200m Livre Feminino 
20ª Prova - 50m Borboleta Masculino 
21ª Prova - 50m Borboleta Feminino  
22ª Prova - 100m Peito Masculino 
23ª Prova - 100m Peito Feminino 
24ª Prova - 1.500m Livre Masculino 

  25ª Prova - Revezamento 4x100m Livre 
Feminino 
  26ª Prova - Revezamento 4x100m Livre 
Masculino 

3ª Etapa  
27ª Prova - 400m Livre Feminino  
28ª Prova - 400m Livre Masculino 
29ª Prova - 200m Peito Feminino  
30ª Prova - 200m Peito Masculino  
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31ª Prova - 50m Livre Feminino  
32ª Prova - 50m Livre Masculino  
33ª Prova - 200m Costas Feminino 
34ª Prova - 200m Costas Masculino 
35ª Prova - 100m Borboleta Feminino 
36ª Prova - 100m Borboleta Masculino 
37ª Prova - Revezamento 4x100m Medley 
Feminino 
38ª Prova - Revezamento 4x100m Medley 
Masculino 
 

 
 
 
 

8. Poderão participar do campeonato de Natação, atletas que obtiverem o índice mínimo (conforme quadro 
a seguir) em competições oficiais da FDAP, CBDE ou outra Entidade de Administração do Desporto ligada 
a CBDA, obedecendo aos critérios adotados pela CBDA. Serão válidos os tempos obtidos em 2019 e 
2022. 
 

PROVA FEMININO MASCULINO 

PISCINA 25M 50M 25M 50M 

50m Livre 00’33”00 00’34”00 00'30”00 00'31”00 

100m Livre 01’15”00 01’16”70 01'06”00 01'07”70 

200m Livre 02’55”00 02’58”40 02'30”00 02'33”40 

400m Livre 06’10”00 06’16”80 05'45”00 05'51”80 

800m Livre 13’00”00 13’17”20   

1.500m Livre   21'00”00 21'30”00 

50m Borboleta 00’40”00 00’41”00 00'36”00 00'37”00 

100m Borboleta 01’25”00 01’26”40 01'20”00 01'21”40 

200m Borboleta 03’30”00 03’32”90 03'00”00 03'02”90 

50m Costas 00’40”00 00’41”00 00'35”00 00'36”00 

100m Costas 01’25”00 01’26”20 01'15”00 01'16”20 

200m Costas 03’18”00 03’20”40 02'50”00 02'52”40 

50m Peito 00’45”00 00’46”00 00’40'”00 00’41'”00 

100m Peito 01’40”00 01’42”00 01'26”00 01'28”00 

200m Peito 03’35”00 03’39”00 03'10”00 03'14”00 

200m Medley 03’20”00 03’23”00 02'55”00 02'58”00 

400m Medley 06’55”00 07’01”00 05'55”00 06'01”00 

 
9. Cada atleta poderá participar de 04 provas individuais e dos revezamentos, não podendo nadar mais que 02 

provas individuais na mesma etapa e no máximo 03 por dia. 
 

10. Cada município participante poderá inscrever até 03 atletas por prova/sexo e apenas uma equipe por 
revezamento/sexo. 
Cada Município poderá inscrever 1 atleta sem índice em cada prova de 50m e 100m. 

 
11. Para a realização das provas não será exigido número mínimo de atletas. 

 
12. Para efeito de balizamento das provas, os tempos dos atletas que a FDAP não possuir deverão ser 

comprovados com a data e local da realização dos mesmos, através de um documento oficial (resultado final 
do evento). Tendo como prazo para entrega do documento até a Sessão Técnica. 

 
13.  Classificação Final da modalidade de Natação, para os sexos feminino e masculino, será feita pela soma 

dos pontos obtidos nas disputas das provas conforme segue: 

Classificação Pontos Classificação Pontos 

http://www.jogosdajuventude.pr.gov.br/
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1º lugar 09 5º lugar 04 

2º lugar 07 6º lugar 03 

3º lugar 06 7º lugar 02 

4º lugar 05 8º lugar 01 

13.1. Nas provas de revezamento a pontuação será dobrada; 
13.2. Em caso de empate na Classificação Final da modalidade serão obedecidos os seguintes 
critérios: 
13.2.1. Maior número de primeiros lugares; 
13.2.2. Persistindo o empate, pelo maior número de segundos lugares e assim sucessivamente com as 
classificações subsequentes; 
13.2.3. Persistindo o empate, os municípios permanecerão empatados em classificação e pontuação, e as 
classificações subsequentes serão estabelecidas em relação a quantidade de equipes empatadas; 
13.3. Caso um atleta estabeleça um recorde do Campeonato será feita a bonificação de 08 pontos. Será 
dada a bonificação apenas para a melhor marca relativa ao novo recorde estabelecido. No caso de recorde 
estabelecido não será feita à bonificação. 

14. Os cartões dos atletas serão entregues no banco de controle de balizamento. 
 

15. As provas terão somente uma saída, sendo que os nadadores que queimarem ou caírem na água serão 
desclassificados da prova. 

 
16. 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. 
 

ELAÇÃO DE RECORDES - NATAÇÃO FEMININO - CATEGORIA A 

PROVA ATLETA / MUNICÍPIO ANO / SEDE MARCA 

50m Livre Flavia Tamburi Borges / Ponta Grossa 2009 / Umuarama 26s75 

100m Livre Flavia Tamburi Borges / Ponta Grossa 2009 / Umuarama 56s54 

200m Livre Nicole Murdiga/Cascavel 2012 / Toledo 2m05s33 

400m Livre Nicole Murdiga/Cascavel 2013 / Umuarama 4m30s70 

800m Livre Bianca Ewald\ Ponta Grossa 2013 / Umuarama 9m15s23 

1.500m Livre Giovana Marques de Mattos 2012 / Toledo 18m23s61 

50m Borboleta Naima Martins Celestino / Maringá 2021 / Apucarana 29s86s02 

100m Borboleta Livia Trevisan / Londrina 1997 / Cascavel 1m06s16 

200m Borboleta Livia Trevisan / Londrina 1997 / Cascavel 2m22s57 

50m Costas Luana Zeclhynski Silva / Curitiba 2021 / Apucarana 30s26 

100m Costas Ana Carolina Lucietto / Cascavel 2013 / Umuarama 1m05s55 

200m Costas Ana Carolina Lucietto / Cascavel 2013 / Umuarama 2m19s76 

50m Peito GiovanaDorigon / Ponta Grossa 2011 / C.Mourão 35s29 

100m Peito Giovana Dorigon/Cascavel 2012 / Toledo 1m12s98 

200m Peito Giovana Dorigon/Cascavel 2012 / Toledo 2m37s43 

200m Medley Giovana Dorigon/Cascavel 2012 / Toledo 2m25s05 

400m Medley GiovanaDorigon / /Cascavel 2012 / Toledo 4m57s11 

Revezamento 
4x50m Livre 

Cascavel -Nicole Rugeri Murdiga, Ka- mila De 
Assis Santos, Ana Carolina Lucietto , Giovanna 
Dorigon 

 
2012 / Toledo 

 
1m52s25 

Revezamento 
4x100m Livre 

Cascavel- Nicole Rugeri Murdiga, Kamila De Assis 
Santos, Ana Carolina Lucietto, Giovanna Dorigon 

 
2012 / Toledo 

 
4m05s63 

Revezamento 
4x100m Medley 

Cascavel-Ana Carolina Lucietto, Giovanna 
Dorigon,Nicole Rugeri Murdiga, Kamila De Assis 
Santos 

 
2012 / Toledo 

 
4m30s70 

FONTE: FEDERAÇÃO DE DESPORTOS AQUÁTICOS DO PARANÁ / IPCE 
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RELAÇÃO DE RECORDES - NATAÇÃO MASCULINO - CATEGORIA A 

PROVA ATLETA / MUNICÍPIO ANO / SEDE MARCA 

50m Livre Fuad Melhen Jr/ Curitiba 2012/Toledo 23s48 

100m Livre Alexandre Graczyk / Ponta Grossa 2010 / F. Iguaçu 50s59 

200m Livre Henrique Painhas / Cascavel 2013 / Umuarama 1m51s44 

400m Livre Joao Pedro Granato / Ponta Grossa 2013/ Umuarama 4m03s74 

800m Livre Joao Pedro Granato / Ponta Grossa 2013/ Umuarama 08m28s96 

1.500m Livre Felipe May Araújo / Curitiba 1999 / Maringá 16m08s66 

50m Borboleta Pedro Antonio Boeing / Maringá 2021 / Apucarana 25s17 

100m Borboleta Henrique Painhas / Cascavel 2013/Umuarama 55s90 

200m Borboleta Willyan Haruo Matana / Cascavel 2021 / Apucarana 2m05s39 

50m Costas Alexandre Graczyk / Ponta Grossa 2010 / F. Iguaçu 26s78 

100m Costas Alexandre Graczyk / Ponta Grossa 2010 / F. Iguaçu 56s97 

200m Costas Otavio zital/ Araucaria 2012 / Toledo 2m09s14 

50m Peito Gustav o Bessa/ Maringá 2021 / C. Mourão 29s77 

100m Peito Gustavo Bessa / Curitiba 2021 / Apucarana 1m05s49 

200m Peito Francisco Souza / Maringá 2009 / Umuarama 2m20s13 

200m Medley Cassio Oliveira Fragoso / Curitiba 2011 / C. Mourão 2m08s73 

400m Medley Cassio Oliveira Fragoso / Curitiba 2011 / C. Mourão 4m36s14 

Revezamento 4x50m Livre Curitiba 2003 / C. Mourão 1m38s41 

Revezamento 4x100m 
Livre 

Maringá – Pedro Antônio Boeing, Diogo 
Tizolim Cedram, Enzo Bazan Montanari, 
João Pedro Altoé 

2021 / Apucarana 3m35s09 

Revezamento 4x100m 
Medley 

Curitiba-Matheus Frederico Santos, An- 
dreas Mickosz, Luiz Victor Azevedo, 
Fuad Melhem Junior 

2012 / Toledo 3m59s12 

FONTE: FEDERAÇÃO DE DESPORTOS AQUÁTICOS DO PARANÁ / IPCE 

CAMPEONATO DE TÊNIS 
 

1. ]O Campeonato de Tênis será regido pelas regras oficiais e código de conduta da Confederação 
Brasileira de Tênis - CBT, obedecendo as normas contidas neste Regulamento. 
 

2. O Campeonato de Tênis será disputado por atletas nascidos conforme estabelecido no artigo 33 do 
Regulamento Geral. 
 

3. O Campeonato de Tênis será disputado em competição por equipes (02 partidas individuais e 01 
partida de duplas) nos sexos feminino e masculino.  

 

4. Os atletas serão inscritos conforme o estabelecido nos Capítulos V e VI do Regulamento Geral, 
podendo cada município inscrever até 04 atletas por sexo para a competição (no mínimo 02 atletas por 
sexo). 
  

5. A Sessão Técnica com os representantes dos municípios participantes tratará exclusivamente de 
assuntos ligados à competição, tais como: normas gerais, aferição de implementos, além de outros 
assuntos correlatos.  

5.1. Após as inscrições de atletas realizadas dentro dos prazos estabelecidos neste regulamento, 
na Sessão Técnica da modalidade os atletas serão confirmados nas provas. Caso o município não se faça 
presente na Sessão Técnica da modalidade, serão confirmados os atletas por prova conforme as inscrições 
feitas regularmente dentro dos prazos estabelecidos.  

5.2. O município que não se fizer presente estará automaticamente acatando as decisões 
tomadas na referida sessão. 

  

6. A competição será composta e realizada na seguinte ordem:  
 1º jogo - Simples - A x X  2º jogo - Simples - B x Y 3º jogo – Duplas 

6.1.  A  ordem dos jogos nunca poderão ser alteradas.  
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6.2  Caso o mesmo município vença os 02 jogos de simples, não será realizado o jogo de     duplas. 
6.3. Não será permitida substituição após o início de cada encontro. 
6.3. Os atletas que disputarem os jogos de simples poderão disputar o jogo de duplas.  
 

7. Todas as partidas (simples e duplas) serão disputadas em melhor de 02 sets sem vantagem  (NO 
AD), com tie break. Sendo necessário o 3º set, será disputado um super tie break. 
 

8. Em ambas as disputas (Simples e Duplas) por motivo de força maior, o árbitro geral poderá 
 determinar que as partidas sejam disputadas em set profissional (08 games - 07x07 até 09) 
 (08x08 – “Tie-Break”).  

 

9. O aquecimento não deverá ultrapassar 05 minutos do início de cada partida.  
 

10. Intervalo disponível para descanso entre os jogos:  

10.1. Quando o encontro anterior demorar menos de 60 minutos - 30 minutos de descanso;  

10.2. Quando o encontro anterior demorar entre 60 e 90 minutos - 60 minutos de descanso  (45 
minutos em quadra coberta);  

10.3. Quando o encontro anterior demorar mais de 90 minutos - 90 minutos de descanso  (60 
minutos em quadra coberta).  

10.4. Se o encontro precisar ser decidido no jogo de duplas o período de descanso será de  15 
minutos, caso seja(m) utilizado(s) o(s) mesmo(s) jogador (es).  

10.5. A critério do árbitro geral e em comum acordo entre os atletas e ou técnicos, poderão  ser 
alterados, sempre reducionais, os tempos para intervalo entre os jogos.  
 

11. Os encontros poderão ser disputados em uma ou, caso haja disponibilidade, duas quadras 
 simultaneamente.                      
 

12. O Coordenador de modalidade em comum acordo com os técnicos das equipes e com  autorização 
da Coordenação Técnica do evento, quando houver disponibilidade de quadras,  poderá reprogramar 
os jogos, desde que formulado por escrito e comunicado à Comissão Técnica do evento.  

 

13. As punições por violação do código de conduta seguirão a seguinte ordem:  
12.1.1ª infração - advertência;  
12.2.2ª infração- perda do ponto;  
12.3.3ª infração - perda do game; 12.4.4ª infração - perda do game ou desclassificação*.  

  Observações:   
2. É decisão do Árbitro Geral a aplicação da perda de mais um game ou a imediata  

 desclassificação;  
3. Em casos extremos o atleta poderá ser desclassificado, sem obrigatoriamente antes  

 ter sido advertido.  
 

14. As punições por violação de tempo seguirão a seguinte ordem:  
13.1.1ª infração - advertência;  
 13.2.2ª infração e demais infrações - perda do ponto; 
  

15. Das formas da disputa:  
15.1.Até 05 equipes: Grupo único, utilizando o sistema "Round Robin".  
15.2. De 06 a 08 equipes: 02 grupos, utilizando o sistema de “Round Robin”  
15.3.09 ou mais equipes: Sistema de Eliminatória Simples com disputa de 1º, 2º, 3º e 4º lugares.  
15.4.Para disposição das equipes rankiadas nos grupos/chave, serão obedecidos os seguintes 
critérios:  
15.4.1. De 06 a 08 equipes - 02 cabeças-de-chave;  
14.4.2. De 09 a 16 equipes - 04 cabeças-de-chave;  
14.4.3. De 17 a 24 equipes - 06 cabeças-de-chave;  
14.4.4. De 25 a 32 equipes - 08 cabeças-de-chave;  
14.4.5. De 33 a 48 equipes - 12 cabeças-de-chave;  
14.4.6. De 49  a 64 equipes - 16 cabeças-de-chave.  
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15.5.Para a confecção das chaves, os cabeças-de-chave serão determinados pela classificação no 
ano anterior.  
15.5.1. Cabeças de chave: nº 1 - 1º/2021, nº 2 - 2º/2021, nº 3 - 3º/2021, nº 4 - 4º/ 2021, nº 5 - 
5º/2021, nº 6 - 6º/2021, nº 7 - 7º/2021, nº 8 - 8º/ 2021 e assim sucessivamente com os demais.  
 

16. Nas disputas até 08 equipes (grupos), os critérios de desempate, caso necessário, serão:  
16.1- Confronto direto 
16.2 - Saldo de Sets 
16.3 - Saldo de games sem o super tiebreak 
16.4 - Saldo de pontos do Super Tie break 
16.5 - Sorteio 

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 16.1. 

 

17. O sistema de pontuação para classificação nos grupos será:  
17.1.01 ponto por vitória no confronto total (02 ou 03 jogos);   
17.2.00 ponto por derrota no confronto total (02 ou 03 jogos).  

 

18. Somente poderá participar das disputas o município que apresentar o mínimo de 02 atletas devidamente 
documentados no momento da troca de súmulas (conforme o horário programado em documento oficial 
para cada encontro).  
1 8.1.O município que não obedecer ao estabelecido no item 17 será declarado perdedor por WxO, 
 ficando desclassificado da competição, bem como, tendo seus resultados anteriormente obtidos 
 anulados. Será encaminhado relatório à Justiça Desportiva para que sejam tomadas as 
 providências legais.  

 

19. A Classificação Final da modalidade, para os sexos feminino e masculino, dar-se-á pelo resultado final da 
competição.  
 

20. 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.  

 

CAMPEONATO DE TÊNIS DE MESA 
 

1. O Campeonato de Tênis de Mesa será regido pelas regras oficiais da ITTF - Federação Internacional 
de Tênis de Mesa, CBTM - Confederação Brasileira de Tênis de Mesa e FTMP - Federação de Tênis de 
Mesa do Paraná, obedecendo as normas contidas neste Regulamento.  
 

2. O Campeonato de Tênis de Mêsa será disputado por atletas nascidos conforme estabelecido no artigo 
33º do Regulamento Geral. 

 

3. A Sessão Técnica com os representantes dos municípios participantes tratará exclusivamente de 
assuntos ligados à competição, tais como: normas gerais, aferição de implementos, além de outros assuntos 
correlatos. 

3.1. Após as inscrições de atletas realizadas dentro dos prazos estabelecidos neste regulamento, na 
Sessão Técnica da modalidade os atletas serão confirmados nas provas/categorias. Caso o município não 
se faça presente na Sessão Técnica da modalidade, serão confirmados os atletas por prova conforme as 
inscrições feitas regularmente dentro dos prazos estabelecidos.  

3.2. O município que não se fizer presente estará automaticamente acatando as decisões tomadas na 
referida sessão.  
 

4. Cada município poderá ter confirmado para a competição até 05 atletas, para os naipes feminino  e 
masculino. O Campeonato de Tênis de Mesa será disputado nas seguintes categorias:  

4.1. INDIVIDUAL: feminino e masculino;  

4.2. 3.2. DUPLAS: feminino, masculino e misto; 

4.3.  EQUIPES: feminino e masculino. 
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5. Serão adotadas as seguintes definições para a competição:  

5.1. PONTO: é uma sequência na qual o resultado é contado. Toda e qualquer bola em jogo é considerada 
uma disputa de ponto;  

5.2. SET: é o conjunto de 11 pontos, a não ser que ambos os jogadores tenham 10 pontos, sendo 
considerado vencedor o jogador que obtiver uma diferença de 02 pontos em relação ao seu oponente;  

5.3. PARTIDA: é o conjunto de melhor de 05 sets; 4.4. JOGO: é o conjunto de melhor de 05 partidas no 
Sistema Franco-Brasileiro. 
 

6. A competição por EQUIPES, para ambos os sexos, obedecerá ao seguinte:  

6.1. Será desenvolvida dentro do Sistema “Marcel Corbillon”, onde cada equipe será composta de 02 a 05 
atletas, sendo que somente 04 atletas tem o direito de atuarem em cada jogo, composto por A/B e DUPLA 
ou X/Y e DUPLA; e o quinto atleta fica como reserva da equipe, podendo ocupar o lugar de um dos 
companheiros no jogo seguinte.   

6.2. A equipe que comparecer com 1, atleta será declarada perdedora por WxO, sendo desclassificada da 
competição por equipes, tendo todos os seus resultados anulados;  

6.3. A disputa dos jogos será como segue:  

6.3.1. 1º jogo:  A x X;  

6.3.2. 2º jogo: B x Y  

6.3.3. 3º jogo: duplas  

6.3.4. 4º jogo: A x Y  

6.3.5. 5º jogo: B x X  

6.4. O direito de ser A/B/ ou X/Y será decidido por sorteio entre os técnicos das equipes disputantes, sendo 
que os mesmos deverão entregar a escalação de seus jogadores ao Coordenador da Modalidade e/ou Árbitro 
Geral 15 minutos antes do horário marcado para o jogo, conforme suas letras de ordem das partidas, sob 
pena de desclassificação;  

6.5. A forma de disputa para a Categoria EQUIPES será homologada, conforme o número de equipes 
participantes e será definida na Sessão Técnica, observando o seguinte:  

6.5.1. 1ª Fase: será disputada em Grupos (em sistema de rodízio), com até 4 (quatro) equipes no máximo 
em cada grupo, classificando-se os 2 (dois) primeiros de cada grupo, para segunda fase;   

6.5.2. Os cabeças de grupo na 1ª Fase serão dispostos conforme a classificação dos jogos no ano anterior 
na categoria EQUIPES e o município sede terá o direito a ser cabeça de chave;  

6.5.3. 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); 
 
 

7. A competição de DUPLAS, para ambos os sexos, obedecerá ao seguinte:  

7.1. Serão incluídos nas chaves, tecnicamente elaboradas pela coordenação do evento, todos as duplas 
confirmadas, sendo, 01 dupla feminina, 01 dupla masculina e 01 dupla mista por município;  

7.2. Para compor a dupla mista o município deverá confirmar atletas que não disputem as competições de 
duplas feminina e masculina.  

7.3. A forma de disputa será homologada, conforme o número de duplas participantes e será definida na 
Sessão Técnica, observando o seguinte:  

7.3.1. 1ª Fase: será disputada em Grupos (sistema de rodízio), com até 4 (quatro) duplas no máximo em 
cada grupo, classificando-se os 2 (dois) primeiros de cada grupo, para segunda fase;  

7.3.2. 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; 
 

8. A competição INDIVIDUAL, para ambos os sexos, obedecerá ao seguinte:  

8.1. Cada município poderá confirmar até 05 (cinco) atletas para as disputas;  
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8.2. O cabeça de chave deverá obedecer a classificação do ano anterior, (Caso o atleta trocar de município, 
leva consigo a cabeça de grupo).  
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; 

 

9. O sistema de desempate adotado nas fases da competição que forem disputadas pelo sistema de 
rodízio será seguinte:  

9.1. Confronto direto (utilizado somente no caso de  empate entre 02 equipes/duplas/individual);  

9.2. Número de partidas ganhas nos jogos entre as equipes/duplas/individual empatadas;  

9.3. Saldo de sets, nos jogos entre as equipes/duplas/individual empatadas;  

9.4. Saldo de pontos, nos jogos entre as equipes/duplas/individual empatadas;  

9.5. Número de partidas ganhas em todos os jogos do grupo na fase;  

9.6. Saldo de sets, em todos os jogos do grupo na fase;  

9.7. Saldo de pontos, em todos os jogos do grupo na fase;  

9.8. Sorteio.  
Observação:  
Quando o empate for entre 03 ou mais equipes/duplas/individual, e continuarem 02 
equipes/duplas/individual ainda empatadas e houver necessidade de classificar mais uma 
equipes/duplas/individual, prevalecerá o critério de desempate estabelecido no “item 9.1”.  

 

10. Caso a competição seja realizada em grupos e haja necessidade de classificar um ou mais atletas por 
Critério Técnico, se adotará o seguinte:  

10.1. Se o número de participantes em todos os grupos for igual, o participante que obtiver a maior somatória 
de pontos (vitória/derrota) em todos os jogos da fase será o classificado. Permanecendo o empate ou se o 
número de participantes em pelo menos um dos grupos for  diferente, passará ao critério a seguir:  

10.1.1. Média aritmética dos pontos obtidos nos jogos dos grupos (divisão dos pontos obtidos pelos 
jogos realizados), classificando-se as equipes/duplas/individual de maior média.  
 

11. Os uniformes de todos os atletas do município, deverão ser iguais (modelo e cor) e deverão estar 
 em conformidade com as regras oficias da CBTM em vigor no país. 
 

12. A Classificação Final da modalidade de Tênis de Mesa, para os sexos feminino e masculino, será 
 feita pela soma dos pontos obtidos nas disputas das categorias conforme segue:  

Classificação  Pontos  Classificação  Pontos  

1º lugar  14  5º lugar  05  

2º lugar  11  6º lugar  04  

3º lugar  08  7º lugar  03  

4º lugar  06  8º lugar  01  

 
12.1. A categoria EQUIPES terá pontuação dobrada.  
12.2. A classificação das duplas mistas será dividida por 02, cabendo metade dos pontos para a 
 classificação final no sexo feminino e a outra metade para a classificação final no sexo masculino;  
12.3. Em caso de empate na Classificação Final da modalidade serão obedecidos os seguintes critérios: 
  
12.3.1 Maior número de primeiros lugares;  
12.3.2 Persistindo o empate, pelo maior número de segundos lugares e assim sucessivamente com as 
classificações subsequentes;  
12.3.3 Persistindo o empate, os municípios permanecerão empatados em classificação e pontuação, e as 
classificações subsequentes serão estabelecidas em relação a quantidade de  equipes empatadas. 
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13. 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.  
  

14. O Campeonato de Tênis de Mesa será regido pelas regras oficiais da ITTF - Federação Internacional 
de Tênis de Mesa, CBTM - Confederação Brasileira de Tênis de Mesa e FTMP - Federação de Tênis de 
Mesa do Paraná, obedecendo as normas contidas neste Regulamento.  
 

15. O Campeonato de Tênis de Mesa será disputado por atletas nascidos conforme estabelecido no artigo 
33º do Regulamento Geral. 

 

16. A Sessão Técnica com os representantes dos municípios participantes tratará exclusivamente de 
assuntos ligados à competição, tais como: normas gerais, aferição de implementos, além de outros assuntos 
correlatos. 

16.1. Após as inscrições de atletas realizadas dentro dos prazos estabelecidos neste regulamento, na 
Sessão Técnica da modalidade os atletas serão confirmados nas provas/categorias. Caso o município não 
se faça presente na Sessão Técnica da modalidade, serão confirmados os atletas por prova conforme as 
inscrições feitas regularmente dentro dos prazos estabelecidos.  

16.2. O município que não se fizer presente estará automaticamente acatando as decisões tomadas na 
referida sessão.  
 

17. Cada município poderá ter confirmado para a competição até 05 atletas, para os naipes feminino e 
masculino. O Campeonato de Tênis de Mesa será disputado nas seguintes categorias:  

17.1. INDIVIDUAL: feminino e masculino;  

17.2. EQUIPES: feminino, masculino e misto; 
 
 

18. Serão adotadas as seguintes definições para a competição:  

18.1. PONTO: é uma sequência na qual o resultado é contado. Toda e qualquer bola em jogo é considerada 
uma disputa de ponto;  

18.2. SET: é o conjunto de 11 pontos, a não ser que ambos os jogadores tenham 10 pontos, sendo 
considerado vencedor o jogador que obtiver uma diferença de 02 pontos em relação ao seu oponente;  

18.3. PARTIDA: é o conjunto de melhor de 05 sets; 4.4. JOGO: é o conjunto de melhor de 05 partidas no 
Sistema Franco-Brasileiro. 
 

19. A competição por EQUIPES, para ambos os sexos, obedecerá ao seguinte:  

19.1. Será desenvolvida dentro do Sistema “Marcel Corbillon”, onde cada equipe será composta de 02 a 05 
atletas, sendo que somente 04 atletas tem o direito de atuarem em cada jogo, composto por A/B e DUPLA 
ou X/Y e DUPLA; e o quinto atleta fica como reserva da equipe, podendo ocupar o lugar de um dos 
companheiros no jogo seguinte.   

19.2. A equipe que comparecer com 1, atleta será declarada perdedora por WxO, sendo desclassificada da 
competição por equipes, tendo todos os seus resultados anulados;  

19.3. A disputa dos jogos será como segue:  

19.3.1. 1º jogo:  A x X;  

19.3.2. 2º jogo:  B x Y  

19.3.3. 3º jogo:  duplas  

19.3.4. 4º jogo:  A x Y  

19.3.5. 5º jogo:  B x X  

19.4. O direito de ser A/B/ ou X/Y será decidido por sorteio entre os técnicos das equipes disputantes, sendo 
que os mesmos deverão entregar a escalação de seus jogadores ao Coordenador da Modalidade e/ou Árbitro 
Geral 15 minutos antes do horário marcado para o jogo, conforme suas letras de ordem das partidas, sob 
pena de desclassificação;  

19.5. A forma de disputa para a Categoria EQUIPES será homologada, conforme o número de equipes 
participantes e será definida na Sessão Técnica, observando o seguinte:  

19.6. A disputa se dará em forma de ELIMINATÓRIA SIMPLES. Observando que: os cabeças de grupo 
serão dispostos conforme classificação dos jogos do ano anterior na categoria EQUIPES, e o município sede 
terá direito a ser cabeça de chave. 
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20. A competição INDIVIDUAL, para ambos os sexos, obedecerá ao seguinte:  

20.1. Cada município poderá confirmar até 05 (cinco) atletas para as disputas;  

20.2. O cabeça de chave deverá obedecer a classificação do ano anterior, (Caso o atleta trocar de município, 
leva consigo a cabeça de grupo).  

20.3. A forma de disputa para a Categoria INDIVIDUAL será homologada, conforme o número de atletas 
participantes e será definida na Sessão Técnica, observando o seguinte: 

a) 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;  
b) 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). 

 

21. O sistema de desempate adotado nas fases da competição que forem disputadas pelo sistema de 
rodízio será seguinte:  

21.1. Confronto direto (utilizado somente no caso de  empate entre 02 equipes/duplas/individual);  

21.2. Saldo de partidas ganhas nos jogos entre as equipes empatadas;  

21.3. Saldo de sets, nos jogos entre as equipes / individual empatadas;  

21.4. Saldo de pontos, nos jogos entre as equipes / individual empatadas;  

21.5. Número de partidas ganhas em todos os jogos do grupo na fase;  

21.6. Saldo de sets, em todos os jogos do grupo na fase;  

21.7. Saldo de pontos, em todos os jogos do grupo na fase;  

21.8. Sorteio.  
Observação:  
Quando o empate for entre 03 ou mais equipes / individual, e continuarem 02 equipes / individual ainda 
empatadas e houver necessidade de classificar mais uma equipe / individual, prevalecerá o critério de 
desempate estabelecido no “item 21.1.  

 
 

22. Os uniformes de todos os atletas do município, deverão ser iguais (modelo e cor) e deverão estar 
 em conformidade com as regras oficias da CBTM em vigor no país. Observação: obrigatório nome 
do município na camisa do atleta (Artigo nº 66 – Regulamento Geral). 
 

23. A Classificação Final da modalidade de Tênis de Mesa, para os sexos feminino e masculino, será 
 feita pela soma dos pontos obtidos nas disputas das categorias conforme segue:  

Classificação  Pontos  Classificação  Pontos  

1º lugar  14  5º lugar  05  

2º lugar  11  6º lugar  04  

3º lugar  08  7º lugar  03  

4º lugar  06  8º lugar  01  

 

23.1. A categoria EQUIPES terá pontuação dobrada.  

23.2. Em caso de empate na Classificação Final da modalidade serão obedecidos os seguintes critérios:  

23.3.1 Maior número de primeiros lugares;  

23.4.1 Persistindo o empate, pelo maior número de segundos lugares e assim sucessivamente com as classificações 

subsequentes;  

23.4.2 Persistindo o empate, os municípios permanecerão empatados em classificação e pontuação, e as classificações 

subsequentes serão estabelecidas em relação a quantidade de  equipes empatadas. 

 

24. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação da Modalidade, com a anuência da PARANÁ 
ESPORTE - PRES, não podendo essas resoluções contrariar as regras oficiais e o Regulamento Geral.  
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CAMPEONATO DE 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. 
1.1 O Campeonato de Xadrez nos Jogos da Juventude do Paraná em 2022 será 
disputado em divisão única e será composto pelos municípios inscritos dentro do prazo descrito no 
regulamento geral dos 34.º Jogos da Juventude do Paraná.  
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: 
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. Durante a partida, é proibido ao jogador portar celular e/ou outro meio eletrônico de comunicação e isto 
inclui smart watches. Se for 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).                              IV. Não serão aceitos protestos contra a arbitragem, 
conforme Art. 11.10 das Leis do Xadrez da FIDE.   
2. O Campeonato de Xadrez será disputado por atletas nascidos conforme estabelecido no artigo ?? do 
Regulamento Geral dos 34.º Jogos da Juventude do Paraná. 
3. O Campeonato de Xadrez será composto das seguintes provas no feminino e no masculino: 
3.1 XADREZ RELÂMPAGO, com o tempo de reflexão 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.; 
3.2 XADREZ RÁPIDO, com tempo de reflexão total de 13 minutos para cada jogador em relógio analógico e 
08 minutos com acréscimo 05 segundos por lance em relógio digital e tempo de tolerância de 08 minutos 
para efetivação de W.O.; 
3.3 XADREZ POR EQUIPES, com tempo de reflexão de 60 minutos nocaute em relógio analógico ou 30’+30” 
por lance em relógio digital, para cada jogador e tempo de tolerância de 30 minutos para efetivação de W.O.; 
3.4 Nas provas de Xadrez Relâmpago e Xadrez Rápido cada equipe será formada por quatro tabuleiros fixos, 
sem reservas (T1, T2, T3 e T4) participando de um único torneio para cada tabuleiro.  
3.5 Para todas as provas a escalação não poderá sofrer alterações na ordem dos tabuleiros, salvo a 
substituição prevista no item 15.2, sendo obedecida a ordem enviada para a organização dos 34º Jogos da 
Juventude do Paraná conforme determinado pelo regulamento geral da competição. 
 
4. As provas individuais de XADREZ RELÂMPAGO e XADREZ RÁPIDO serão organizadas de acordo com 
os sistemas e critérios seguintes: 
4.1 Match de 02 partidas: no caso de 02 participantes; 
4.2 Sistema Round-Robin: em turno e returno: no caso de 03 ou 04 participantes; 
4.3 Sistema Round-Robin em turno único: no caso de 05 e 06 participantes; 
4.4 Sistema Suíço em cinco rodadas: no caso de 07 a 11 participantes; 
4.5 Sistema Suíço em seis rodadas: no caso de 12 participantes em diante. 
 
5. Em caso de empate nas provas de XADREZ RELÂMPAGO e XADREZ RÁPIDO serão obedecidos os 
seguintes critérios:  
5.1 No caso de Match de 02 partidas: 
5.1.1 Armageddon com tempo de 5’ para o jogador de brancas e 4’ para o jogador de pretas, onde as 
brancas têm a obrigação de vencer e o empate favorece o jogador de negras. O árbitro procederá o sorteio 
das cores em frente aos jogadores.  
 
5.2 Em caso de disputa no sistema Round-Robin: 
5.2.1 Confronto Direto (11) 
5.2.2 Maior Número de vitórias incluindo w.o (68) 
5.2.3 Sonneborn-Berger (52) 
5.2.4 Sistema Koya (45) 
5.2.5 Arranz System (61) 
5.2.6 Armageddon (partida única em que as peças brancas terão 5 minutos de reflexão, sem acréscimo, e as 
peças negras terão 4 minutos, sem acréscimo, porém as brancas jogam com a obrigatoriedade da vitória 
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enquanto o empate favorece o jogador de peças negras). Este critério será somente utilizado no caso de 
empate nas três primeiras colocações, nos demais casos o desempate será determinado por sorteio.   
 
5.3 Em caso de disputa no sistema Suíço: 
5.3.1 Confronto Direto (11) 
5.3.2 Milésimos Medianos com descarte do pior resultado (37) 
5.3.3 Milésimos Totais (37) 
5.3.4 Sonneborn-Berger (52) 
5.3.5 Arranz System (61) 
5.3.6 Armageddon (partida única em que as peças brancas terão 5 minutos de reflexão, sem acréscimo, e as 
peças negras terão 4 minutos, sem acréscimo, porém as brancas jogam com a obrigatoriedade da vitória 
enquanto o empate favorece o jogador de peças negras). Este critério será somente utilizado no caso de 
empate nas três primeiras colocações, nos demais casos o desempate será determinado por sorteio.   
 
 
6. A prova de XADREZ POR EQUIPES será organizada de acordo com os sistemas e critérios seguintes: 
6.1 Match de 02 partidas: no caso de 02 equipes; 
6.2 Sistema Round-Robin: em turno e returno: no caso de 03 ou 04 equipes; 
6.3 Sistema Round-Robin em turno único: no caso de 05 e 06 equipes; 
6.4 Sistema Suíço em cinco rodadas: no caso de 07 a 09 equipes; 
6.5 Sistema Suíço em seis rodadas: no caso de 10 equipes em diante; 
 
Obs.: Os critérios de desempate deste regulamento seguem as orientações da CBX com relação às partidas 
vencidas por w.o (jogador virtual). Entre parênteses estão os números dos critérios de desempate no 
programa oficial da competição, swissmanager. Estes números podem sofrer alterações conforme 
atualizações do software pelo fabricante.  
 
7. Em caso de empate na prova de XADREZ POR EQUIPES serão obedecidos os seguintes critérios:  
7.1 No caso de Match de 02 partidas: 
7.1.1 Somatória da pontuação de todas as partidas jogadas por todos os tabuleiros (1); 
7.1.2 Match Point (02 pontos por vitória, 01 ponto por empate e 00 ponto por derrota) | (13); 
7.1.3 Pontos dos tabuleiros do torneio BSV (24); 
7.1.4 Sonneborn-Berger; (7) 
7.1.5 Sorteio 
 
7.2 Em caso de disputa no sistema Round-Robin: 
7.2.1 Somatória da pontuação de todas as partidas jogadas por todos os tabuleiros (1); 
7.2.2 Match Point (02 pontos por vitória, 01 ponto por empate e 00 ponto por derrota) | (13); 
7.2.3 Confronto Direto (resultado do confronto entre as equipes com mesma pontuação) | (14); 
7.2.4 Sonneborn-Berger; (7) 
7.2.5 Pontos dos tabuleiros do torneio BSV (24); 
7.2.6 Sorteio 
 
7.3 Em caso de disputa no sistema Suíço: 
7.3.1 Somatória da pontuação de todas as partidas jogadas por todos os tabuleiros (1); 
7.3.2 Match Point (02 pontos por vitória, 01 ponto por empate e 00 ponto por derrota) | (13); 
7.3.3 Confronto Direto (resultado do confronto entre as equipes com mesma pontuação) | (14);                                                                                                          
7.3.4 Pontos dos tabuleiros do torneio BSV (24)  
7.3.5 Sonneborn-Berger (7); 
7.3.6 Sorteio 
 
8. Na aplicação do sistema Round Robin será observada a regulamentação da FIDE com as adaptações, 
recomendações e softwares indicados pela FEXPAR. 
8.1 Em todas as provas a ordem inicial será estabelecida por sorteio do programa de emparceiramento; 
 
9. Nas provas de Xadrez Relâmpago e Xadrez Rápido realizadas pelo sistema suíço, a ordem inicial dos 
enxadristas será estabelecida pelos seguintes critérios:  
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9.1 Rating FIDE de Xadrez Rápido ou Relâmpago em cada prova; no caso de o enxadrista possuir apenas 
rating FIDE Clássico poderá ser utilizado em ambas as provas; no caso do enxadrista possuir apenas rating 
FIDE de Xadrez Rápido, poderá utilizar em ambas as provas; No caso do enxadrista possuir apenas rating 
FIDE de Xadrez Relâmpago, poderá utilizar apenas na respectiva prova.  
9.2 Rating CBX de Xadrez Rápido ou Relâmpago na respectiva prova; 
9.3 Caso o enxadrista não seja possuidor de rating FIDE e/ou CBX a ordem será definida pelo software oficial 
da competição, o swissmanager.  
 
10. A prova de Xadrez por Equipes realizada pelo sistema suíço seguirá seguinte ordem inicial: 
10.1 Rating Médio FIDE dos 4 (quatro) melhores enxadristas de cada equipe; 
10.2 Rating Médio CBX dos 4 (quatro) melhores enxadristas de cada equipe; 
10.3 Ordem definida pelo software oficial da competição.  
10.4 a pontuação de bye das equipes será definida atribuindo-se 0,5 ponto para cada integrante titular da 
equipe a partir da primeira rodada. 
 
11. O campeonato de Xadrez será realizado em 03 dias, de acordo com a programação oficial, organizado na 
seguinte ordem de provas, para o feminino e para o masculino: 
11.1 XADREZ RELÂMPAGO (1º dia); 
11.2 XADREZ RÁPIDO (1º dia); 
11.3 XADREZ POR EQUIPES (2º e 3º dias). 
 
12. A Sessão Técnica com os representantes dos municípios participantes tratará exclusivamente de 
assuntos ligados à competição, tais como: normas gerais, aferição de implementos, além de outros assuntos 
correlatos. 
12.1 Não será permitida a alteração de escalação em qualquer umas das provas conforme previsto no item 
3.5 deste regulamento. 
12.2 A Sessão técnica poderá ser realizada on-line com horário e demais definições publicadas na página do 
organizador.  
12.3 Os atletas serão confirmados e escalados nas provas/categorias dentro do prazo de inscrição 
estabelecido pelo regulamento geral dos 34.º Jogos da Juventude do Paraná.                                                                                                                                      
12.4 A ficha de inscrição a ser preenchida pelo município participante deverá conter 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 por equipes) e a ordem 
dos tabuleiros.                                                                                                          12.5 O município que não se 
fizer presente estará automaticamente acatando as decisões tomadas na referida sessão. 
12.6 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 pessoal ou virtualmente, 
estará impedido de participar da competição. Considerando ainda o Regulamento Geral dos 34.º Jogos da 
Juventude do Paraná.  
 
13. O não comparecimento do enxadrista, ou da equipe, conforme o sistema de disputa, implicará na 
atribuição de derrota por ausência (w.o.) do enxadrista ou da equipe infratora e sua eliminação na disputa da 
prova de Xadrez em que tenha ocorrido. No caso de a equipe inscrita não ter participado em nenhuma prova, 
será encaminhado relatório à Justiça Desportiva.  
 
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. Salvo no caso das equipes de bye na competição de Xadrez por 
Equipes, onde deve ser observado o item 10.4.  
 
15. A prova de XADREZ POR EQUIPES será disputada por equipes em 04 tabuleiros, sendo que: 
15.1 As equipes femininas e masculinas serão compostas por 06 enxadristas, sendo 04 titulares e 02 
reservas; 
15.2 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;  
15.3 Para poder iniciar as partidas em cada rodada cada equipe deverá comparecer com um 
mínimo de 02 enxadristas; 
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15.4 A não observância do disposto no item 15.3 implicará na atribuição de derrota por ausência (W.O.) da 
equipe infratora e sua eliminação na disputa da prova de Xadrez por Equipes, aplicando-se à mesma os 
procedimentos indicados no item 13; 
15.5 No caso em que os dois reservas sejam escalados terão ordem pré-definida, para efeito do que trata o 
item 15.2. 
15.6 Caso a equipe tenha 04 (quatro) enxadristas ou menos, estes deverão ser inscritos como 
titulares (tabuleiros 01 ao 04). 
 
16. As provas de XADREZ RELÂMPAGO e XADREZ RÁPIDO serão disputados obedecendo-se as seguintes 
normas: 
16.1 Cada município poderá inscrever até 04 enxadristas em cada prova, no feminino e no 
masculino; 
16.2 As provas, no feminino e no masculino, serão subdivididas em 04 torneios, denominados 
torneios individuais por tabuleiro (T1, T2, T3 e T4). 
16.3 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 sexo para efeito de classificação final da modalidade e sexo; 
16.4 Os enxadristas que perderem por ausência (W.O.), serão automaticamente eliminados das disputas na 
respectiva prova (de acordo com os procedimentos indicados no item 13). 
16.5 Quando um enxadrista ou equipe for eliminado da competição devido ao W.O. em um torneio no sistema 
Round Robin, o procedimento será o seguinte: 
16.5.1 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 (-). 
16.5.2 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. 
16.6 Quando um enxadrista ou equipe for eliminado da competição devido ao W.O. em um torneio no sistema 
Suíço, o procedimento será o seguinte: 
16.6.1 Os pontos marcados por ele e por seus oponentes devem permanecer na tabela do torneio, sendo 
registrado na classificação final do torneio (o enxadrista ou equipe não serão emparceirados nas rodadas 
seguintes.  
 
17. Nas provas de XADREZ RELÂMPAGO, XADREZ RÁPIDO e POR EQUIPES, 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 nos itens 5, 6 ou 7, conforme o caso. 
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. 
18.1 Em caso de empate na classificação final será utilizado o seguinte critério de desempate: 
18.1.1 Melhor colocação na prova de Xadrez por Equipes.   
 
19. A pontuação corrigida (PC) para a prova de XADREZ POR EQUIPES 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. 
20. Para as provas de XADREZ RELÂMPAGO e XADREZ RÁPIDO 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. 
20.1 No caso de empate na pontuação final da prova de Xadrez Relâmpago e/ou Rápido este será o critério 
de desempate: 
20.1.1 Melhor posição do T1 entre as equipes empatadas.  
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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 XADREZ POR EQUIPES - CV = 6; 
23.2 RÁPIDO - CV = 4; 
23.3 RELÂMPAGO - CV = 3. 
24. A fórmula estabelecida 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. 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: 
25.1 A obrigação de apresentar jogo completo e relógio de xadrez, ambos em boas condições de uso, caberá 
sempre ao enxadrista condutor das peças brancas; 
25.2 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; 
25.3 O equipamento de xadrez deve procurar seguir as recomendações da FIDE (Regulamento 
C02 Padronização de Equipamentos de Xadrez para Torneios FIDE); 
25.4 Entre outros aspectos do equipamento de que trata o item 25.3, 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; 
25.5 Caberá ao Supervisor e/ou Coordenador de Xadrez aprovar os equipamentos a serem 
utilizados nas partidas; 
25.6 A coloração das peças deve seguir os padrões de contraste claro/escuro, utilizando cores que não 
causem desagrado, impacto visual, ou seja, demasiadamente chamativas; 
 
26. 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: 
26.1 Não serão permitidos contatos dos técnicos ou de outras pessoas, com os jogadores durante o 
andamento das partidas com a finalidade de passar instruções técnicas, tais como as 
referentes à posição, resultados ou perspectivas de resultado das partidas; 
26.2 Para outras questões que não aquelas mencionadas no item 26.1, 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; 
26.3 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. 
26.4 Serão obedecidas todas as orientações sanitárias do município sede da competição.  
 
27. A premiação da competição será constituída de:                                                                 27.1 Troféus 
para os três primeiros municípios melhores colocados no masculino e para os três primeiros municípios 
melhores colocados no feminino. 
27.2 Medalhas para todos os enxadristas componentes dos três primeiros municípios melhores 
colocados na prova de XADREZ POR EQUIPES e para os técnicos;                                        27.3 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 RELÂMPAGO e XADREZ 
RÁPIDO, no feminino e no masculino; 
27.4 Medalhas para os três enxadristas que totalizarem as melhores pontuações totais em cada tabuleiro (1º, 
2º, 3º e 4º) na prova de XADREZ POR EQUIPES, bem como ao melhor 
reserva, no feminino e masculino; 
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27.5 Para o desempate na apuração dos melhores tabuleiros serão utilizados, pela ordem os 
seguintes critérios de desempate: 
27.5.1 Pontos totais obtidos pelo jogador, independentemente do número de partidas 
jogadas ou vencidas por W.O.; 
27.5.2 Porcentagem dos pontos obtidos; 
27.5.3 Rating Médio dos adversários; 
27.5.4 Rating Performance; 
27.5.5 Confronto direto (resultado do confronto entre os enxadristas com a mesma 
pontuação); 
27.6.6 Sorteio. 
 
28. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação da Modalidade, com a anuência da PARANÁ 
ESPORTE - PRES, não podendo essas resoluções contrariar as regras oficiais e o Regulamento Geral.  

 
 

 

 

 
 

 
 

 
DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE.  

 
Curitiba, 18 de abril de 2022. 

 
 
 

 
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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