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NOTA OFICIAL Nº 01/2021 – CE/SER -  PR BOM DE BOLA -  ETAPA REGIONAL 
 

 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 Regulamento Geral e Técnicos. conforme segue: 
Legenda: Redações tachadas serão suprimidas e redações em vermelho são alterações ou Inclusões. 

 
Art. 30.  Parágrafo Primeiro - No caso do município não realizar inscrição no prazo estabelecido para 
PARANÁ BOM DE BOLA- ETAPA REGIONAL, a mesma poderá ser realizada das 18:01 do dia 
04/08/2021 até as 18:00 do dia 05/08/2021, mediante o pagamento de taxa de Quinhentos Reais 
(R$500,00), por modalidade/sexo recolhida junto a Paraná Esporte - PRES (Banco - 0001-Banco do Brasil 
S.A / Agência: 3793-1 / Conta Corrente: 00000105627). Para efetivar a sua inscrição o dirigente deverá 
encaminhar Mapa de INSCRIÇÃO com o recibo de deposito no e-mail indicado no parágrafo primeiro 
deste artigo. Caso no momento da inscrição via e-mail, não venha anexado o comprovante de depósito a 
mesma será desconsiderada. 

 

Art. 32. Parágrafo Segundo – Cada atleta poderá ser inscrito e participar por apenas um município. na 
mesma etapa (Regional/Estadual), desde que seja pelo mesmo município. 
 

  

Art. 33. O PARANÁ BOM DE BOLA é disputado por seleções municipais, nos sexos feminino e 
masculino, com atletas nas faixas de idade descritas a seguir: 

 

MODALIDADES  FAIXAS ETÁRIAS – ETAPA REGIONAL  

FUTEBOL – SUB 16 – MASC/FEM Para atletas nascidos de 2005 a 2006, será 
permitida a inscrição e participação por 
modalidade/sexo de até 02 atletas nascidos em 
2007. 

FUTEBOL – SUB 21 – MASC Para atletas nascidos de 2000 a 2003, será 
permitida a inscrição e participação por 
modalidade/sexo de até 02 atletas nascidos em 
2004. 

FUTEBOL – MASTER ACIMA 50 ANOS – MASC Para atletas nascidos até a data 31/12/1971. 

 

SEÇÃO II - DA CONDIÇÃO BÁSICA PARA PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS – SUB 16 
  
Art. 34. Parágrafo Quinto – Não existe CONDIÇÃO BÁSICA de estar estudando para as categorias 
SUB 21 e 50+ MASTER. 
 

Art. 36. O atleta para sua participação no PARANÁ BOM DE BOLA, deverá estabelecer com o município 
um dos vínculos abaixo:  

 
Parágrafo Primeiro: VÍNCULO NATURALIDADE, destinado aos seguintes atletas:  

I. “NÃO” FEDERADO/CONFEDERADO, no Paraná, ou em outro Estado, ou em outro País, terá liberada 

sua participação no PARANÁ BOM DE BOLA pelo Município onde nasceu; 

II. FEDERADO/CONFEDERADO, no Paraná, ou em outro Estado, ou em outro País, terá liberada sua 

participação no PARANÁ BOM DE BOLA pelo Município onde nasceu. 
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III. Vínculo não permitido para Categoria Master, só permitido para as Categoria SUB16 e SUB21. 

 

Parágrafo Segundo:  VÍNCULO FEDERATIVO/CONFEDERATIVO, destinado a atleta: 

I. Com registro em Federação/Confederação (registrados, filiados ou transferidos) somente em Entidade 

de Administração do Desporto do Paraná (Federação/Liga) na respectiva modalidade pela qual 

participará do PARANÁ BOM DE BOLA, por clubes ou associações SEDIADAS NO MUNICÍPIO AO 

QUAL DESEJA SE VINCULAR para o PARANÁ BOM DE BOLA, tendo OBRIGATORIAMENTE que 

participar no presente ano pela instituição esportiva (clube/associação/prefeitura) pela qual 

encontra-se federado, em uma Competição de Clubes (Estadual ou Nacional), promovida pela 

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

participação no PARANÁ BOM DE BOLA. 

a. O atleta terá que manter seu registro, filiação e/ou transferência na respectiva entidade do Paraná, 

e tão somente do Paraná, desde a sua participação efetiva em uma Competição de Clubes 

(Estadual ou Nacional), promovida pela respectiva Entidade de Administração do Desporto 

(FEDERAÇÃO/CONFEDERAÇÃO) até o encerramento da sua participação no PARANÁ BOM DE 

BOLA. 

b. Para efeito de participação em competição Confederativa e Federativa são consideradas Entidade 

Oficiais, e somente estas, as constantes nos Regulamentos Específicos de cada modalidade e 

no ANEXO V – ENDEREÇOS – Item 04 (PRES / CREF / ENTIDADES DE ADMINISTRAÇÃO 

DO DESPORTO DO PR. 

II. Vínculo FEDERATIVO/CONFEDERATIVO, não permitido para Categoria Master, permitido para 

as Categoria SUB16 e SUB21. 

 

Parágrafo Terceiro: O atleta para utilizar o VÍNCULO MUNICIPAL deve obrigatoriamente cumprir uma 

das condições estabelecidas nos itens a seguir: 

I - ATLETA FEDERADO/CONFEDERADO no Paraná por Clubes e associações SEDIADAS NO 
MUNICIPIO AO QUAL DESEJA SE VINCULAR na respectiva modalidade de Futebol e categoria a qual 
participará dos JOJUPS, conforme determina o artigo 35. 

 
II – ATLETA FEDERADO/CONFEDERADO (INATIVO) em outro estado ou em outro País, na respectiva 
modalidade a qual participara do Paraná Bom de Bola, que não tenha participado de nenhuma 
competição promovida por Entidade de Administração do Desporto (Federação/Confederação – 
Nacional/Internacional) nos anos de 2020 e 2021; 
 
III – NÃO” FEDERADO/CONFEDERADO no Paraná ou em outro Estado ou em outro País, na respectiva 
modalidade a qual participará dos PARANÁ BOM DE BOLA; 

 

a. Atletas permitidos nos itens I, II e III, deste parágrafo, deve obrigatoriamente estar matriculado 

até a data de 31 de agosto de 2021, em estabelecimento de ensino regular, fundamental, médio, 

pós-médio regular ou ensino superior regular localizado no MUNICIPIO PELO QUAL O ATLETA 

DESEJA PARTICIPAR. Por ocasião da Competição deverá ter frequência mínima de 75% a partir 
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da data de matrícula até o início da Competição. Expirado o prazo estabelecido neste item o atleta 

que efetuar transferência escolar para outro estabelecimento de ensino de outro Estado ou País, 

não poderá utilizar deste elo de identificação com o Estado. 

b. Atletas permitidos nos itens I, II e III, deste parágrafo, deve obrigatoriamente possuir domicílio 

pessoal (residência ou emprego) no MUNICIPIO PELO QUAL O ATLETA DESEJA PARTICIPAR 

até a data de 31 de agosto de 2021. Expirado o prazo estabelecido neste item o atleta que mudar 

o domicílio pessoal para outro Estado ou País não poderá utilizar deste elo de identificação com o 

Estado: 

➢ Comprovantes de residência até o dia 31/08/2021, e do mês imediatamente anterior a data de 

realização dos referidos jogos; 

➢ Carteira de trabalho assinada até o dia 31/08/2021, com contrato vigente até a data dos 

referidos jogos. 

IV - Vínculo permitido para Categoria SUB 16,  

SUB 21 E MASTER 50+. 

 

Parágrafo Quarto:  VÍNCULO ESTADUAL, destinado aos seguintes atletas: 

 

I. NÃO” FEDERADO/CONFEDERADO no Paraná ou em outro Estado ou em outro País, na 

respectiva modalidade a qual participará dos PARANÁ BOM DE BOLA; 

II. ATLETA FEDERADO/CONFEDERADO por Clubes e associações SEDIADAS NO 

PARANÁ AO QUAL DESEJA SE VINCULAR na respectiva modalidade a qual 

participará do Paraná Bom de Bola. 

 

III. O atleta para utilizar o VÍNCULO ESTADUAL deve obrigatoriamente cumprir uma das 

condições estabelecidas nos itens a seguir: 

 

a. Atletas permitidos nos itens I e II deste parágrafo, deve obrigatoriamente estar matriculado até 

a data de 31 de agosto de 2021, em estabelecimento de ensino regular, fundamental, médio, 

pós-médio regular ou ensino superior regular localizado no PARANÁ. Por ocasião da Competição 

deverá ter frequência mínima de 75% a partir da data de matrícula até o início da Competição. 

Expirado o prazo estabelecido neste item o atleta que efetuar transferência escolar para outro 

estabelecimento de ensino de outro Estado ou País, não poderá utilizar deste elo de identificação 

com o Estado. 

b. Atletas permitidos nos itens I e II deste parágrafo, deve obrigatoriamente possuir domicílio 

pessoal (residência ou emprego) no PARANÁ até a data de 31 de agosto de 2021. Expirado o 

prazo estabelecido neste item o atleta que mudar o domicílio pessoal para outro Estado ou País 

não poderá utilizar deste elo de identificação com o Estado: 
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➢ Comprovantes de residência até o dia 31/08/2021, e do mês imediatamente anterior a data de 

realização dos referidos jogos; 

➢ Carteira de trabalho assinada até o dia 31/08/2021, com contrato vigente até a data dos 

referidos jogos. 

➢  

VI - O número de atletas que podem utilizar o VINCULO ESTADUAL no Paraná Bom de Bola – 2021 
será: 

a Categoria MASTER – Sem limite de inscrição de atletas por equipe. 

b Categoria SUB 16 e SUB 21 – Será permitido a inscrição de apenas a inscrição de 02 (dois) 

atletas por categoria e sexo: 

 

Parágrafo Quinto - Entende por Entidade de Administração do Desporto a entidade filiada e que 

represente a Confederação Brasileira da modalidade no Estado do Paraná. São consideradas Entidade 

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

ANEXO V – ENDEREÇOS – Item 04 (PRES / CREF / ENTIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO 

DESPORTO DO PR.  

 

Parágrafo Sexto: Caso seja solicitada, pela PRES ou pela Justiça Desportiva, a comprovação dos 

vínculos dos atletas, informados na ficha de inscrição, deverá ser apresentado num prazo máximo de até 

04 (quatro) horas após o pedido. 

 

Art. 39.  Paragrafo Oitavo - A Pessoa Física poderá atuar por mais de um município no evento, 
respeitando nos  itens abaixo: 
 
I. O integrante da Comissão Técnica não poderá atuar por dois municípios na mesma categoria e sexo, 

sendo permitido atuar por dois ou mais municípios em categorias diferentes e sexos diferentes; 

II. A pessoa física não poderá exercer dupla função, como integrante da Comissão 

Técnica e Atleta, por dois ou mais municípios na mesma categoria e sexo; 

III. Os membros da COE (Direção Geral, Coordenação Geral, Técnica, administrativa, 

TEJD, e Equipe de Arbitragem não poderão exercer nenhuma função nas equipes 

participantes. 

 

DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE.  
Curitiba,  29  de julho de 2021. 

08hs 
 
 

CRISTIANO BARROS HOMEM DEL REI 
Coordenador de Esportes – IPCE 

 

EMERSON LUIS VENTURINI DE OLIVEIRA 
Supervisor de Esporte de Rendimento – IPCE 
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