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NOTA OFICIAL Nº 14/2022 
 

  
 
 
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:  
 

 
DIVULGAR:  
 
As correções dos Regulamentos Geral e Formulas de disputa, conforme segue: 
Legenda: Redações tachadas serão suprimidas e redações em vermelho são alterações ou Inclusões. 

1) SEÇÃO IV - DA IDENTIFICAÇÃO DOS ATLETAS - Art. 36. § 1º – Somente poderá apresentar-se diretamente à 
equipe de arbitragem o atleta que optar por utilizar os documentos a seguir relacionados: 

VIII - Cédula de Identidade Profissional (CONFEF/CREF, CRM, CREFITO, MASSOTERAPEUTA, OAB, CREA e 

outras). 

 
2) ANEXO I - SISTEMA DE DISPUTAS 
 
DE 06 a 08 EQUIPES 
Etapa Estadual: Distribuição das equipes nos grupos, obedecerá a seguinte ordem: município sede, primeiros 
colocados da etapa macrorregional por ordem alfabética, segundos colocados da etapa macrorregional por ordem 
alfabética.  Quando possível a Coordenação Técnica adotara os seguintes critérios para impedir que equipes da mesma 
Macrorregional fiquem no mesmo grupo: Caso caia no mesmo grupo da equipe de sua mesma macrorregional, esta 
equipe será deslocada para a posição imediatamente posterior possível. Não havendo esta posição posterior, esta 
equipe será deslocada para posição anterior, não havendo esta possibilidade de troca, será mantida na mesma posição. 
Caso estas movimentações provoquem o descumprimento da orientação de evitar a composição de grupos com 
equipes da mesma macrorregional a equipe será mantida na mesma posição.  
 
DE 09 A 11 EQUIPES 
Estadual: Distribuição das equipes nos grupos, obedecerá a seguinte ordem: município sede, primeiros colocados da 
etapa macrorregional por ordem alfabética, segundos colocados da etapa macrorregional por ordem alfabética.  
Quando possível a Coordenação Técnica adotara os seguintes critérios para impedir que equipes da mesma 
Macrorregional fiquem no mesmo grupo: Caso caia no mesmo grupo da equipe de sua mesma macrorregional, esta 
equipe será deslocada para a posição imediatamente posterior possível. Não havendo esta posição posterior, esta 
equipe será deslocada para posição anterior, não havendo esta possibilidade de troca, será mantida na mesma posição. 
Caso estas movimentações provoquem o descumprimento da orientação de evitar a composição de grupos com 
equipes da mesma macrorregional a equipe será mantida na mesma posição.  
 

 
DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE.  

 
Curitiba, 28 de outubro de 2022. 

 
 
 

CRISTIANO BARROS HOMEM DEL REI 
Diretor Esporte – Paraná Esporte 

EMERSON LUIS VENTURINI DE OLIVEIRA 
Coord. de Esporte de Rendimento – Paraná Esporte 
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