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REGULAMENTO GERAL
Das Disposições Preliminares
Art. 1º - Este regulamento geral é um conjunto das disposições que regem as competições
dos Jogos Estudantis Unificados de Petrópolis.
Art. 2º - Os JEUP’S são promovidos pela Prefeitura de Petrópolis, Instituto Municipal de
Cultura e Esportes.
Art. 3º - Os participantes dos jogos serão considerados conhecedores, sem ressalva, deste
regulamento e das regras desportivas vigentes nas diversas modalidades, com as devidas
adaptações explícitas no regulamento técnico de cada modalidade desportiva.
Das Finalidades
Art. 4º - Os JEUP’S têm como finalidade principal promover a culminância do processo
pedagógico esportivo vivenciado nas Escolas, oportunizando a participação do maior número
de alunos e contribuindo para sua socialização e formação integral.
Das Modalidade Desportivas
Art. 5º - Constarão dos JEUP’S as seguintes modalidades desportivas Masculinas e Femininas:
1) Futsal

4) Basquete

6) Tênis de Mesa 9)Atletismo

2) Handebol

5) Futebol

7) Xadrez

3) Voleibol

8) Judô

Das Categorias
Art. 6º - Os JEUP’S serão realizados em 3 categorias:
SUB 13 (Nascidos até 2005)
SUB 15 (Nascidos até 2003)
SUB 18 (Nascidos até 2000)

§ -O atleta poderá subir de categoria em qualquer modalidade desde que não dispute na sua categoria
de origem na mesma modalidade.

Da Competição
Art. 7º - Os Jogos serão disputados em fase única para as modalidades de Tênis de Mesa, Judô e
Futebol. Nas demais modalidades teremos duas fases:
Classificatória – Classificam 8 equipes para fase final.
Final – Participam apenas as 8 equipes que se classificaram.

Art. 8º - A forma de disputa será através de formação de chaves, onde as equipes jogam através do sistema
de rodízio simples.
Art. 9º - As chaves serão formadas através da classificação do JEUP’S 2017 seguida de sorteio.
Obs.:A formação das chaves vai depender do número de inscritos.
Art. 10º - Nas modalidades e categorias, que tiverem até 8 participantes a fase classificatória servirá de
recolocação para fase final.
Art. 11º - Nas modalidades e categorias, que tiverem mais de 8 participantes, a fase classificatória servirá
para definir os 8 primeiros colocados.

§ -Devido ao grande número de inscritos nas modalidades de Futsal e Basquete na categoria sub 18
na fase final passam 12 equipes no Futsal e 9 equipes no Basquete.
Art. 12º - Todas as equipes deverão apresentar-se devidamente uniformizadas, com camisas,
shorts e meião da mesma cor e numeração adequada à modalidade em disputa.
Nas modalidades individuais o aluno pode se apresentar com o uniforme da escola, sendo
este ideal para prática esportiva.
Art. 13º - As equipes inscritas nas modalidades coletivas e os atletas inscritos nas
modalidades individuais dos JEUP’S 2018 que não comparecerem as mesmas, a escola será
penalizada com a perda de 15 pontos no somatório geral.
Art. 14º - A equipe que não estiver em quadra, no dia e horário determinado, será
considerada perdedora.
§ - Em jogos coletivos, o atleta que não estiver presente no início do jogo, porém inscrito na
súmula, terá direito a participar da competição, desde que se apresente ao mesário.
§ - As equipes deverão se apresentar uniformizadas no horário do jogo.
§ - Não é de obrigação da Comissão Organizadora ceder vestiários para as escolas.
IMPORTANTE: Solicitamos a todos os participantes que cheguem 30 minutos antes
para conferência da relação nominal dos atletas junto com seus crachás. E para um
possível adiantamento do horário previsto já que a tabela é montada com alguns
minutos de folga para o início do jogo posterior.
§ - Daremos uma tolerância de 10 minutos para o início do primeiro jogo do dia marcado na
tabela. A equipe que não chegar até essa tolerância de tempo será considerada perdedora
daquela partida.
§ - Não será permitido ao atleta durante a realização de uma partida, a utilização de brincos,
anéis, cordões, alargadores, piercings, e/ou qualquer tipo de material que possa ocasionar
acidentes.
§ - Unhas, a nível dos dedos.

Dos Participantes
Art. 15º - Será livre a participação nos JEUP’S dos alunos do Ensino Fundamental e Ensino
Médio, regularmente matriculados na Rede Particular, Municipal, Estadual e Federal.

Art. 16º - O atleta poderá participar de duas modalidades individuais e três coletivas,
sendo liberada a participação no Futebol.
§ -Na categoria SUB 13 fica liberada a participação do atleta em todas as modalidades
coletivas e permanecendo duas modalidades individuais.
Art. 17º -Não será permitida a substituição e ou inclusão de nomes nas fichas de inscrição
nominal após o prazo estabelecido.
Art. 18º - Os alunos que trocarem de escola no 2º semestre tem o direito de participar na fase
final pela escola de 2º opção, desde que sua transferência ocorra até a data do início dos
jogos. A escola deverá enviar uma nova lista e informar através de ofício qual a substituição
e inclusão desse novo aluno.
§ - Toda escola classificada para fase final, deverá apresentar uma nova relação nominal com
data a ser definida pela Comissão Organizadora. Lembrando que deve respeitar o Art. 16º.
Art. 19º - É permitido a participação dos alunos do NEJA na fase final, mesmo que sua
formação tenha ocorrido no 1º semestre.
Dos Profissionais
Art. 20º – Só Poderão participar dos JEUP’S, professores formados em Educação Física
com registro no CREF, provisionados e estagiários de Ed. Física acompanhado por um
professor de Ed. Fisica.
§ - O CREF - 1 enviou um documento solicitando que se cumpra a exigência de somente
professores registrados, possam atuar como técnico das equipes, ou estagiários
acompanhados de um Profissional de Educação Física Registrado.
§ - A fiscalização nas escolas é função do CREF.
§ - O professor licenciado em Ed. Física tem direito de ser técnico em Competições
Estudantis.
Art. 21º - Todo aquele que tiver uma Carteira de Técnico fornecida por alguma Federação ou
Confederação pode atuar como técnico nos JEUP’S
Das Inscrições
Art. 22º- A relação nominal deverá ser feita na ficha fornecida pelo IMCE, com assinatura
da direção, secretária, professor de Educação Física, deverá ainda constar na ficha o nome
completo do aluno e data de nascimento.
Art. 23º - Todas as equipes deverão entregar a relação nominal dos atletas até o dia 27 de
abril (sexta feira) para os esportes coletivos e individuais, após essa data não será aceito
nenhuma inscrição e a equipe será eliminada dos jogos.

§ - Os crachás serão oferecidos pelo IMCE.
Dos Recursos e das Penalidades
Art. 23º- As Escolas que participarem com suas torcidas nos Jogos e estas não tiverem boa
conduta, serão convidadas a se retirar do local de competição e impedida de participar dos
próximos jogos em que a escola estiver envolvida. Sendo identificado algum atleta o mesmo
será punido.
Art. 24º- Todo protesto deverá ser formulado por escrito, e entregue à Comissão disciplinar
dos JEUP’S imediatamente ao final da partida.
Art. 25º- A Escola que fizer participar um atleta com qualquer tipo de irregularidade,
será eliminada na modalidade e o atleta será suspenso dos jogos.
§ - Só caberão recursos e protestos de erro de direito.
§ - Das decisões finais da Comissão Disciplinar, não caberão mais recursos.
§ - Durante a competição teremos um coordenador e um delegado que poderão apurar casos de
indisciplina na torcida e receberão os formulários de recursos e protestos.

Art. 26º - O professor ou aluno da Escola, que for expulso do jogo, cumprirá suspensão
automática na modalidade, caso a equipe seja eliminada, ele cumprirá a mesma no
próximo jogo em que estiver inscrito e em caso de reincidência será eliminado da
competição.
§ - Toda punição dada na fase classificatória que não foi cumprida na mesma, fica valendo
para fase final.
Da Premiação
Art. 27º -Todos os alunos das categorias Sub 13, Sub 15 e Sub 18 que participarem dos
JEUP’S 2018 receberão uma medalha de participação.
§-A escola que se sagrar campeã por modalidade e sexo fará jus a um troféu.
§ - Os 1ª, 2º e 3º colocados nas modalidades individuais e coletivas recebem um certificado
decorrente a sua colocação nos JEUP’S 2018.
§-Também serão premiadas com troféus a escola campeã e a vice-campeã geral.
Disposições Finais
Art. 28º- A participação dos atletas nos JEUP’S é de inteira responsabilidade da Escola à
qual está matriculado.
Art. 29º- Os jogos poderão ser realizados de segunda-feira a domingo, nos períodos da
manhã, tarde e noite, com a última partida sendo marcada na tabela para 19 horas.
Art. 30º- Só haverá a competição da modalidade com no mínimo de 02 escolas (coletivo) e
04 participantes (individuais).

Art. 31º - Devido ao sistema de Rodízio pode acontecer de ter jogos seguidos para uma
mesma equipe.
Art. 32º- A Solenidade de abertura será simbólica no início da primeira modalidade coletiva,
na fase classificatória e final.
Art. 33º - A contagem de pontos para as modalidades desportivas obedecerá ao seguinte
critério:

1º lugar

2º lugar

3º lugar

4º lugar

5º lugar

6º lugar

15

09

05

03

02

01

Individuais 15

09

05

03

02

01

Coletivos

Art. 33º- Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Geral dos JEUP’S.

REGULAMENTO TÉCNICO DAS MODALIDADES DESPORTIVAS

I – Normas das Competições
Todas as modalidades desportivas serão realizadas em obediência às regras oficiais em
vigência das suas respectivas Confederações, salvo alterações específicas deste regulamento.
1- FUTSAL





Obrigatório o uso do meião e caneleira.
O número de atletas inscritos será de 12 atletas.
Tempo de jogo nos anexos.
No último minuto o tempo deverá ser cronometrado.

1.1– Critérios de Desempate

1.1.1–Eliminatória Simples
a) Em caso de empate, cada equipe executará a cobrança de 03 (três) pênaltis por atletas diferentes;

b)Caso persista o empate, cada equipe executará a cobrança de 01 (um) pênalti,
alternadamente e por atletas diferentes até que seja determinado o vencedor;
c) Os atletas expulsos ou suspensos não poderão participar da cobrança de pênalti.
1.1.2 – Rodízio Simples
a) Número de Vitórias.
b) Confronto direto

c) Saldo de Gols.
d) Maior número de Gols Pró.
e) Menor número de Gols Contra.
f) Menor número de faltas cometidas.
g) Menor número de cartões.
h) Sorteio
Observação: Nas chaves com dois grupos o cruzamento final fica sendo os 1° colocados
disputam 1° e 2° lugar e os 2° colocados disputam 3° e 4° colocados. As demais colocações serão
através do critério olímpico.
Nas chaves com quatro grupos o cruzamento final fica sendo os 1° colocados de cada chave
onde disputam semi final e final. O cruzamento será 1° da Chave A X 1° da Chave D, 1° da
Chave B X 1° Chave C. As demais colocações serão através do critério olímpico.

1.2 – Bolas
SUB 13 - Masc. e Fem.- Max 200
SUB 15 - Masc. e Fem.- Max 500
SUB 18- Masc. e Fem - Max 500
2 - HANDEBOL
 O número de atletas inscritos será de 14 atletas.
 Tempo de jogos nos anexos.
2.1 – Critérios de Desempate
2.1.1. Rodízio Simples
a) Número de Vitórias.
b) Confronto direto
c) Saldo de Gols.
d) Maior número de Gols Pró.
e) Menor número de Gols Contra
f) Menor número de cartões
g) Menor número de 2`minutos por atleta
.h) Sorteio

Observação: Nas chaves com dois grupos o cruzamento final fica sendo os 1° colocados
disputam 1° e 2° lugar e os 2° colocados disputam 3° e 4° colocados. As demais colocações serão
através do critério olímpico.
Nas chaves com quatro grupos o cruzamento final fica sendo os 1° colocados de cada chave
onde disputam semi final e final. O cruzamento será 1° da Chave A X 1° da Chave D, 1° da
Chave B X 1° Chave C. As demais colocações serão através do critério olímpico.

2.2 – Bolas
SUB 13 - Masc. e Fem.- H1L
SUB 15 - Masc. e Fem.- H2L
SUB 18- Masc. e Fem - H2L
3- VOLEIBOL
1. SUB 13 - Será fixado um limite de 15 pontos (quinze) em todos os SETS, mesmo com
apenas 01 ponto de diferença. Podendo executar qualquer tipo de saque e atacar atrás da linha
de defesa.
2. SUB 15 – Será fixado um limite de 15 pontos (quinze) em todos os SETS, mesmo com
apenas 01 ponto de diferença.
3. SUB 18 - Será fixado um limite de 15 pontos (quinze) em todos os SETS, mesmo com apenas
01 ponto de diferença.

4.
5.
6.
7.

Será vencedora da partida a equipe que vencer dois SETS.
Todos atletas deverão estar devidamente uniformizados.
O número de atletas inscritos será de 12 atletas.
Altura da Rede :Sub 13 e Sub 15 Feminino – 2, 15 m e Masculino - 2, 30 m
Sub 18 Fem – 2,24 m e Masculino –2, 43 m.

3.1. CRITÉRIO DESEMPATE
2.1.1. Rodízio Simples
a) Número de Vitórias.
b) Confronto direto
c) Sets average em todos os jogos do grupo na fase (divisão dos sets vencidos pelos sets perdidos,
classificando-se o maior coeficiente).
c) Sets average nos jogos entre as equipes empatadas (divisão dos sets vencidos pelos sets perdidos,
classificando-se o maior coeficiente).
d)Pontos average nos jogos entre as equipes empatadas (divisão dos pontos marcados pelos pontos
sofridos, classificando-se o maior coeficiente).
e) Sorteio
Observação: Nas chaves com dois grupos o cruzamento final fica sendo os 1° colocados
disputam 1° e 2° lugar e os 2° colocados disputam 3° e 4° colocados. As demais colocações serão
atravéso critério olímpico.

Nas chaves com quatro grupos o cruzamento final fica sendo os 1° colocados de cada chave
onde disputam semi final e final. O cruzamento será 1° da Chave A X 1° da Chave D, 1° da
Chave B X 1° Chave C. As demais colocações serão através do critério olímpico.

4 – BASQUETE
 Todos os alunos deverão estar devidamente uniformizados.
4.1- Critérios de Desempate do jogo
Prorrogação de 01 minuto cronometrado sem intervalo, até definir o vencedor.
* No minuto final do jogo o tempo será cronometrado.
4.2 – Critério Desempate Rodízio Simples
a) Número de Vitórias.
b) Confronto direto
c) Saldo de pontos
d) Maior número de Pontos Pró.
e) Menor número de Pontos Contra.
f) Menor número de faltas
f) Sorteio
Observação: Nas chaves com dois grupos o cruzamento final fica sendo os 1° colocados
disputam 1° e 2° lugar e os 2° colocados disputam 3° e 4° colocados. As demais colocações serão
atravéso critério olímpico.
Nas chaves com quatro grupos o cruzamento final fica sendo os 1° colocados de cada chave
onde disputam semi final e final. O cruzamento será 1° da Chave A X 1° da Chave D, 1° da
Chave B X 1° Chave C. As demais colocações serão através do critério olímpico.
4.3 – Bolas
SUB 13 – BolaMini Basquete
SUB 15 e SUB 18 –Bola Basquete Oficial

5 - TÊNIS DE MESA
a) Cada Escola poderá inscrever no máximo de 02 (dois) atletas por categoria e sexo na
competição.
b) A fórmula de disputa será de 02 sets vencedores de 11 pontos.
c) Caracterizada a conduta Anti-Esportiva a Escola será eliminada da competição.

d) O atleta deverá estar uniformizado (camisa da escola, short e tênis).
*A raquete deverá ter borracha.
e) O saque será alternado de 2 e 2 pontos
f) A competição será regida por este regulamento e pelas regras em vigência ITTF

6 - XADREZ
a) Cada Escola poderá inscrever no máximo 02 (dois) atletas por categoria e sexo.
b) A fórmula de disputa será definida posteriormente após as inscrições das escolas.
c) Só poderá permanecer no local de jogo, os atletas com partidas em andamento.
d) No caso de empate nas colocações, serão jogadas duas partidas de 10 min (5 min para
cada jogador), permanecendo o empate, seguirão: Confronto direto, Score acumulado,
Milésimos medianos, Milésimos totais e Sorteio. É obrigatório o uso da camisa da Escola.
7 - FUTEBOL
a) A competição será regida por este regulamento e pelas regras em vigência na FIFA.
SUB 13 – 2 x 15'
SUB 15 – 2 x 15'
SUB 18 – 2 x 15'
b) Numero de Substituições – 05 (cinco)
c) O número de atletas inscritos será de 18 atletas.
7.1 – Critério de Desempate
a) Em caso de empate, cada equipe executará a cobrança de 03 (três) pênaltis por atletas diferentes;

b) Caso persista o empate, cada equipe executará a cobrança de 01 (um) pênalti,
alternadamente e por atletas diferentes até que seja determinado o vencedor.
c) Os atletas expulsos ou suspensos não poderão participar da cobrança de pênalti.

8 – JUDÔ
a) - PESAGEM
Os atletas pesarão com a calça do kimono e camisa, havendo tolerância de 500 gr.

O atleta que não confirmar o seu peso na categoria inscrita, será automaticamente inscrito na
categoria superior, caso não haja atleta inscrito nas 02 vagas.
b) - TEMPO DE LUTA
Sub 13 – 02 minutos corridos.
Sub 15 e 18 – 03 minutos corridos
c) - SISTEMA DE APURAÇÃO
Classes Sub 13/15/18 serão feitas chaves de eliminatórias simples.
d) - PREMIAÇÃO
Serão premiados com medalhas os atletas classificados até terceiro lugar, sendo considerados
dois terceiro lugares.
Serão conferidos troféus as escolas que se classificarem no somatório de todas as categorias
em primeiro lugar no feminino Sub 13, feminino Sub 15, feminino Sub 18, masculino Sub
13, masculino Sub 15 e masculino Sub 18.
Os atletas só receberão suas premiações de Kimono.
e) - CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO
1° lugar

2° lugar

3° lugar

3° lugar

15

09

05

03

INSCRIÇÕES
DATA: As inscrições poderão ser feitas até o dia 18 de agosto, sexta feira contendo apenas
02 (dois) atletas por categoria.

TABELA DE PESO PARA O JEUP’S

CATEGORIAS

SUB 13 FEM

SUB 15 FEM

SUB 18 FEM

SUB13 MASC SUB15 MASC SUB18MASC

Ligeiro

Até 29 kg

Até 42 kg

Até 53 kg

Até 29 kg

Até 42 kg

Até 53 kg

Meio leve

+ 29 a 34 kg

+ 42 a 47 kg

+ 53 a 58 kg

+ 29 a 34 kg

+ 42 a 47 kg

+ 53 a 58 kg

Leve

+ 34 a 40 kg

+ 47 a 53 kg

+ 58 a 64 kg

+ 34 a 40 kg

+ 47 a 53 kg

+ 58 a 64 kg

Meio médio

+ 40 a 47 kg

+ 53 a 60 kg

+ 64 a 73 kg

+ 40 a 47 kg

+ 53 a 60 kg

+ 64 a 73 kg

CATEGORIAS

SUB 13 FEM

SUB 15 FEM

SUB 18 FEM

SUB13 MASC SUB15 MASC SUB18MASC

Médio

+ 47 a 55 kg

+ 60 a 68 kg

+ 73 a 81 kg

+ 47 a 55 kg

+ 60 a 68 kg

+ 73 a 81 kg

Meio Pesado

+ 55 a 64 kg

+ 68 a 77 kg

+ 81 a 90kg

+ 55 a 64 kg

+ 68 a 77 kg

+ 81 a 90kg

Pesado

+ 64 kg

+ 77 kg

+ 90 kg

+ 64 kg

+ 77 kg

+ 90 kg

f) - EM CASO DE EMPATE
Serão decididos com a bandeirada, assim não havendo o Golden Score.

OBS: 1 - As regras de luta conforme regulamento da FJERJ 2017;
2 - Todos os atletas deverão saber sua categoria;
3 - É obrigatório o uso do kimono em perfeitas condições;
4 - Serão proibidas as Técnicas de Estrangulamento e Chave de Braço nas categorias
Sub 13/15;
5- As categorias serão disputadas de branca a marrom.
6- O atleta que desistir de lutar, será considerado W.O. e o mesmo ficará sem premiação caso
esteja entre os finalistas e a escola sem a pontuação. Salvo em caso de acidente por conta de
lutas anteriores no dia da competição (JEUP’S)

9 – ATLETISMO
9.1 – PROVAS DE PISTA
SUB 13 Mas e Fem, SUB 15 e SUB 18 Fem – 100mts e 200 mts rasos;
SUB 15 e SUB 18 MASCULINO –100 mts e 400 mts rasos;
9.2 – PROVAS DE CAMPO
SUB 13, SUB 15 e SUB 18 Mas e Fem – Salto em Distância.
9.3 – PARTICIPAÇÃO
Toda escola tem direito de inscrever 2 atletas por prova em casa categoria, desde que respeite o
número de modalidades individuais por aluno.

ANEXO:

ALTERAÇÕES

TEMPO DE JOGO
CORRIDO

PEDIDOS DE
TEMPO

---------------------

OBSERVAÇÕES

INTERVALO

MODALIDADE
SUB 13 FEM / MASC 2
x 8'
FUTSAL

1 PEDIDO DE 30
EM CADA
PERÍODO

SUB 15 FEM / MAS2 x
10'

HANDEBOL

2 MIN. ENTRE OS
PERÍODOS

TEMPO
CRONOMETRADO
NO ULTIMO
MINUTO

SUB 18 FEM/ MASC 2 x
12'

SUB 13 FEM / MASC 2
x 8'

OBS: A PARTIR DA
3° FALTA
CUMULATIVA, TIRO
LIVRE SEM
BARREIRA.

1 PEDIDO DE 30
EM CADA
PERÍODO

2 MIN. ENTRE OS
PERÍODOS

SUB 15 FEM / MASC 2
x 10'
SUB 18 FEM / MASC 2
x 12'
SUB 13 FEM /MAS 2 x
8'
BASQUETE

1 PEDIDO DE 30
EM CADA
PERÍODO

SUB 15 FEM/MAS2 x10'

TEMPO
CRONOMETRADO
NOS 02 ÚLTIMOS
MINUTOS DO 2°
TEMPO E LANCE
LIVRE.

2 MIN. ENTRE OS
PERÍODOS

SUB 18 FEM 2x
10’/MASC 2 x12'
SUB 13/15/182 SETS 15
PONTOS.

EM CASO DE 14x14

VOLEIBOL

VAI A 2 P0NTOS
TIE BRAKE 15 PONTOS
1 PEDIDO DE 30 COM LIMITE EM 19
EM CADA SET
SUB 13 MASC/SUB 15´
FEM2 x 12'

FUTEBOL
SUB 15 MASC 2 x 15´

SUB 18 MASC 2 x 15´

2 MIN. ENTRE OS
SETS

Intervalo de 5
minutos
Intervalo de 5
minutos

