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27° JOGOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
INICIO DOS JOGOS: 28/06/2018
LOCAL: SESC NOGUEIRA
HORÁRIO: 9H

15/04/2018: CONGRESSO TÉCNICO
HORA:14 h.
LOCAL: CENTRO DE CULTURA.
17/05/2018 À 31/05/2018: PRAZO FINAL (ATÉ 18:00h.) PARA DEVOLUÇÃO DAS
FICHAS DE INSCRIÇÃO GERAL.
05/06/2018 À 20/06/2018: PRAZO FINAL (ATÉ 18:00h.) PARA DEVOLUÇÃO DAS
FICHAS DE INSCRIÇÃO NOMINAL DOS ATLETAS NA SUPERINTENDÊNCIA DE
ESPORTE E LAZER.

SORTEIO DA TABELA
04/06/2018 14h

SAMEA ÁZARA DE CARVALHO
Secretária de Educação
HINGO HAMMES
Superintendente de Esporte e Lazer
HÉLIO ANDRÉ
RICARDO CABIDO
Divisão de Educação Esportiva
Secretaria de Educação
ALEXANDRE JERONIMO
Coordenador de Esporte Estudantil
Instituto Municipal de Cultura e Esportes
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
REGULAMENTO GERAL

Das Disposições Preliminares
Art. 1° - Este regulamento geral é um conjunto das disposições que regem as competições dos
Jogos das Escolas Municipais.
Art. 2° - Os JEMS são promovidos pela Prefeitura de Petrópolis, Secretaria de Educação e
superintendência de esporte e lazer.
Art. 3° - Os participantes dos jogos serão considerados conhecedores, sem reserva alguma, 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. 4° - Os JEMS 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 Modalidades Desportivas
Art. 5º - Constarão nos JEMS as seguintes modalidades desportivas:
a) Futsal
b) Basquetebol
c) Xadrez
d) Futebol de Campo

e) Handebol
f) Voleibol
g) Tênis de Mesa
h) Atletismo

OBS: Masculino e feminino em todas as modalidades. Exceto futebol de campo.
Da Categoria
Art. 6° - Os JEMS serão realizados em 2 categorias:
Categoria sub-13 (nascidos até 2005)
Categoria sub-15 (nascidos até 2003)
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Os alunos que subirem de categoria não poderão jogar na sua categoria na mesma modalidade.
Os alunos que subirem de categoria poderão voltar para sua categoria em outra modalidade.
Das Competições
Art. 7° - Todas as equipes deverão apresentar-se devidamente uniformizadas, com camisas e
shorts da mesma cor (podendo ser o uniforme da escola, desde que esteja numerado) e
numeração adequada à modalidade em disputa (inclusive para as competições individuais).
Art. 8° - A Escola que não comparecer à competição da sua categoria e gênero, modalidade
coletiva ou individual será eliminada da modalidade e categoria. Em casos omissos, caberá
recurso à organização geral dos jogos.
Art. 9°- Todas as equipes deverão apresentar a relação nominal dos atletas até o dia 20/06/2018.
Art. 10°- Os jogos:
Os jogos serão disputados pelo sistema de eliminatória simples.
Art. 11°- A equipe que não estiver em quadra, no horário determinado, será considerada
perdedora, ficando sujeita a penalização.
§ - 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.
§ - Haverá uma tolerância de 10 minutos de atraso para o primeiro jogo da manhã e o
primeiro da tarde. Para os demais jogos não haverá tolerância.
§ - As equipes inscritas nas modalidades coletivas e os atletas inscritos nas modalidades
individuais dos JEMS 2018 que não comparecerem as mesmas, a escola será penalizada com a
perda de 15 pontos no somatório geral.
Dos Participantes
Art. 12°- Será livre a participação nos JEMS dos alunos do Ensino Fundamental, regularmente
matriculados na Rede Municipal.
§ - A identificação do aluno deverá ser feita através da ficha de inscrição mais relação dos
atletas.
Art. 13°- O atleta poderá participar de todas as modalidades individuais e coletivas desde que
ainda não tenha concluído o Ensino Médio e esteja dentro das faixas etárias previstas.
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Art. 14°- Poderão participar dos JEMS: alunos matriculados, professores formados em
Educação Física como técnicos, e na sua ausência, responderão pelas equipes as diretoras e/ou
auxiliares de disciplina como acompanhantes.
Art. 15º- Os alunos deverão participar dos JEM´S pela escola que estiverem matriculados até a
entrega das fichas de inscrição nominal no dia 20/06/2018.
Das Inscrições
Art. 16°- A inscrição nominal por modalidade e sexo nos desportos coletivos, deverão ser
entregues no dia 20/06/2018.
§ - Não será permitida a substituição e/ou inclusão de nomes nas fichas de inscrição
nominal após o início da competição ou o 1° jogo da equipe.
Dos Recursos e das Penalidades
Art. 17°- As Escolas poderão participar dos Jogos com suas torcidas. Porém, se estas não
tiverem uma boa conduta, serão convidadas a se retirar do local de competição, e impedidas de
participarem das próximas modalidades que a Escola estiver inscrita.
Art. 18°- Todo protesto deverá ser formulado por escrito, e entregue ao delegado do jogo ou à
coordenação geral dos JEMS (DIVISÃO ESPORTIVA) imediatamente após o ocorrido.
Art. 19°- A Escola que fizer participar um atleta com qualquer tipo de irregularidade, será
eliminada na modalidade e o atleta será suspenso dos jogos, inclusive no próximo JEMS.
§ 1°- Só caberão recursos e protestos por erro de direito.
§ 2º- Das decisões finais da Coordenação Geral dos JEMS não caberão mais recursos.
Art. 20°- 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.

Da Premiação
Art. 21° - Serão premiados com medalhas alusivas aos jogos os alunos das categorias sub 13 e
sub 15 das modalidades coletivas e individuais.
§ 1º- Certificados para o primeiro, segundo e terceiro colocado das modalidades coletivas
e individuais.
§ 2° - Troféus para os campeões por modalidade sub 13 e sub 15.
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Art. 22° - A escola que se sagrar campeã geral e vice-campeã fará jus a um troféu alusivo aos
JEMS.
Art. 23º – VETADO.
Disposições Finais
Art. 24º- Não será permitido o uso de instrumentos de sopro e percussão nos locais dos JEMS.
Art. 25º- A participação dos atletas nos JEMS é de inteira responsabilidade da Escola na qual
está matriculado.
Art. 26º- Os jogos poderão ser realizados de segunda-feira à Sexta, nos períodos da manhã e
tarde.
Art. 27º- Só haverá a competição da modalidade com o mínimo de 02 escolas inscritas na
mesma.
Art.28º- A inscrição para o JEUPS 2018 fica liberada para todas as escolas.
Art. 29º- A abertura será feita antes do início das competições por modalidade.

§ - A contagem de pontos para as modalidades desportivas obedecerá ao seguinte critério:
1° lugar
15

2° lugar
09

3° lugar
05

4° lugar
03

5° lugar
02

6° lugar
01

Art. 30º-.VETADO
Art. 31º- Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Geral dos JEMS.

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
1.1 – Critérios de Desempate
a) A competição será disputada com sistema de eliminatória simples.
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b) Em caso de empate, cada equipe executará a cobrança de 03 (três) penalidades por atleta até
que seja determinado o vencedor.
c) Após a 3ª falta, será cobrado tiro livre direto sem barreira.
d) É obrigatório o uso da caneleira e tênis ou chuteira de futsal, sendo vetado o uso de chuteira
com travas.
1.2 – Bolas
Sub-13 - Masc. e Fem - Max 200
Sub-15 - Masc. e Fem - Max 500

2 - HANDEBOL
2.1 – Critérios de Desempate
a) Em caso de empate, cada equipe executará a cobrança de 03(três) tiros de 07 (sete) metros até
que seja determinado o vencedor.
c) Todos os atletas relacionados em súmula poderão participar da cobrança dos tiros de 07 (sete)
metros, a critério do professor-técnico.
 Exceto os excluídos, desqualificados e expulsos.
2.2 – Bolas
Sub-13 - Masculino e Feminino H1L
Sub-15 - Feminino H1L
Sub-15 - Masculino H2L
3- VOLEIBOL


Sub-13 - Será fixado um limite de 15(quinze) pontos nos dois primeiros SETS, mesmo com
apenas 01 ponto de diferença. No Tie-Brake será fixado um limite de 15 (quinze) pontos. Será
permitido o saque por cima.

 Sub-15 – Será fixado um limite de 17 (dezessete) pontos nos dois primeiros SETS, mesmo
com apenas 01 ponto de diferença. No Tie-Brake será fixado um limite de 15 (quinze)
pontos.
4 – BASQUETEBOL
a) A partir da 3ª falta, será cobrado 2 lances livres em cada período.
b) Critérios de desempate do jogo.
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Prorrogação de 03 minutos sem intervalo. Permanecendo o empate três lances livres.

5 - TÊNIS DE MESA
a) Cada Escola poderá inscrever no máximo de 02 (dois) atletas por categoria e sexo na
competição;
b) A competição será disputada em caráter individual, com eliminatória simples.
c) Serão criadas em cada modalidade 02 chaves distintas, com 01 atleta de cada Escola em
chave cujos finalistas decidirão o título entre si;
d) Os jogos serão de melhor de 03 (três) SETS de 11 pontos;
e) O saque poderá ser dado para qualquer ponto da mesa do adversário;
f) Todas as vezes que o saque “Queimar” a rede, deverá ser repetido sem limite de vezes;
g) Caracterizada a conduta Anti-Esportiva a Escola será eliminada da competição;
h) O atleta deverá estar uniformizado (camisa da escola e short);
* A raquete deverá ter borracha.

7 - XADREZ
a) Cada Escola poderá inscrever no máximo 02 (dois) atletas por categoria e sexo.
b) Serão obedecidas às regras oficiais da FEXERJ, para controle de tempo 21’ KO.
c) Sistema de emparceiramento Suíço, onde número de rodadas depende do número de atletas
inscritos.
d) Em caso do sistema for o suíço (mais de 8 participantes), poderá ser feito em 6 ou 7 rodadas.
e) Só poderão permanecer no local de jogo, os atletas com partidas em andamento.
f) 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.
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08 – FUTEBOL DE CAMPO

a) A Escola poderá inscrever no máximo 16 atletas;
b) É obrigatório o uso de chuteira com travas ou chuteira de society e caneleira;
c) A competição será disputada com sistema de eliminatória simples.
d) Em caso de empate, cada equipe executará a cobrança de 03 (três) penalidades por atleta até
que seja determinado o vencedor.
e) Será permitido de uma a cinco substituições de acordo com o número de suplentes inscritos.

ANEXO:

ALTERAÇÕES
--------------------MODALIDADE

FUTSAL

HANDEBOL
BASQUETE

VOLEIBOL

FUTEBOL

TEMPO DE
JOGO
CORRIDO
SUB-13 FEM
MASC
SUB-15 FEM
MASC

PEDIDOS ALTURA DA INTERVALO
DE TEMPO
REDE

2 X 10' 1 PEDIDO DE 30
2 X 10'
EM CADA
2 X10'
PERÍODO
2 X10'

SUB-13 FEM 2 X 10' 1 PEDIDO DE 30
MASC. 2 X 10'
EM CADA
SUB-15 FEM 2 X10'
PERÍODO
MASC 2 X10'
SUB-13 FEM 2 X 8' 1 PEDIDO DE 30
MASC 2 X 8'
EM CADA
SUB-15 FEM 2 X10'
PERÍODO
MAS 2 X10'

SUB-13 2 SETS 15
SUB-15 2 SETS 17
TIE BRAKE 15
PONTOS
SUB-13 MAS 2 X 12’
SUB-15MAS 2 X 15’

OBS:APÓS A 3°
FALTA
CUMULATIVA,
TIRO LIVRE SEM
BARREIRA
PARANDO O
CRONÔMETRO
NAS FALTAS.

3 MIN. ENTRE
OS PERÍODOS

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

3 MIN. ENTRE
OS PERÍODOS

TEMPO
CRONOMETRADO
NOS 02 ÚLTIMOS
MINUTOS DO 2°
TEMPO E LANCE
LIVRE.
SUB 13 FEM. 2,10M
MASC. 2,30M
SUB
15
FEM. 2,17M
1 PEDIDO DE 30
MASC.
2,35M
EM CADA SET
-----------------------

5 MIN. ENTRE
OS PERÍODOS

2 MIN. ENTRE
OS SETS
5 MIN. ENTRE
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OS PERIODOS

OBS: NAS MODALIDADES COLETIVAS, A ESCOLA SÓ PODERÁ INSCREVER NO
MÁXIMO 12 ATLETAS.
COM EXCEÇÃO DO FUTEBOL DE CAMPO QUE PODERÁ TER 16 ATLETAS.
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