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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 através da Secretaria
de Esportes, Promoção da Saúde, Juventude, Idoso e Lazer.
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)
2)
3)
4)
5)

Voleibol
Tênis de Mesa
Xadres
Atletismo
Taekwondo

Das Categorias
Art. 6º - Os JEUP’S serão realizados em 3 categorias:
SUB 13 (Nascidos 2008, 2009 E 2010)
SUB 15 (Nascidos 2006 E 2007)
SUB 18 (Nascidos 2003, 2004 E 2005)

Parágrafo único -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,
Xadrez, Atletismo, Taekwondo e Voleibol.
Art. 8º -Todas as equipes deverão apresentar-se devidamente uniformizadas, com camisas,

shorts e meião da mesma cor e numeração adequada à modalidade em disputa.
Parágrafo único- Nas modalidades individuais o aluno pode se apresentar com o
uniforme da escola, sendo este ideal para prática esportiva. O Taekwondo terá normativa
própria a ser disposta em tópico abaixo.
Art. 9º - A equipe que não estiver em quadra, no dia e horário determinado, será
considerada perdedora.
§1º - 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.
§2º - As equipes deverão se apresentar uniformizadas no horário do jogo.
§3º - Não é de obrigação da Comissão Organizadora ceder vestiários para as escolas.
§4º - Será dado 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.
§5º - 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.
§6º - Unhas, a nível dos dedos.
Dos Participantes
Art. 10 - 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. 11 - Não será permitida a substituição e ou inclusão de nomes nas fichas de
inscrição nominal após o prazo estabelecido.

Dos Profissionais
Art. 12 – 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. Física.
§1º - A fiscalização nas escolas é função do CREF.
§2º - O professor licenciado em Ed. Física tem direito de ser técnico em Competições
Estudantis.
Art. 13 - Todo aquele que tiver uma Carteira de Técnico fornecida por alguma
Federação ou Confederação pode atuar como técnico nos JEUP’S.
Das Inscrições
Art. 14- A relação nominal deverá ser feita na ficha fornecida pela Secretaria de
Esportes, Promoção da Saúde, Juventude, Idoso e Lazer, com assinatura da direção,
secretária, professor de Educação Física. Deverá ainda constar na ficha o nome completo
do aluno e data de nascimento.
Art. 15 – As inscrições das Escolas nas modalidades deve ocorrer até o dia 05 de
novembro de 2021(sexta-feira), bem como as equipes deverão entregar a relação
nominal dos atletas até o dia 12 de Novembro de 2021 (sexta feira) para os esportes
coletivos e individuais, após essa data não será aceito nenhuma inscrição e a equipe
será eliminada dos jogos.
Dos Recursos e das Penalidades
Art. 16- 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. 17- Todo protesto deverá ser formulado por escrito, e entregue à Comissão
disciplinar dos JEUP’S imediatamente ao final da partida.
Art. 18- A Escola que fizer participar um atleta com qualquer tipo de
irregularidade, será eliminada na modalidade e o atleta será suspenso dos jogos.
§1º - Só caberão recursos e protestos de erro de direito.
§2º - Das decisões finais da Comissão Disciplinar, não caberão mais recursos.

§3º - 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. 19 - 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. 20 -Todos os alunos das categorias Sub 13, Sub 15 e Sub 18 que participarem dos
JEUP’S 2021 receberão uma medalha de participação.
§1º-A escola que se sagrar campeã por modalidade e sexo fará jus a um troféu.
§2º- Excepcionalmente este ano, não haverá campeão geral.
Disposições Finais
Art. 21- A participação dos atletas nos JEUP’S é de inteira responsabilidade da Escola
à qual está matriculado.
Art. 22- 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. 23- A Solenidade de abertura será simbólica no início da primeira modalidade
coletiva, na fase classificatória e final.
Art. 24- Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Geral dos JEUP’S.
Art. 25- Protocolo do Jeups para período de restrição sanitária por conta do
COVID-19
Normas e Procedimentos
 Obrigatoriedade do uso da máscara e ou bandana dentro de TODAS áreas do
evento e durante a competição;
 Aferição da temperatura na entrada do local de competição;
 Cada aluno deverá levar sua garrafa de água. Não haverá funcionamento dos
bebedouros;
 Proibição de consumo de alimentos dentro do ginásio.
 As equipes deverão chegar uniformizadas para os jogos. Os vestiários não serão
disponibilizados;
 Será permitido apenas um acompanhante por aluno no período de competição;

 De igual forma, a comissão técnica deverá ser reduzida ao mínimo indispensável
a prática segura do esporte;
 Será permitida a entrada de um representante da Escola durante atividade de sua
respectiva instituição;
 Limpeza periódica de toda estrutura;
 Espaçamento entre jogos/partidas para higienização do local e prevenção de
aglomeração;
 Disponibilização de lixeiras especificas para descarte de mascaras;
 Demarcação de lugares com distanciamento;
 Tapetes sanitizantes na entrada do ginásio.
 É de responsabilidade da escola a comunicação a SEPJIL em caso de suspeita de
COVID ou sintomas suspeitos de algum aluno ou comissão técnica.

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- 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 Sub
18 Fem – 2,24 m e Masculino –2, 43 m.
8. Não haverá mudança de lado da quadra ao final dos sets.

2 - 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 Antiesportiva 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

3 - 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.
4 – ATLETISMO
4.1 – PROVAS DE PISTA
SUB 13 Mas e Fem 100 mts
SUB 15 Mas e Fem 100 mts
SUB 18 Mas e Fem 100 mts
4.2 – PROVAS DE CAMPO
SUB 13, SUB 15 e SUB 18 Mas e Fem – Salto em Distância.

4.3 – PARTICIPAÇÃO
Toda escola tem direito de inscrever 2 atletas por prova em casa categoria, desde que respeite
o número de modalidades individuais por aluno.

5 – Taekwondo
Modalidades
A) Poomsae (Formas)
B) Acrobático ( Salto Vertical e Salto Horizontal)

A) Taekwondo Poomsae
A.1) Divisão de Categorias
Faixas
Branca ou Branca C/ Amarela
Amarela ou Amarela P/Verde
Verde ou Verde P/Azul
Azul ou Azul P/Vermelha
Vermelha ou Vermelha P/Preta
Preta

Gub
10° ou 9°
8° ou 7°
6° ou 5°
4° ou 3°
2° ou 1°
1°

Poomsae
Saju Tirigui
I Jang ou Il Jang
Sam Jang ou Sa Jang
Oh Jang ou Yuk Jan
Tchil Jang ou Pal Jang
Korio

Preta 1° Dan em diante (sem distinção de graduação acima do 1° Dan)

A.2) O Atleta apresentará apenas um dos poomsae dentro da categoria
A.3) Tempo de apresentação 60 segundos máximo
A.4) Sistema de avaliação (Corte)
Classes Sub 13 / 15 / 18

B)Taekwondo Acrobático
B.1) Salto Vertical (Tui Ap Tchagui)

Taegeuk
X
1 ou 2
3 ou 4
5 ou 6
7 ou 8
X

Genero
M /F
M /F
M /F
M /F
M /F
M /F

B.1.1) Será colocado base de contato em material de EVA a uma altura onde o atleta fará
seu percurso e saltará com o chute (Tui Ap Tchagui) e tendo o contato com essa Base
validará o chute. Cada Altleta terá direito a dois saltos.
B.1.2) As medidas dos Saltos sempre será o usado o critério de aumentar de 5 cm em 5cm
Exemplo : 185cm podendo aumentar para 190cm , 195 cm, 200 cm ficando a critério do
atleta
B.1.3) Categorias
Sub 11 / 13 / 15 / 18 Masculino e Feminino
Graduação
10° a 1° Gub ( Faixa Branca a Vermelha Ponta Preta )
Faixa Preta
B.2) Salto Horizontal (Tui Yop Tchagui)
Será colocado uma referencia no solo de onde ele poderá fazer um salto horizontal e num
outro ponto teremos uma base de contato em EVA para que o mesmo a acerte e validara
o salto, sendo feita a distância medida anteriormente.

B.2.1) O critério de avaliação serão usadas o mesmo critério do salto vertical, nessa
categoria sendo horizontal.

Categorias
Sub 11 / 13 / 15 / 18 Masculino e Feminino
Graduação
10° a 1° Gub ( Faixa Branca a Vermelha Ponta Preta )
Faixa Preta

C) CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO
 1º LUGAR – 15 PONTOS;
 2º LUGAR – 9 PONTOS;
 3º LUGAR – 5 PONTOS;
 4º LUGAR – 3 PONTOS;

 5º LUGAR – 2 PONTOS;
 6º LUGAR E TODOS QUE PARTICIPARAM – 1 PONTO

OBSERVAÇÃO:
- Todo faixa preta que tiver dúvida, para deverá estar registrado na federação do Rio de
Janeiro
- Todos os atletas deverão estar usando Dobok gola em V (uniforme de Taekwondo),
podendo ser nas cores Branco ou Azul ou Vermelho .
- Cada Escola poderá inscrever quantos atletas quiser.
- Caso haja um objeção a um julgamento de um árbitro, um delegado oficial da Equipe,
que seja devidamente inscrito na FTKDERJ E CBTKD, deve apresentar um pedido de
reavaliação de decisão (pedido de protesto), que será julgado pela Comissão disciplinar
dos JEUP’S

