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I- DA PROMOÇÃO E OBJETIVOS 

Art. 1º - O XXX JOGOS DA QUARESMA têm por finalidade promover o intercâmbio 

esportivo entre os municípios e equipes de que deles participarão, proporcionar boas 

relações entre os dirigentes e atletas, bem como, apontar o surgimento de novos valores 

do cenário desportivo do Município de Serro e região. 

Art. 2º - Todas as Cidades e equipes estarão em condições de participar DOS XXX 

JOGOS DA QUARESMA, uma vez que, solicitada sua inscrição no Serro Tênis Clube 

(Praça de Esportes), até o dia 01/03/2017 ás 18:00 hs. 

Art.3º - Os casos omissos neste Regulamento sejam de natureza técnica, disciplinar ou 

administrativa serão resolvidos pela Equipe Organizadora. 

II - PROGRAMAÇÃO  

Art. 4º - Contarão no programa DOS XXX JOGOS DA QUARESMA 2017 as 

seguintes modalidades: 

1.  Futsal Adulto sem limite de idade 

2. Futsal Veterano (nascidos no ano de 1967 ou após) 

3.  Futsal Feminino sem limite de idade  

4.  Futsal Juvenil (nascidos no ano de 1999, 2000, 2001 ou após). 

5.  Futsal Infantil (nascidos no ano de 2002, 2003 ou após). 

6.  Futsal Mirim (nascidos no ano de 2004, 2005 ou após). 

7. Futsal pré-mirim (nascidos no ano de 2006, 2007 ou após). 

8.  Voleibol feminino sem limite de idade. 

9.  Voleibol masculino sem limite de idade. 

10. Handebol feminino sem limite de idade. 

11.  Handebol masculino sem limite de idade. 

12.  Basquetebol masculino sem limite de idade. 

13. Basquetebol Feminino sem limite de idade. 

14.  Peteca masculino e feminino sem limite de idade. 

15.  Truco. 
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Art. 5º - Durante OS XXX JOGOS DA QUARESMA 2017 serão reconhecidos 

participantes como autoridades, dentro de suas funções, os seguintes órgãos: 

1- Comissão de Honra 

2- Equipe Organizadora 

3- Arbitragens 

4- Conselho Municipal de Esportes 

5- Comissão Disciplinar 

Art. 6º – A Comissão de Honra DOS XXX JOGOS DA QUARESMA será constituída 

pelas autoridades: Prefeitos das Cidades participantes. 

Art. 7º - A Equipe Organizadora DOS XXX JOGOS DA QUARESMA será exercida 

pela Direção do SERRO TÊNIS CLUBE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ESPORTE E LAZER e membros de sua Assessoria previamente designados. 

§ ÚNICO: OS JOGOS DAS MODALIDADES COLETIVAS SERÃO DISPUTADOS 

AOS SÁBADOS E DOMINGOS, NO PERÍODO DA QUARESMA, COM EXCEÇÃO 

DO TORNEIO DE TRUCO QUE SERÁ DISPUTADO AS QUARTAS E SEXTAS-

FEIRAS E AS CATEGORIAS INFANTIL E MIRIM QUE SERÃO DISPUTADAS AOS 

DOMINGOS DE MANHÃ. 

III – COMPETÊNCIA 

Art. 8º – Cabe a mais alta autoridade presente presidir as solenidades de abertura e 

encerramento DOS XXX JOGOS DA QUARESMA. 

Art. 9º – Compete a Equipe Organizadora DOS XXX JOGOS DA QUARESMA. 

1- Exercer as funções e atribuições de acordo com o Código Disciplinar, decidindo sob 

casos disciplinares, recursos e casos omissos. 

2- Cumprir e fazer cumprir todos os itens do presente Regulamento. 

3- Elaborar os programas para OS XXX JOGOS DA QUARESMA. 

4- Designar os locais e horários para as competições. 

5- Tomar decisões, quando houver necessidade em assunto de natureza técnica DOS 

XXX JOGOS DA QUARESMA.  Aprovar resultados das competições e 

providenciar a divulgação dos mesmos. 

6- Coordenar a competição em todas as fases. 

7- Elaborar o relatório até 10 (dez) dias após os jogos. 

8- Elaborar, preparar e expedir correspondência. 

9- Controlar a documentação, inscrição e registro. 
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10- Expedir boletins e notas oficiais. 

11- Fornecer o material necessário para os jogos. 

12- Providenciar policiamento regular nos locais dos jogos. 

13- Designar árbitros para os jogos, não sendo admitidas impugnações ou vetos aos 

indicados. 

14- Caberá às Equipes inscritas no campeonato a total 

responsabilidade no caso de acidentes envolvendo qualquer um de 

seus atletas.   

15-  Será de inteira responsabilidade das Equipes o dano material ou moral, com 

funcionários e dirigentes do SERRO TÊNIS CLUBE. 

16- A Equipe Organizadora terá total autonomia para cancelar, adiar 

com no mínimo de 5 (CINCO) horas antecedentes aos horários dos 

jogos previstos em tabela. 

§ ÚNICO: Não caberá nenhum recurso contra a arbitragem. 

IV – DA PARTICIPAÇÃO DAS EQUIPES 

Art. 10º – Somente poderão concorrer AOS XXX JOGOS DA QUARESMA as 

representações das Equipes que preencheram os seguintes itens: 

1- Estar inscrito na Secretaria do Serro Tênis Clube (praça de esportes) até a data fixada 

pela Equipe Organizadora. 

2- NENHUMA EQUIPE PODERA TER NOMES ALUSIVOS A QUALQUER TIPO DE 

DROGAS, BEBIDAS ALCOÓLICAS OU QUE DESTORÇAM O FOCO E A 

VERDADEIRA IMAGEM DO ESPORTE.  

3- Qualquer comunicação ou recurso deverá ser entregue digitado no prazo máximo de 

24 (vinte e quatro) horas após o ocorrido. 

4- A Equipe Organizadora somente aceitará recurso das Equipes envolvidas no jogo, 

este deverá ser entregue pelos representantes das Equipes. 

5- A taxa de recurso será de R$400,00 (quatrocentos reais). Caso o recurso venha ser 

procedente a taxa será devolvida. 

6- Os recursos não terão efeitos suspensivos. 

§ ÚNICO: Todo Técnico de Equipe deverá procurar o Boletim e as 

Notas Oficiais na Sede do Serro Tênis Clube, se responsabilizando 

pela comunicação do seu conteúdo aos seus atletas. 
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V – DA INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS E TÉCNICOS 

Art.11º – As inscrições de atletas e técnicos serão feitas mediante preenchimento de 

formulário próprio fornecido pela Equipe Organizadora. O prazo para entrega das fichas 

de inscrições serão até o DIA 01/03/2017, QUARTA - FEIRA, ÀS 18:00HS NA 

SEDE DO SERRO TÊNIS CLUBE E A REUNIÃO TECNICA PARA SORTEIO 

DAS CHAVES SERÁ DIA 03/03/2017 ÀS 19:00HS NO SALÃO DO SERRO 

TENIS CLUBE. (O NÃO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DAS EQUIPES DO 

MUNICÍPIO IMPLICARÁ NA ELIMINAÇÃO DIRETA DA EQUIPE).  

Art.12º – A Equipe que inscrever atleta irregular será eliminada do torneio em disputa, na 

categoria que for constatada a irregularidade. 

Art.13º – São condições fundamentais para um atleta participar dos jogos: 

a- Estar devidamente inscrito na Secretaria do Serro Tênis Clube; 

b- Ser portador de documento de identidade (carteira trabalho, carteira de identidade 

certificado reservista, carteira nacional de habilitação ou passaporte).  

c- NÃO SERÃO ACEITAS CERTIDÕES DE NASCIMENTO COMO DOCUMENTO DE 

IDENTIFICAÇÃO PARA OS JOGOS. 

d- O Atleta inscrito em uma categoria poderá participar de outra acima desde que esteja 

apto e inscrito nas mesmas. 

e- Será obrigatória a apresentação do documento de identificação em todas as 

modalidades e suas categorias: (Veterano, Adulto, Feminino, Juvenil, Infantil e 

Mirim e Pré-Mirim). A não apresentação do mesmo implicará na desclassificação 

do atleta da partida em disputa. 

§ ÚNICO: As inscrições só serão válidas mediante pagamento de taxa de R$ 250,00 

(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS). Para as categorias INFANTIL E MIRIM a taxa será 

de R$200,00 (DUZENTOS REAIS) e R$40,00 (QUARENTA REAIS) para o TRUCO E 

PETECA, que deverão ser pagas junto com a entrega da ficha de inscrição. Para as 

cidades circunvizinhas, estas deverão fazer um DEPOSITO IDENTIFICADO NA CONTA 

DO SERRO TENIS CLUBE, BANCO BRASIL, AGENCIA 1145-2, CONTA CORRENTE: 

14.514-9 ATE O PRAZO LIMITE E ENVIAR VIA EMAIL: serrotenisclube@outlook.com 

PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA INSCRIÇÃO. (O não pagamento da taxa implicará na 

exclusão das equipes no sorteio das chaves).  

VI – DA LIMITAÇÃO 

Art.14º – Número máximo de atletas será: 

 Futsal 12 (doze). 

mailto:serrotenisclube@outlook.com
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 Handebol 14 (quatorze). 

 Basquete 12 (doze). 

 Voleibol 12 (doze).  

 Truco 02 (dois) 

 Peteca 02 (dois). 

§ ÚNICO: Após as inscrições dos atletas, que serão feitas até a data prevista, estas 

não poderão sofrer nenhuma alteração ou complementação sob qualquer 

circunstância, vetando qualquer inscrição fora de prazo. 

VII – DO CERIMONIAL DE ABERTURA 

Art.15º – OS XXX JOGOS DA QUARESMA têm por obrigatoriedade, o cerimonial de 

abertura do qual participarão todos os atletas e com direito à palavra duas autoridades. 

 

§: A EQUIPE QUE NÃO COMPARECER COM NO MÍNIMO DE 08 (OITO) 

ATLETAS DEVIDAMENTE UNIFORMIZADOS NA CERIMONIA DE 

ABERTURA SERÁ ELIMINADA DO TORNEIO. 

 

Art.16º – A realização da cerimônia de abertura dos jogos ficará sob responsabilidade da 

Equipe Organizadora. 

VIII – DOS PRÊMIOS 

Art.17º – Serão conferidas medalhas aos atletas e técnicos das Equipes colocadas em 1º 

e 2º lugares. Troféu para equipe campeã, equipe vice-campeã e troféus para os 

artilheiros. 

IX – DAS COMPETIÇÕES 

Art.18º – Os jogos serão regidos pelo presente Regulamento Geral, Notas Oficiais e pelas 

regras nacionais em vigor. 

Art.19º – Os jogos terão início no horário fixado na tabela, sendo admitida uma tolerância 

de 10 minutos para o início dos jogos além dos horários da tabela, SOMENTE VÁLIDA A 

TOLERÂNCIA PARA PRIMEIRA PARTIDA.  

 

§ ÚNICO: OS JOGOS DAS CATEGORIAS INFANTIL E MIRIM SERÃO DISPUTADOS 

APENAS AOS DOMINGOS, A PARTIR DAS 08:30 NO SERRO TÊNIS CLUBE. 

 

Art. 20º – É obrigatório o uso de uniforme completo e igual para todos os atletas (calção, 

camisa e meião), sendo os goleiros uniformes adverso, DEVENDO TODAS AS CAMISAS 

SER NUMERADAS INCLUSIVE A DO GOLEIRO. 
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Art. 21º - O mando de campo pertencerá sempre à equipe colocada em primeiro lugar na 

tabela cabendo a mesma a troca de camisas em caso de coincidência de cores. 

§ ÚNICO: SERÁ OBRIGATÓRIO O USO DE CANELEIRAS POR TODOS OS ATLETAS 

DE FUTSAL E AINDA O USO DE BRAÇADEIRA PARA O CAPITÃO DE CADA 

EQUIPE. 

Art. 22º – O abandono de quadra antes do final do jogo será considerado pela Equipe 

Organizadora como WO. 

Art. 23º- O abandono de quadra por qualquer equipe ou suspensão de uma partida por 

falta de número mínimo de jogadores, se a equipe infratora estiver perdendo o jogo, será 

mantido o resultado. Caso contrário à equipe será punida por WO, a favor do adversário.  

Art. 24º – Toda Equipe (atletas, técnico e massagista), inscritos, perdedora por WO, será 

desclassificada DOS XXX JOGOS DA QUARESMA naquela modalidade, no ano da 

disputa e no ano seguinte, ou seja, não participará do XXXI JOGOS DA 

QUARESMA/2018 e qualquer torneio promovido pelo Serro Tênis Clube neste período 

(2017 a 2018). 

 

§ ÚNICO: A EQUIPE QUE FOR DESCLASSIFICADA POR WO TERÁ TODOS 

SEUS RESULTADOS DESCONSIDERADOS. 

 

Art. 25º - Quando um jogo for interrompido por qualquer motivo e ou fenômenos da 

natureza, será observado o seguinte: numa partida que já tiver sido jogado o equivalente 

a 50% do segundo período, será declarada vencedora, a equipe que tiver a frente do 

placar. Em caso de empate prevalecerá o resultado da partida.  Nos jogos de quartas-de-

final, semifinais e finais caso sejam interrompidos as partidas, as mesmas terão 

continuidade em outra data, horário e local estabelecidos pela organização. 

 

X- DA CLASSIFICAÇÃO 

ART. 26º Para efeito de classificação, a contagem de pontos será a seguinte: 

VITÓRIA :   03 PONTOS 

EMPATE:    01 PONTO 

DERROTA: 00 PONTOS 

 

Art. 27º- Quando duas ou mais equipes terminarem empatadas na soma de pontos 

ganhos, na respectiva fase, o desempate far-se-á da seguinte maneira e em ordem 

sucessiva de eliminação, estabelecendo-se sempre com base num critério único que será; 

A- MAIOR NUMERO DE VITORIAS; 
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B- SALDO DE GOLS (FUTSAL e HANDEBOL) SALDO DE SETS (VOLEI) SALDO DE 

PONTOS (BASQUETE); 

C- GOLS MARCADOS (FUTSAL E HANDEBOL) MAIOR Nº DE CESTAS (BASQUETE) 

MAIOR Nº DE SETS GANHOS (VOLEI); 

D- CONFRONTO DIRETO (DUAS EQUIPES); 

E- SORTEIO; 

Art. 28º - Na disputa do futsal nas fases de quartas-de-final, semifinal e final em caso de 

empate no tempo normal de jogo, o vencedor será conhecido através de cobranças de 

pênaltis, sendo 05 cobranças para cada equipe. 

 

XI- DA DISCIPLINA 

Art. 29º - O atleta, técnico ou massagista, expulsos estarão automaticamente suspensos 

por uma partida, independente das punições que lhe poderão ser imposta pela comissão 

organizadora e Conselho Municipal de Esportes. 

Art. 30º- O atleta, técnico ou massagista que agredir fisicamente o companheiro da 

equipe ou adversário membros da organização do torneio, funcionários do clube, 

mesários e árbitros da competição, desistir de participar de 01 partida ou abandonar a 

quadra de jogo sem justa causa será eliminado do torneio e automaticamente suspenso 

por 01 ano de participar de qualquer torneio promovido pelo Serro Tênis Clube. 

Art. 31º - No caso de expulsão por agressão o infrator estará automaticamente eliminado 

do torneio independente de outras punições que lhe poderão ser impostas pela comissão 

organizadora. 

 

Art. 32º - SÓ PODERÃO PERMANECER NO BANCO DE RESERVAS OS ATLETAS 

INSCRITOS NA FICHA DE INSCRIÇÃO JUNTAMENTE COM O SEU TÉCNICO E 

MASSAGISTA. 

ÚNICO. O TÉCNICO E O MASSAGISTA DEVERÃO SER MAIORES DE 18 ANOS. 

 

Art. 33º- Não será permitida a presença de crianças, o uso de bebidas alcoólicas assim 

como o consumo de cigarros no banco destinado aos reservas. 

Art. 34º - Caberá aos técnicos controlar a suspensão automática de seus atletas e não 

colocar atleta suspenso na partida seguinte. 

Art. 35º - Aplicação de Cartões 

03 cartões amarelos – suspensão de 01 partida 

01 cartão vermelho – suspensão de 01 partida 
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XII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 36º – Toda e qualquer comunicação da Equipe Organizadora DOS XXX JOGOS 

DA QUARESMA será feita por Nota Oficial. 

 

A Nota Oficial poderá ainda retificar, esclarecer ou ratificar o conteúdo do 

Regulamento Geral e tabelas. 

Art.37º – O Serro Tênis Clube, não se responsabilizará por quaisquer acidentes que 

possam ocorrer com jogadores ou terceiros no decorrer ou após a realização dos 

jogos. 

 

XIII – DO REGULAMENTO TÉCNICO 

Art. 38º – As competições serão realizadas de acordo com as Regras nacionais adotadas 

pela Confederação Brasileira de Futsal, Voleibol, Basquetebol, Handebol, Peteca e pelo 

que dispuser este Regulamento. 

Revogadas as disposições em contrário este Regulamento entrará em vigor na data de 

sua publicação. 

 

 

SERRO, 07 DE FEVEREIRO DE 2017. 

 

 

 

REALIZAÇÃO 

 

SERRO TÊNIS CLUBE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 

 

APOIO: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO  

 

 

 

 

 


