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INTRODUÇÃO 

 
 
 O Esporte, a lém de um meio saudável de v ida tem demonstrado ser um dos mercados 

mais promissores em desenvolv imento no mundo atual ,  pr inc ipalmente na área soc ia l ,  onde 

aparece como uma excelente forma de mostrar um caminho contrár io ao da v iolência e da 

marginal idade.  

 O Governo do Estado do Paraná através da Secretar ia da Educação e Secretar ia do 

Espor te e Tur ismo, real iza os Jogos Escolares do Paraná,  com objet ivos gerais p romover  a 

prát ica da Manifestação do Despor to Escolar nas mais var iadas modalidades,  envolvendo 

todos os 32 núc leos regionais de Educação do Estado do Paraná (Escolas: Munic ipais ,  

Estaduais e Pr ivadas), dando oportunidade de par t ic ipação a um maior número de alunos,  

despertando o gosto pela prát ica  espor t iva, através de pr inc íp ios  educat ivos, formativos e 

compet i t ivos.  

 Os Jogos Escolares do Paraná abrangem a par t ic ipação de uma grande parcela da 

nossa comunidade escolar ,  envolvendo estudantes do ens ino fundamental e médio e com 

necess idades educacionais espec iais , benef ic iando d iretamente mais de 63.000 pessoas em 

todas as Fase da Compet ição.  

 Para se organizar uma compet ição esp or t iva, a lém dos recursos f inanceiros, f ís icos e 

humanos, é necessár io estabelecer as responsabil idades de todos aqueles que part ic ipam do 

processo de organização e execução.  

Esse manual tem por  f ina l idade fac i l i tar  e padronizar a organização dos eventos e m 

todas as suas fases, permit indo d inamizar o processo, mostrando de forma clara e 

transparente as responsabil idades de cada um dos parceiros e ent idades envolv idas na 

real ização dos Jogos Escolares do Paraná -  2014 .  

 

 
 
 
 
 
 
 

SECRETARIA DO ESPORTE E TURISMO 
DIRETORIA DE ESPORTE 

COORDENAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DO PARANÁ  
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I.  RESPONSABILIDADES DA SEED/SEET. 
 
01.  RECURSOS HUMANOS - COMISSÃO TÉCNICA 
 
1.1COMPOSIÇÃO 
A Secretar ia do Espor te –  SEET, através do seu representante legalmente habi l i tado 
const i tu irá através de documento of ic ia l a Comissão Técnica para os Jogos Escolares do 
Paraná ,  em cada uma de suas fases,  f icando ass im const i tu ída:  

 

FASE FINAL  
I -  Direção Geral ,  a qual se v incula:  
a)  Coordenação Técnica,  a qual se v incula:  
-  Assessor ia Técnica (SEET);  
-  Supervisão de modal idade (SEET);  
-  Coordenação de modalidade (Ent idades  de Administração do Despor to);  
-  Equipes de Arbit ragem (Ent idades de Administração do Despor to);  
b)  Coordenação Administrat iva,  a qual se vincula:  
-  Assessor ia de Contro le de Documen tos (SEET);  
-  Assessor ia de Resultados (SEET);  
-  Secretar ia Geral (SEET).  
c)  Coordenação F inanceira (SEET). 
d)  Coordenação de Al imentação (SEED/SEE T) 
e) Coordenação de Alojamentos (SEED/SEET) 
f )   Coordenação de Transportes (SEED/SEET) 
g) Coordenação de In f raestrutura (SEED/SEET) 
h) Coordenação de Divulgação, a qual  se v incula:  
-  Assessor ia de Market ing;  
-  Assessor ia de Cer imonia is;  
-  Assessor ia de Imprensa (SEET).  
i)  Comissão de Ét ica SEED /  SEET). 

 
1.2  RESPONSABILIDADES E COMPETÊNCIAS  
A Comissão Técnica assumirá suas responsabi l idades e competênc ias a part ir  das Sessões 
Prel im inares do Congresso dos Jogos Escolares do Paraná ,  competindo a cada um de seus 
integrantes:  
 

Direção Geral –  Designado (s)  pelo Diretor de Esporte,  competindo - lhe (s)  d irecionar e 
or ientar o evento, bem como tomar as dec isões f inais , em conjunto com as Coordenações e 
Assessor ias;  
-Supervis ionar e or ientar os cer imonia is  ta is como: Congresso e suas respect ivas sessões e 
também o Cer imonial  de Aber tura;  
-Fazer cumprir  na sua íntegra o conjunto de dispos ições que regem os Jogos Escolares do 
Paraná, cont idas no Regulamento ,  no Manual de Competênc ias e Responsabi l idades ,  no 
Caderno de Vis tor ia  e  demais atos subsequentes.  
 

Coordenação Técnica -  Designada a um ou mais técnico (s)  despor t ivo( s),  indicado (s)  pelo 
Diretor  de Espor te, competindo- lhe (s) :  
-Assessorar diretamente os trabalhos da Direção Geral; 
-Supervis ionar os trabalhos da Assessor ia Técnica,  Supervisão e Coordenações de 
modal idades;  
-Confer ir  nominalmente, juntamente com um membro da Comissão de Ét ica, a par t ic ipação dos 
Estabelec imentos de Ensino no Cer imonia l de Aber tura;  
-Fiscal izar a apl icação e cumprimento do regulamento dos jogos, da legis lação vigente e das 
regras of ic ia is  em vigor,  das diversas modal idades espor t ivas;  
-Elaborar toda programação da compet ição e encaminhar à Coordenação Administrat iva para 
emissão dos respect ivos bolet ins ;  
-Homologar os resultados e a c lass if icação das equipes nas d iversas modal idades;  
-Prestar informações a Comissão de Ét ica, informando tod a e qualquer i r regular idade 
constatada durante a real ização do evento;  
-Transfer ir  ou suspender part idas ou provas programadas;  
-Dir im ir  dúvidas de ordem técnica,  a todos part ic ipantes;  
-Elaborar o re latór io técnico deta lhado da compet ição;  
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-  Confer ir  conteúdo da coletânea.   
   

Assessoria Técnica -  Designada a um ou mais técnico (s)  despor t ivo(s),  compet indo - lhe(s):  
-  Assessorar d iretamente os trabalhos da Coordenação Técnica;  
-  Providenc iar junto às coordenações e assessor ias  competentes a d ivulgação da pr ogramação 
e dos resul tados das compet ições, bem como os atos adminis trat ivos referentes a assuntos de 
ordem técnica e administrat iva;  
-  Supervis ionar junto às assessor ias e coordenações, a dig i tação da programação, dos 
resul tados,  das c lass if icações,  e out ros documentos expedidos durante o evento.  
 

Supervisão de Modal idade -  Composta por  pessoa (s) ,  ind icada (s)  pelo Diretor  de Espor te, 
compet indo- lhes:  
-  Supervis ionar  os trabalhos das coordenações de modal idades;  
-  Ver if icar  junto a Coordenação de Inf raest rutura sobre os mater ia is necessár ios à real ização 
das compet ições;  
-  Reunir -se com as coordenações de modalidades, aval iando escalas, comportamentos das 
equipes de arb itragem;  
-  Vistor iar ,  em conjunto com a coordenação de modal idade e a coordenação da Com issão 
Execut iva Munic ipal,  as condições dos locais de compet ição antes e também durante a 
compet ição, emit indo parecer acerca das condições dos refer idos locais , e em caso de 
problemas, comunicar  a Direção Geral,  que informará a Comissão Execut iva Munic ipa l,  para 
soluc ionar  os problemas ident i f icados;  
-  Acompanhar as equipes de arb i tragem nos locais de compet ição, ver i f icando o desempenho 
das mesmas;  
-  Acompanhar  a coordenação de modal idade na e laboração da c lassif icação f inal .  

 

Coordenação Modal idade -  Designada a pessoa (s)  indicada (s)  pela Ent idade de 
Administração do Despor to da modalidade, compet indo - lhe(s):  
-  Coordenar  as reuniões com as equipes de arb i tragem, antes do iníc io do evento;  
-  Acompanhar  as equipes de arb i tragem nos locais de compet ição,  ver i f icando o desempenho 
das mesmas;  
-  Dec id ir  quanto às consequênc ias técnicas das interrupções de part idas ou provas,  
determinadas pela equipe de arb itragem;  
-  Tomar dec isões em assuntos referentes às questões técnicas do evento, valendo -se de 
cr i tér ios técnicos e c ient í f icos adequados;   
-  Fazer  a c lass if icação f inal  (para as modal idades individuais  e vôle i de pra ia).  

 

Coordenação Administrativa -  Designada a pessoa indicada pelo Diretor de Espor te, 
compet indo- lhe:  
-  Assessorar d iretamente os trabalhos da  Direção Geral  e Coordenação Técnica;  
-  Repassar d iar iamente aos Supervisores e/ou Coordenadores de modal idades todo o mater ia l  
administrat ivo necessár io (súmulas,  contro le de cartões,  etc) ;  
-  Organizar  e manter atual izado um mural  de informações para aten dimento a delegações, 
imprensa e ao públ ico em geral;  
-  Repassar a Assessor ia de Imprensa os resultados das compet ições;  
-  Divulgar todos os atos administrat ivos ex ig idos no evento, bolet ins of ic iais  ( informat ivo,  
programação e resultados) , notas of ic ia is,  autor izações e outros, após autor ização da Direção 
Geral ;  
-  Ver if icar  a quant idade de bolet ins e outros documentos a serem emit idos;  
-  Organizar  e e laborar  a coletânea f inal  do evento,  em conj unto com a Coordenação Técnica;  
-  Organizar  os trabalhos de atendimento ao públ ico, entrega de bolet ins e outros documentos 
para as delegações e imprensa.  
Cabe ao Coordenador Administrat ivo a d istr ibuição de tarefas de sua equipe, sugere -se que as  
at iv idades sejam dis tr ibuídas entre:  
a)Assessoria de Controle Documento s -  Será composta por técnicos e func ionár ios , 
compet indo- lhes:  
-  Examinar  e anal isar  todos os documentos apresentados pelos estabelec imentos de ens ino 
par t ic ipantes,  de acordo com as normas estabelecidas no Regulamento dos Jogos Escolares do 
Paraná e atos  normat ivos subsequentes;  
-  Informar,  toda e qualquer  i r regular idade constatada, antes,  durante ou após o evento;  
-Emit ir  documentos,  quando of ic ia lmente sol ic i tados;  
b) Assessoria de Resultados -  Será composta por  técnicos e funcionár ios,  compet indo - lhes:  
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-Confer ir  todos os resultados da compet iç ão e entregar  para supervisões ou coordenações das 
d iversas modal idades, sendo poster iormente homologados pela Coordenação Técnica e 
repassados à Coordenação Adminis trat iva para divulgação em bolet im of ic ia l;  
-Fazer o contro le de cartões das modal idades de Futebol e Futsal,  d ig i tando e poster iormente 
confer indo os mesmos;  
- Informar, toda e qualquer  i r regular idade constatada, antes,  durante ou após o evento.  
C) Secretaria Geral -  Será composta por técnicos e func ioná r ios , compet indo- lhes:  
-Dig itar  a programação dos jogos e resultados das compet ições;  
-Dig itar  a conf irmação de todos os at le tas e d ir igentes par t ic ipantes nas d iversas modal idades 
espor t ivas;  
-Emit ir  as  súmulas e documentos das d iversas modal idades espor t ivas;  
-Manter  o s istema atual izado diar iamente com os dados da compet ição;  
-Repassar à Coordenação Técnica para sua homologação: a programação, os resultados, a 
c lassif icação f inal das modal idades,  juntamente com a pontuação, sempre após o término das 
mesmas, como também a c lass if icação geral parc ial  e f ina l dos jogos e outros documentos 
expedidos durante o evento.  
-Ver if icar a chegada e saída das equipes de arb i tragem, fazendo o controle das mesmas.  
 

Coordenação Financeira -  Será composta por um ou mais funcionár ios da SEET, compet indo-
lhe (s) :  
-Efetuar pagamento das d iár ias e passagens das equipes de arb it ragem, acadêmicos, 
estagiár ios,  membros da Comissão de Ét ica,  entre outros, quando convocados pela SEES;  
-Assessorar  d iretamente a Direção Geral  em assun tos f inanceiros.  

 
 

Coordenação de Al imentação -  Será composta por  func ionár ios da SEED/NRE, compet indo -
lhes:  
-Supervis ionar o café da manhã nos estabelec imentos de ensino;  
-Supervis ionar a empresa prestadora de serviço no cumprimento do edi tal  de l ic i tação .  

 

Coordenação de Alojamentos -  Será composta por func ionár ios da SEED/NRE, compet indo -
lhes:  
-Supervis ionar e assessorar a Comissão de Alojamento do Municíp io Sede;  
-Supervis ionar a d is tr ibuição dos alunos nas salas de aula;   
-Supervisão da organização e l impeza nas áreas comuns dos a lojamentos;  

 

Coordenação de Transporte -  Será composta por func ionár ios  da SEED/NRE, compet indo - lhes:  
-Supervis ionar e Assessorar a Comissão de Transpor te do Municíp io Sede;  
-Supervis ionar e organizar  o t ranspor te dos at letas até o municíp io sede de cada modal idade;  
-Supervis ionar e organizar o retorno dos at le tas de acordo com o encerramento de cada 
modal idade;  
-Supervis ionar o transpor te dos at letas do a lojamento ao local de compet ição e refe itór io;  

 

Coordenação de Infraestrutura -  Composta por  técnicos ou func ionár ios , designados pelo 
Diretor  de Espor te, competindo- lhe(s):   
-Entregar  aos supervisores e coordenadores de modal idades todo mater ia l espor t ivo  
necessár io para a compet ição, mediante termo de recebimento com a ass ina tura dos mesmos;  
-Trabalhar em conjunto com a respect iva assessor ia da Comissão Execut iva Munic ipal ,  
mantendo contatos permanentes para a solução dos problemas apresentados;  
-Repassar  a quem de d ire i to, a premiação das modal idades;  
-Aux i l iar  técnica e adminis trat ivamente as supervisões e coordenações de modal idades;  
-Ver if icar a chegada,  a ut i l ização e o retorno dos diversos mater ia is ut i l izados para a 
compet ição.  

 

Coordenação de Divulgação -  Será  composta por uma ou mais pessoas, des ignadas pelo 
Diretor  de  Espor te, competindo- lhe (s) :  
-Assessorar  d iretamente a Direção Geral ;  
-Coordenar os trabalhos das Assessor ias de Market ing, de Cer imonia is (quando houver)  e de 
Imprensa;  
-Providenc iar junto à coordenação da Comissão Execut iva Munic ipal ,  espaços  e ins ta lações 
adequadas para o trabalho da Centra l  de Imprensa,  preferenc ia lmente junto a CCO.  

 

Assessoria de Marketing e Comunicação Visual -  Será composta por uma ou mais pessoas, 
des ignadas pelo Diretor de Espor te,  compet indo - lhe (s) :  
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-Planejar,  supervis ionar , or ientar e f iscal izar  a publ ic idade nos locais  de competição,  
congressos, solenidades de aber tura e de encerramento;  
-Fazer observar a pr ior idade de publ ic idade referente a SEED/SEE T nos locais de real ização 
dos eventos;  
-Receber  e d istr ibuir  o mater ia l de publ ic idade relat ivo a SEED/SEET 

 

Assessoria de Cerimoniais (opcional) -  Será composta por uma ou mais pessoas, des ignadas  
pelo Diretor de Esporte,  compet indo- lhe (s) :  
-Recepc ionar as autor idades e convidados;  
-Programar v is i tas  de autor idades e convidados d os jogos às delegações,  ent idades e 
autor idades do MUNICÍPIO SEDE;  
-Promover encontros e homenagens às pessoas ou ent idades que tenham se destacado dos 
eventos;  
-Acompanhar o desenvolvimento dos cer imonia is desenvolvidos pelo MUNICÍPIO SEDE durante 
o evento, preservando as pos ições da SEED/SEET. 
 

 

Assessoria de Imprensa -  Será composta por  uma ou mais  pessoas, designadas pelo Diretor  
de Espor te, compet indo- lhe (s) :  
-Fazer contatos com a imprensa para a d ivulgação dos jogos;  
-Fac i l i tar  o trabalho e a obtenção de dados e resultados por  par te da imprensa;  

 
 

Comissão de Ética -  Será composta por um pres idente, e 04 auditores compet indo - lhe (s) :  
-Assessorar a Comissão Técnica nas questões jur ídicas re lat ivas aos Jogos Escolares do 
Paraná ;  
-Anal isar e ju lgar  os casos encaminhados pela Coordenação Técnica;  
-Acompanhar os coordenadores nos a lojamentos quando sol ic i tado;  

 

02.  RECURSOS MATERIAIS 
 

2.1.  Fornecer o mater ial espor t ivo de consumo a ser ut i l izado durante as compet ições tais  
como: bolas.  
2.2 .  Fornecer o sof tware de informát ica para adminis tração técnica dos eventos, como a 
confecção de súmulas e outros documentos necessár ios  à real ização da par te técnica;  
2.3.  Fornecer a premiação da compet ição, para a fase f inal  dos Jogos Escolares do Paraná ,  
sendo:  
Troféus e medalhas para 1º, 2º e 3º lugares em cada modalidade e sexo conforme previsto no Regulamento. 

 

03.  RECURSOS FINANCEIROS 
 

3.1 .  Custear as despesas de t ranspor te (passagem rodoviár ia -  c idade or igem/munic íp io 
sede/cidade or igem) e ressarc imento (d iár ias) de toda a Comissão Técnica  equipe de 
arb i tragem, membros da Comissão de Ét ica,  acadêmicos, estagiár ios e par t ic ipantes dos Jogos  
Escolares do Paraná ,  quando convocados pela Secretar ia de Esportes;  
3.2  Repassar aos municíp ios sede da Fase F inal,  recursos referentes ao auxí l io na 
operac ional ização técnica e cer imonia l de aber tura do evento ;  
3.3.  O MUNICÍPIO SEDE somente receberá esta verba de operac ional ização se encaminhar,  
dentro do prazo est ipulado, o p lano de apl icação conforme as d isposições cont idas em 
documento a ser encaminhado pela Secretar ia do Estado do Espor te  e Tur ismo.  

( Item 3 –  Responsabi lidades do Município sede -  3.1)  

 
II. RESPONSABILIDADES DAS ENTIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO 

DESPORTO. 
 

Competem as Ent idades de Administração do Desporto:  
- Indicar as equipes de arb itragem conforme sol ic i tação e obedecendo aos cr i tér ios f ixados pela 
SEET; 
-Não escalação de árb itros para atuar em par t idas de municíp ios/estabelec imentos de ens ino  
com os quais  possuam vínculo;  
-Of ic ia l izar junto a SEET, os coordenadores de arb i tragem que poderão atuar, especif icando o 
municíp io sede para cada um. A SEET reserva-se no d ire i to de a lterar ou vetar a escala dos 
coordenadores que não atendam os cr i tér ios f ixados pela inst i tu ição, desde que com 
antecedênc ia necessár ia;  
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-Sempre que forem necessár ias a l terações nas escalas de árb i tros, informar a SEE T através 
de of íc io expedido pela ent idade;  
-Coordenar os trabalhos executados pelos árb itros,  através de seus coordenadores indicados;  
-Padronizar  e coordenar , em conjunto com a Comissão Técnica, as formas de d isputas da 
modal idade durante a real ização da compet ição;  
-Providenc iar junto a SEET, o cadastramento de todos os árb i tros  envolv idos, com respect ivas 
categor ias,  endereços completos, RG e CPF;  
-Desenvolver todas as at iv idades  re lat ivas à coordenação de modal idade, constantes de 
documentos of ic ia lmente expedidos;  
-Fazer com que seus árb itros respeitem as normas cont idas nos documentos of ic ia lmente 
expedidos;  
-Part ic ipar das reuniões quando convocadas pela SEE T para tratar de assuntos pert inentes aos 
jogos;  
-Manter  as demais ent idades envolv idas nos eventos,  informadas de toda e qualquer a lteração 
per t inente às regras das modal idades;  
-Respeitar  as indicações das ent idades promotoras dos eventos;  
-Prestar  informações às ent idades  envolv idas nos eventos quando of ic ia lmente sol ic i tadas;  

 

III.  RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO SEDE 
 
01. PLANO DE APLICAÇÃO  

 

Apresentar projeto de real ização re lat ivo à fase f inal dos Jogos Escolares do Paraná que irá 
sediar,  mediante um plano de apl icação, indicando onde serão apl icados os recursos  
repassados e com sua poster ior  prestação de contas ao Tr ibunal de Contas do Estado do 
Paraná.  
Para a transferência dos recursos ao municíp io, são necessár ios os seguintes documentos e 
normas, de acordo com os Decretos Estaduais nº.  3.471 de 30 de janeiro de 2001, nº .  3974 e 
normat ização do Tr ibunal  de Contas do Estado do Paraná:  
-Ofício ,  assinado pelo Senhor (a) Prefe ito (a) Munic ipal,  com a  informação sobre o interesse e 
concessão dos recursos;  

 

-Plano de Aplicação  detalhado, mensurando os valores por  i tem ;  
-Cert idão Negativa de Débitos do Município ,  expedida pelo Tr ibunal de Contas do Estado do 
Paraná;  
-  Cert idão Negat iva  quanto ao pagamento de emprést imos e f inanc iamentos junto ao Estado,  
nos termos do Ar t igo nº. 25, § 1º ,  inc iso IV, a línea “a”,  da Lei Complementar Federal nº .  101 de 
04 de março de 2000 (LRF),  expedida pela Secretaria do Estado da Fazenda ;  
-Cert idão Negativa de Débitos do INSS;  
-Cert idão Negativa de Débitos do FGTS ;  
-Abertura de conta corrente  específ ica para o recebimento do recurso.  

 

 

OBS.: AS CERTIDÕES NEGATIVAS DEVERÃO ESTAR EM VIGOR NA DATA DO 

REPASSE 

 
02. COMISSÃO EXECUTIVA MUNICIPAL (CEM)  
O munic ípio sede, logo que escolh ido, const i tuirá uma Comissão Execut iva Munic ipal (CEM),  
através de um decreto do senhor Prefe i to Munic ipal .  Essa comissão copart ic ipe  da organização 
e execução dos Jogos Escolares do Paraná ,  juntamente com a SEED/SEET deverá ter  o 
mínimo de pessoas empossadas para atuarem nas d iversas funções ex ig idas,  para o sucesso 
da compet ição.  
A estrutura organizacional e func ional da Comissão Execut iva Munic ipal (CEM) será 
determinada pelo Prefe ito Munic ipal (modelo no anexo I I) ,  de forma a cumprir  com ef ic iênc ia as 
atr ibuições previstas neste  Manual de Competênc ias e Responsabi l idad es ,  no Caderno de 
Vistor ia ,  no Regulamento dos Jogos Escolares do Paraná e nos atos subsequentes expedidos 
pela SEET. 
 
03. LOCAIS DE COMPETIÇÃO :-  
-Of ic ia l izar as ent idades competentes, a sol ic i tação de ut i l ização para os refer idos locais ;  
-Providenc iar e manter em condições de ut i l ização todas as insta lações esport ivas, conforme 
as espec if icações dos cadernos técnicos das modal idades (anexo I ) ;  
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-Providenc iar  zeladores para todos os locais ,  durante todos os períodos de compet ição;  
-Providenc iar que os locais  estejam à d ispos ição única e exc lus ivamente para a compet ição,  
no per íodo sol ic i tado.  
-Providenc iar a aber tura e preparação dos locais , d iar iamente, com a antecedênc ia mínima de 
01 hora do horár io previsto na programação of ic ial .  
 
 

04. LOCAIS DE ALOJAMENTOS PARA AS DELEGAÇÕES:-  
-Providenc iar  locais de a lojamentos para todas as delegações par t ic ipantes do evento (at letas,  
técnicos, d ir igentes e demais of ic ia is)  of ic ia l izando aos órgãos competentes (NRE/Secretar ia 
de Educação e/ou outros),  a sol ic i tação para  l iberação dos locais  a serem ut i l izados durante o 
evento;  
-Acondic ionar os a lojamentos com chuveiros quentes para os vest iár ios mascul inos e femininos 
e respect ivos sani tár ios. (min imamente um (01)  chuveiro para cada c inquenta (50) pessoas) ;  
Obs.: Para as escolas estaduais, poderá ser obtidos recursos para reforma, através do 
Fundo Rotat ivo da escola. A solicitação deverá ser feita com bastante antecedência,  via 
NRE. 
-Providenc iar mater ia l  de l impeza para os locais de alojamento (munic ipais)  e compet ição.  A 
l impeza da área comum é de responsabi l idade das zeladoras da escola,  e a área interna por 
conta das delegações.  
-Providenc iar meios de comunicação para os seguranças das delegações manterem contatos 
com a coordenação de segurança ou Comissão Técnica em c aso de problemas;  
-Manter  um serviço geral  de reparos (hidrául ico, elétr ico, etc)  à d ispos ição dos part ic ipantes, 
quando sol ic i tado.  

 
05. HOSPEDAGEM PARA EQUIPES DE ARBITRAGEM, ASSESSORIA DE IMPRENSA,   

ACADÊMICOS E COMISSÃO DE ÉTICA: -  
-Providenc iar hospedagem em hoté is ou local com estrutura de camas ou bel iches para toda a 
equipe de arbi tragem, imprensa, acadêmicos, es tagiár ios  e membros da Comissão de Ét ica.  
Preferenc ia lmente se a opção for a hoté is deverão ser de categor ia igual para todos, sendo os  
par t ic ipantes d istr ibuídos em apar tamentos duplos ou tr ip los  no máximo, com camas e/ou 
bel iches.  
-O número de d ias e pessoas nas respect ivas funções está a seguir  descr iminado, podendo ser 
a lterado, caso ocorram imprevistos,  antes ou durante o transcorrer da compet ição. O número 
of ic ial de pessoas que atuarão nas competições  será def in ido após as providênc ias 
necessár ias : v is tor ias,  inscr ições e real ização da Sessão Prel im inar,  v er i f icando-se ass im o nº  
de locais e pessoas necessár ias para as d isputas de cada modal idade.  

 

FUNÇÕES Nº de pessoas  Nº  de d ias  

Equipes de Arbi tragem    

At le t i smo 35  5  

Basquetebo l  15  8  

Badminton  10  3  

Bocha PC  6 2  

Cic l i smo 14  3  

Futsa l  13  8  

GR 19  4  

Goalba l l  4  2  

Handebol  13  8  

Judô  29  3  

Natação  24  3  

Taek wondo  10  3  

Tên is  de Mesa  10  4  

Vo le ibo l  11  8  

Vô le i  de Pra ia  11  4  

Xadrez  10  6  

Es tag iár i os  e  Cont ra tados  8  14  

Assessores  de Imprensa  10  10  

Comissão de É t ica  2  10  

 

Obs. O município deverá providenciar hospedagem e alimentação dos estagiários e contratados que estiverem 
prestando serviço juntamente a Coordenação do evento, no período de segunda a quinta-feira, que antecede o 
inicio da competição, quando ainda não foi instalado o  refeitório central. 

 

06. TRANSPORTE INTERNO DA FASE FINAL  
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Providenciar  transporte ef ic iente e em bo m estado de manutenção para às coordenações,  
equipes de arb itragem, atletas,  técnicos, professores e d ir igentes envolv idos na compet ição,  
sendo:  
 

Direção Geral  e Coordenação Técnica  -  veículo(s)  para 04 pessoas;  
Coordenação de Divulgação   -  veículo(s)  para 12 pessoas;  
Coordenação de Inf raestrutura   -  veículo para 02 pessoas e transpor te de mater ia is ;  
Equipes de Arbitragem:  
At let ismo     -  veículo(s)  para 35 pessoas;  
Badminton     -  veículo(s)  para 10 pessoas;  
Basquetebol      -  veículo(s)  para 15 pessoas;  
Bocha  PC     -  veículo(s)  para 06 pessoas;  
Cic l ismo     -  veículo(s)  para 14 pessoas;  
Futsal       -  veículo(s)  para 13 pessoas;  
GR      -  veículo(s)  para 19 pessoas;  
Goalbal l      -  veículo(s)  para 04 pessoas;  
Golf  7       -  veículo(s)  para 06 pessoas;  
Handebol      -  veículo(s)  para 13 pessoas;  
Judô      -  veículo(s)  para 29 pessoas;  
Natação     -  veículo(s)  para 24 pessoas;  
Skate      -  veículo(s)  para 04 pessoas  
Taekwondo      -  veículo(s)  para 10 pessoas;  
Tênis  de Mesa    -  veículo(s)  para 10 pessoas;  
Vole ibol      -  veículo(s)  para 11 pessoas;  
Vole ibol  de Praia     -  veículo(s)  para 11 pessoas;  
Xadrez     -  veículo(s)  para 10 pessoas;  

 

-Para o transporte dos at le tas o municíp io poderá d isponib i l izar os  ônibus no   s istema de 
transpor te c ircular  do a lojamento a o refe i tór io e locais  de compet ição.  
-Estes veículos deverão estar à d ispos ição, em horár io in tegral,  desde o d ia da chegada da 
Comissão Técnica, das equipes de arb it ragem e também durante todos os d ias da compet ição. 
No término da compet ição deverá ser  d i sponib i l izado um transpor te do hotel  para a rodoviár ia. 
Os veículos somente poderão ser ut i l izados para questões re lac ionadas ao evento;  
-Toda e qualquer a lteração no transporte sol ic i tado, deverá obr igator iamente ser d iscut ida 
entre a Comissão Técnica da SEET e a CEM do Munic íp io Sede;  
-Os veículos deverão ser compatíveis ao número de pessoas dest inadas para cada área 
envolv ida.  

 

07. CONGRESSO TÉCNICO/SESSÃO PRELIMINAR 
 

Providenciar  os  seguintes i tens para a real ização da Sessão Prel iminar :  
-Um local (preferenc ia lmente um audi tór io)  com acomodações para os d ir igentes, técnicos,  
professores, imprensa e públ ico em geral;  
-02 computadores padrão com processador 1.8 Ghz ou super ior ,  memória RAM de no mínimo 2 
g iga, monitor de 14 ou mais polegadas, gravador de c d/dvd, d ispos it ivo de acesso USB, 
conectados a dois  te lões (projetores mult imídia -  data show) e Internet banda larga;   
-01impressora,  preferenc ia lmente laser (com veloc idade mínima de 10ppm com memória 
interna de no mínimo 8MB e autonomia de toner  para no  mínimo 1000 cópias)  ou jato de t inta 
(com velocidade mínima de 6ppm), com mater ia l necessár io para re latór ios (papel A4 
(210x297mm), cartuchos de t in ta/toners  e outros) ,   
-10 mesas e 10 cadeiras na entrada do p lenár io;  
-Serviço de som no inter ior  do audit ór io, compatível com as ins ta lações do local;  
-Serviços de fotocópias no própr io local;  
-Espaço adequado para o trabalho da imprensa (sala de entrevis tas);  
-01 g lobo de b ingo com as respect ivas bol inhas para o sor te io dos grupos das modal idades  
espor t ivas;  
 

-Organizar a sessão com a supervisão e or ientação da SEE T.  O rote iro da locução do 
cer imonia l deverá ser apresentado com antecedênc ia a Direção Geral do evento e à Assessor ia 
de Cer imonia is, para ver i f icação e aprovação;  
-O mater ial so l ic i tado nos i tens  a, b, c,  d,  e, f ,  g,  deverão estar prontos com 24 horas de 
antecedênc ia para ver i f icação e úl t imos ajustes;  
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- Ins ta lação de mastros e dos pavi lhões (Bras i l ,  Paraná, munic íp io sede), para a execução dos 
h inos do Bras i l  e do Paraná na parte solene;  
-Providenc iar  o mestre de cer imônias;  
-Providenciar os itens a seguir ,  para a realização das demais Sessões do Congresso :  
-Para as Sessões Técnicas 02 salas para aprox imadamente 40 pessoas cada,          contendo 
em cada uma 01 quadro negro (com giz e apagador)  ou 01 whiteboard (com canetas 
apropr iadas e apagador) ;  
-Para as demais sessões ,  quando necessár io, um local que compor te o número de pessoas 
previs to.  
-À consideração e com recursos do próprio município  organizar :  

  Vídeo informat ivo das insta lações e func iona mento da CCO;  

  Folder  com as pr inc ipais informações do municíp io, ( res taurantes,  hoté is,  farmácias e outros) ;  

  Um coquetel,  ”cof fee -break” ou s imi lar  para os part ic ipantes;  

  Providenciar mapa da c idade com local ização dos locais de compet ição, CCO, locais de 
a lojamentos, hospita is ,  delegac ias,  e outros,  para serem dis tr ibuídos aos par t ic ipantes;  

  Expor as marcas do Governo do Estado do Paraná, Secretar ia de Estado da Educação, 
Secretar ia de Estado do Esporte  e Tur ismo, Prefe i tura Munic ipal Sediante, em igual  
proporção, obedecendo a cr i tér ios f ixados em conjunto com a Assessor ia de Comunicação da 
Secretar ia de Esportes e Tur ismo. .  

 
08. CERIMONIAL DE ABERTURA  

 

Organizar e real izar  o Cer imonia l de Abertura, com supervisão e or ientação da SEED/SEE T, 
onde se fazem necessár ias  as seguintes providênc ias mínimas:  
-Um local adequado (estádio, g inás io  ou outro) com as condições necessár ias para acomodar  
os part ic ipantes do cer imonial  e o públ ico;  
-Mastros para as bandeiras do Bras i l ,  do Paraná, e do Munic íp io Sede;  
-Reservar um local  para as autor idades;  
-Providenc iar a l iberação do trâns ito próx imo ao local para concentração das delegações e 
faci l i tar  o acesso do públ ico;  
-Confecc ionar p lacas,  ou s imi lares, com os nomes dos estabelec imentos de ens ino/municíp ios 
par t ic ipantes;  
- Ins ta lar aparelhagem completa de som de boa qualidade, que poss ib i l i te entendimento por  
par te do públ ico e or ientação dos par t ic ipantes;  
-Providenc iar  a pi ra o l ímpica e a tocha para o fogo s imból ico;  
- Indicar o (a)  a luno at leta para profer ir  o juramento do at le ta;  
- Indicar o (as)  a luno  (os)  at leta (s)  para conduzir  o fogo s imból ico;  
-À cons ideração e com recursos do própr io municíp io sede organizar os eventos apoteót icos  
como: Abertura fest iva (raio laser, shows, e outros);  Demonstração de art is tas e outros;  Shows  
pirotécnicos.  
-Expor as marcas do Governo do Estado do Paraná, Secretar ia de Estado da Educação, 
Secretar ia de Estado do Esporte  e Tur ismo e Prefe itura Munic ipal sediante, em igual  
proporção, obedecendo a cr i tér ios f ixados em conjunto com a A ssessor ia de Comunicação da 
SEET; 
-Des ignar um locutor  of ic ia l,  o qual deverá c i tar  no iníc io, nos intervalos e no término da 
solenidade o nome das ins t i tuições promotoras e real izadoras do evento;  
-Apresentar à Comissão Técnica da SEET no evento, rote iro da locução a ser desenvolv ida no 
Cer imonia l de Aber tura,  para ver i f icação e aprovação;  

 
09. ATENDIMENTO MÉDICO  
-Providenc iar  atendimento médico-hospita lar  gratu i to a todos os part ic ipantes e in tegrantes do 
evento;  
-Manter  em todos os locais  de competição,  obr igator iamente,  um serviço de pr imeiros socorros 
e junto a CCO um pronto atendimento de ambulânc ia;  
-Nas modal idades de ATLETISMO, CICLISMO, JUDÔ ,  e TAEKWONDO, ou a inda, modal idades 
que necess i tem manter durante todo o período das compet ições, uma ambulâ nc ia com um 
médico ortopedista ou espec ia l is ta em traumatologia, pois  sem sua presença as d isputas não 
poderão ter iníc io;  
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10. SEGURANÇA 
-Obr igator iamente, em tempo hábi l ,  of ic iar  os comandos das Políc ias Mil i tar  e Civ i l  e demais 
órgãos competentes, a f im  de que os mesmos possam planejar a segurança do evento;  
-Assegurar pol ic iamento efet ivo adequado em todos os locais de compet ição;  
-Promover serviço de “ronda” pol ic ia l nos alojamentos, de forma a oferecer garant ias de 
segurança aos membros da Comissão Técnica, equipes de arbi tragem, membros da Comissão 
de Ét ica,  técnicos, professores,  at le tas, d ir igentes e outros;  
-Para os locais  de a lojamentos,  durante o período noturno, mesmo sendo sol ic i tado no 
Regulamento dos Jogos Escolares do Paraná  para que os estabelec imentos de ensino tragam 
sua segurança própr ia, o munic íp io sede deverá elaborar  um planejamento,  ut i l izando os v igias  
dos estabelecimentos de ens ino, guardas munic ipais e/ou outros;  
 
11. ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PARA A CCO  
 

Providenciar um local adequado para o func ionamento da Comissão Centra l Organizadora 
(CCO), de fác i l  acesso para todos par t ic ipantes bem como do público, com espaço f ís ico e os 
seguintes mater ia is  à d ispos ição:  
 

Direção Geral  e Coordenação Técnica (02 salas):  
-01 computador padrão com processador 1.8 Ghz ou super ior ,  memória RAM de no mínimo 2 
g iga,  monitor de 14 ou mais  polegadas, gravador de cd/dvd, d ispos i t ivo de acesso USB, com 
conexão de Internet  banda larga;  
-01 impressora,  preferenc ia lmente laser (com veloc idade mínima de 10ppm  com memória 
interna de no mínimo 8MB e autonomia de toner para no mínimo 5.000 cópias) ou jato de t inta 
(com veloc idade mínima de 6ppm) com mater ia l necessár io para re latór ios  (papel A4 -
210x297mm), cartuchos de t in ta/ toners e outros).  
-05 mesas; 10 cadeiras; 01 mesa grande para de reunião;  01 l inha te lefônica d ireta;  

 

Coordenação Administrat iva (01 sala grande):  
-03 computadores (conforme descr ição da Direção Geral)  
-No mínimo 02 impressoras (conforme descr ição da Direção Geral)  minimamente 01 laser, com 
opção de impressão em papel A4 e Of íc io 1 (súmulas);  
-02 l inhas te lefônicas d iretas com aparelhos de FAX;  
-06 mesas; 10 cadeiras;  01 mesa grande ou bancada para montagem de bolet ins ;  Armár ios com 
pratele iras ou s imi lar  para acomodar os mater ia is da secreta r ia;  Máquina(s) fotocopiadora (s)  
para a reprograf ia de documentos ;  
 

Coordenação de Infraestrutura (01 sala e um local grande):  
-  01 mesa;  02 cadeiras;  01 mesa grande ou bancada para acomodação da premiação;  
  

Recepção: Atendimento aos part ic ipantes e públ icos em geral :  
-Escaninhos ou armár ios com espaços equivalentes ao número de municíp ios/estabelec imentos 
de ens ino par t ic ipantes;  01 balcão com cadeiras;  Mapa visível da c idade, indicando os locais  
ut i l izados nos jogos.  

 

Comissão de Ética (01 sala ampla):  
-01 computador ; (conforme descr ição da Direção Geral) ;  01 impressora; (conforme descr ição 
da Direção Geral) ;  L inha te lefônica d ireta;  01 mesa grande para reunião com 14 cadeiras;  

 

Assessoria de Imprensa (01 sala ampla):  
-Mínimo de 02 computadores,  (conform e descr ição da Direção Geral e também conforme 
sol ic i tações da Assessor ia de Imprensa quando necessár io) ;  01 impressora laser color ida; 
(conforme descr ição da Direção Geral) ;  01 l inha te lefônica d ireta  com aparelho de FAX;  
OBS.:  Manter d isponível durante todo o período da compet ição, ass istência técnica para a 
par te de informát ica.  

 

12. ESPAÇO PARA O REFEITÓRIO  
Providenciar um local  adequado para o func ionamento do refe itór io centra l,  de fác i l  acesso 
para todos par t ic ipantes,  com espaço para estac ionamento de ônibus e carros das delegações 
e da CCO.  
 
13.  INFORMAÇÃO, M ARKETING E DIVULGAÇÃO.  
-Providenc iar placas indicat ivas para a CCO, locais de compet ição, a lojamentos, hospita is,  e 
outros serviços de ut i l idade,  que deverão estar  af ixadas em locais  de fác i l  v isual ização;  
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-Providenc iar d ivulgação dos jogos no municíp io, na região, no estado e no país, através da 
imprensa escr i ta e e letrônica, a lém da confecção de mater ia is gráf icos promocionais;  
-Quando o municíp io sede for e laborar mater ia is promocionais sobre  o evento que irá sediar  
deverá,  antes de suas confecções, sol ic i tar  a aprovação da Assessor ia de Comunicação da 
SEET. Deverão constar em todos estes mater ia is as logomarcas do Governo do Estado,  
Secretar ia de Estado da Educação e Secretar ia de Estado do E spor te, em igual proporção à 
Prefe itura Munic ipal e patrocinadores.  Exemplos: car tazes, banners  outdoors, fo lders,  bonés,  
camisetas, Backdrops e outros;  
-Quando o municíp io sede for enviar “ re leases”  para a imprensa escr i ta e/ou e letrônica, deverá 

inclu ir  o nome/marca do Governo do Estado do Paraná, Secretar ia de Estado da Educação, 

Secretar ia de Estado do Espor te. Exemplos: J ingles promocionais, propagandas em jornais  e 

revistas,  inserções de chamadas na te levisão e outros;  

-As logomarcas a serem utilizadas devem ser solicitadas à Coordenação de Marketing da Secretaria de    
Estado do    Esporte e do Turismo do Paraná. 
 
Nas fases finais o município sede deve produzir 3 backdrops -  lona -  com estrutura em treliça,  medindo 6m  x 3m 

(Comprimento x Altura), com as logomarcas da competição, do governo, do município sede e do patrocinador 

oficial. Os Backdrops serão colocados nos locais de premiação O layout do backdrop deve ser aprovado pela 

Coordenação de Marketing da Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo do Paraná.  

- Para a premiação dos esportes individuais serão necessários pódios.  

-Garant ir  espaços em todos os locais  de competições para colocação de mater ia l de d ivulgação 

da SEED/SEET e patroc inadores.  

14. RECURSOS MATERIAIS PARA COMISSÃO ORGANIZADORA DA SEET E COMISSÃO DE 
ÉTICA 

 

Providenciar os mater iais a seguir  re lac ionados, que deverão estar à dispos ição quando da 
chegada para o evento e para ser ut i l izado exc lus ivamente pela CCO.  
-10 canetas esferográf icas cor azul ;  10 canetas esferográf icas cor vermelha;  10 canetas 
esferográf icas cor  preta;  05 canetas marca-texto;  06 p incéis atômicos;  10 lápis pretos;  01 
apontador para lápis;  03 borrachas;  05 réguas (30 cm);  01 tesouras; 03 extratores de grampos;   
02 est i letes;  02 tubos de cola branca;  02 tubos de cola em bastão;  05 ro los de f i ta crepe;  02 
ro los de f i ta durex;  02 caixas de c l ipes tamanho 0;  02 caixas de c l ipes tamanho 2;  03 
grampeadores 26/6 ( tamanho médio);  01 grampeador grande com capac idade para mais de 50 
folhas (com grampos) ;  02 caixas de grampos para grampeador 26/6;  02 perfuradores;  06 caixas 
de carbono;  20 pastas com grampo;  10 pastas com elást ico;  20 envelopes t ipo saco;  01 caixa 
de et iquetas;  5.000 folhas de papel sulf i te A4;  1.000 fo lhas de papel of íc io 1;  Mater ia l  
necessár io para emissão de re latór ios , (cartuchos de t in ta compatíveis com as impressoras 
oferecidas e outros) ,  a lém de mater ia is de informática quando necessár ios .  
 

15. RECURSOS MATERIAIS PARA A ASSESSORIA DE IMPRENSA  
 

Providenciar os mater iais a seguir  re lac ionados, que de verão estar à dispos ição quando da 
chegada para o evento e para ser ut i l izado exc lus ivamente pela Assessor ia de Imprensa.  
-10 canetas esferográf icas cor azul ;  10 canetas esferográf icas cor preta;  02 p incéis atômicos;  
05 resmas de papel sulf i te A4;  02 réguas (30 cm);  02 ro los de f i ta crepe;  01 grampeador ; 01 
perfurador;  01 rolo de f i ta durex;  10 pastas com elást ico; 05 canetas marca texto;  02 tubos de 
cola.  

 
16. RECURSOS MATERIAIS PARA AS EQUIPES DE ARBITRAGEM   

 

No ANEXO I . I  -  CADERNO TÉCNICO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS 
 

-Todo o mater ia l deverá estar disponível preferenc ia lmente até 72 horas antes do Cer imonia l 
de Aber tura do evento;  

 
-Providenc iar a d istr ibuição de água para as equipes de arb itragem em todos os locais de  
compet ição durante os períodos de real ização das d isputas;  
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-Quando uma modalidade est iver sendo real izada em mais de um local s imul taneamente,  
deverá ser escalado um responsável para cada local que irá aux i l iar  os  trabalhos da equipe de 
arb i tragem; 
 

-Todos os recursos humanos deverão estar  in dicados até 24 horas antes do iníc io das 
compet ições da respect iva modal idade no evento;  
 

-Os computadores sol ic i tados para as modal idades esport ivas poderão ser realocados de uma 
para outra caso as mesmas não ocorram na mesma data;  
 

-Para todas as modal idades colet ivas faz-se necessár io à confecção de p lacares em todos os 
locais de compet ição.  Como sugestão, podem ser confecc ionados placares de mesa, o que 
faci l i tará os trabalhos no manuseio dos mesmos, permit indo a v isual ização por  todos 
par t ic ipantes,  públ ico e imprensa.  
 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:  
 

As obr igações constantes dos i tens abaixo  deverão estar organizadas até 72 horas antes do 
iníc io do evento, e encerram -se após o término do evento.  
1.  Locais de Competição; 
2.  Locais de alojamentos para as Delegações;  
3.  Hospedagem para equipes de arbitragem, Assessoria de Imprensa, Acadêmicos e Comissão de Ética; 
4.  Transporte Interno; 
5.  Congressos e Cerimoniais;  
6.  Atendimento Médico; 
7.  Segurança;  
8.  Espaço com infraestrutura e equipamentos para a C.C. O;  
9.  Espaço para o Refeitório;  
10. Informação, Marketing; e Divulgação;  
11. Espaço com infraestrutura e equipamentos para a Comissão Técnica; 
12. Espaço com infraestrutura e equipamentos para a Assessoria de Imprensa;  
13. Espaços com infraestrutura e equipamentos para a Arbitragem. 

 

-Para f ins de dar  cumprimento às obr igações assumidas , a Comissão Execut iva Munic ipal  
deverá basear-se no número tota l de part ic ipantes inscr i tos  e a re lação de árb itros, 
coordenadores, membros da Comissão de Ét ica e estagiár ios,  que será fornecida pela SEET. 

 

-Os atos, as obr igações e os encargos contraídos ou prat icados pela Comissão Execut iva 
Munic ipal ,  no exerc íc io de suas atr ibuições,  serão de responsabil idade exc lus iva do municíp io,  
não havendo responsabil idade s ubs id iár ia da SEET. 

 

-A normat ização complementar e subsequente dos Jogos Escolares do Paraná far -se-ão 
através de resolução da Autor idade Administrat iva, e os atos de comunicação aos 
par t ic ipantes, formalizar -se-ão através documentos of ic ia is,  expedidos p elas comissões 
competentes.  

 
 
 
 
 
 
 

Cur i t iba,  01 Fevereiro de 2014.  
 
 
 

EVANDRO ROGÉRIO ROMAN    LUIS ANTONIO COSTENARO  
           SECRETÁRIO DO ESPORTE      DIRETOR DE ESPORTE 
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ANEXO I - CADERNO TÉCNICO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS 
(RECURSOS MATERIAIS, HUMANOS E TRANSPORTE). 

 

01.  ATLETISMO       16 

02. BADMINTON       17 

03.  BASQUETEBOL                                        18 

04.  BOCHA PC                                                 19  

05.  CICLISMO                                                      20 

06.  FUTSAL                                                         21 

07.  GINÁSTICA RÍTMICA                                      22 

08.  GOALBALL                                                23 

09.  GOLF         24 

10.  HANDEBOL                                                    25 

11.  JUDÔ                                                           26 

12.  NATAÇÃO                                                    27 

13.  SKATE        28 

14.  TAEKWONDO        29 

15.  TÊNIS DE MESA                                          30 

16.  VOLEIBOL                                                   31 

17.  VOLEI DE PRAIA                                    32 

18.  XADREZ                                                      33 
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01. ATLETISMO 

 
LOCAL DA COMPETIÇÃO 
 

  01 p is ta  com a medida of ic ia l  com 400 metros e 08 ra ias,  dotada de  todos os equipamentos de 
acordo com cada prova do programa especí f ico da modal idade (ver  regulamento técnico  da 
modal idade).  

 
RECURSOS MATERIAIS  
 

  01 sa la adequada para a ins ta laçã o da d i reção da compet ição,  mais  o locutor ,  que coordenará todas 
as in formações a serem fe i tas  para o públ ico e coordenará o cer imonia l  de premiação.  Esta sa la 
deverá ter  duas mesas  e quatro cadei ras (p referenc ia lmente esta sa la deverá estar  loca l i zada 
para le lamente a re ta de chegada da p is ta ,  perpendicu larmente a l inha de  chegada das corr idas) ;  

  01 sa la adequada para  ins ta lação da secreta r ia  da compet ição,  com 02  mesas e 04 cadei ras  e duas 
impressoras preferenc ia lmente laser  com o CD de ins ta lação (não há a  necess idade de fornecer 
computadores) ;  

  01 sa la adequada para  permanência de pessoal  que i rá  rea l i zar  a  p remiação,  bem como, onde os 
at le tas aguardarão o momento de i r  ao podium -  esta sa la dever ter  02 mesas e 07 cadei ras;  

  01 sa la adequada para  a  guarda d o mater ia l  da compet ição;  

  01 apare lhagem de som potente com CD e entrada para computador  t i po “Notebook”  e  microfone 
sem f io  para ser  u t i l i zado na locução gera l  do evento;  

  01 apare lhagem de som pequeno com microfone para ser  u t i l izado na Câmara de Chamada para a 
entrada dos at le tas  nas provas;  

  06 Tendas,  conforme segue:  

  02 tendas para a Câmara de Chamada (02 mesas e 02 cadei ras para os árb i t ros e bancos ou 
cadei ras em numero suf i c iente para os at le tas,  po is  é  pe la câmara de chamada que os at le tas fa rão 
a sua entrada para as provas) ;  

  01 tenda para a  Cronometragem Elet rôn ica (01 mesa e 01 cadei ra) ;  

  01 tenda para Serviços Médicos (01 mesa e  02 cadei ras e maca para atendimento médico) ;  

  01 tenda para o  Mater ia l  Técnico (01 mesa e 01 cadei ra) ;  

  01 tenda para a Zona  Mis ta (saída dos at le tas na p is ta ,  onde os mesmo pegarão seus per tences,  
somente cadei ras) .  

OBS: o local  da instalação das tendas dependerá da pista em que a competição for real izada .  

  40 cestas para armazenamento dos per tences dos at le tas em compet ição;  

  Bancos nos setores de p rovas de  campo para descanso dos at le tas entre  as tentat i vas;  

  15 mesas e 15 cadei ras para os setores de p rovas para serem ut i l i zados  pela equipe de a rb i t ragem;  

  10 guarda so l ;   

  01 pódium removíve l ;  

  06 Caixas de Isopor  de 100 l i t ros ,  pa ra  co locação de água nos setores de prova;  

  Gelo Minera l  durante a  compet ição para gelar  água nos isopores ac ima e para ser  u t i l izado  nos 
atendimento médico aos  at le tas;  

  Mater ia l  de secreta r ia  abaixo:  

  30 pranchetas;  

  01 ca ixa de canetas esferográf icas na cor  azul ;  

  04 grampeadores 26/06  com grampos;  

  02 resmas de su l f i te  A4  210x297mm (para emissão dos resul tados e avisos gera is) ;  

  05 réguas;  

  05 ro los de f i ta  crepe.  
 

RECURSOS HUMANOS 

  01 médico,  preferenc ia lmente,  or topedis ta,  que  permaneça no loca l  de compet ição,  durante todo o 
per íodo das d isputas.  

  Pessoas habi l i tadas a p restar  a tendimento de p r imei ros socorros,  duran te toda a  compet ição,  pe lo 
menos uma por per íodo .  

  01 equipe de apoio (com 10 pessoas)  para montagem e desmontagem das barre i ras e obstáculos, 
a lém de acompanhar os at le tas dentro do  loca l  de compet ição.  

 
TRANSPORTE 

  01 ambulânc ia que deverá permanecer no loca l  de compet ição duran te o todo o  t ranscor rer  da 
mesma.  

  Veícu lo(s)  para 35 pessoas.  
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02. BADMINTON  

 
LOCAIS DE COMPETIÇÃO  

  No mínimo 01 quadra of ic iais  32x14m (para montagem de 4 quadras),  cobertas,  i luminadas, 

a ltura mínima de 8 m do piso ao varão de sustentação mais baixo.  

 

RECURSOS MATERIAIS (por quadra)  

  08 tec idos para iso lar entrada de ar  e vento interno (emprést imo BFP);  

  Lonas para iso lamento externo de ar e vento (se acaso for necessár io, de acordo com o 

g inás io);  

  04 cadeiras de árb i tro (emprést imo BFP);  

  04 redes e postes de sustentação (emprést imo BFP);  

  04 mesas;  

  40 cadeiras;  

  12 rolos  de f i ta  crepe com 50 m comprimento,  4 ou 5 cm de largura;  

  Aparelho de som com caixas ampl i f icadoras ,  microfone e extensões necessár ias (chamadas 

jogos);  

  Computador e impressora/fotocopiadora para súmulas e resul tados (programa da BFP);  

  10 pranchetas;  

  15 canetas esferográf icas (azul /preta);  

  01 régua;  

  01 painel /b iombo para mural de programação e resultados.  

 

 
 
TRANSPORTE 

  Veículo (s)  para 10 pessoas.  
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03. BASQUETEBOL 

 
LOCAIS DE COMPETIÇÃO  

  No mínimo 04 quadras of ic iais  (15x28 m), cobertas,  i luminadas e com todos seus  
implementos.  

 

RECURSOS MATERIAIS (por quadra)  

  02 pares de tabelas com aro retrát i l ;  

  01 marcador de 24 segundos conforme a regra;  

  01 par  de redes de f io  de seda;  

  01 escr ivaninha grande;  

  01 carte ira;  

  06 cadeiras;   

  01 banco para o pol ic iamento;  

  02 bancos de reservas;  

  01 placar;  

  01 bomba para bola  com bicos reservas;  

  01 caixa ou s imi lar  para transporte do mater ial ;  

  02 cronômetros;  

  01 conjunto de placas numeradas de 01 a 05;  

  02 conjuntos de placas de 01 a 04 (para fa ltas colet ivas);  

  02 bandeiras de mesa vermelhas;  

  02 rodos com pano para l impeza;  

  04 canetas esferográf icas (02 cor vermelha,  02 cor azul) ;  

  01 régua (30 cm);  

  01 rolo de f i ta  crepe;  

 
RECURSOS HUMANOS (por quadra)  

  01 pessoa para manuseio do p lacar;  

  01 enxugador de quadra;  

  Pessoas habi l i tadas a prestar atendimento de pr imeiros socorros, duran te toda a 

compet ição, pelo menos uma por  per íodo.  

 
TRANSPORTE 

  Veículo (s)  para 25 pessoas.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

19 

04. BOCHA  

 

LOCAIS DE COMPETIÇÃO 

  01 salão (c lube ou local previamente v istor iado) , bem i luminado, arejado, para  real ização 

das par t idas, com uma sala ou á rea exc lus iva para arb i tragem e uma sala ou área exclusiva 

para consulta ou anál ise (part ic ipantes) .  

 

RECURSOS MATERIAIS (por cancha)  

  01 mesa;  

  02 cadeiras;  

  03 canetas esferográf icas (cor  azul  ou preta) ;  

  01 rolo de f i ta  crepe;  

  01 trena (5m).  

 

RECURSOS HUMANOS (por local)  

  Pessoas habil i tadas a prestar atendimento de pr imeiros socorros, durante toda a 

compet ição, pelo menos uma por  per íodo.  

 

TRANSPORTE 

  Veículo (s)  para 06 pessoas   
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05. CICLISMO 

 

LOCAIS DE COMPETIÇÃO 

  Locais adequados para as provas previstas no regulamento da modalidade. Deverá ter  
a inda todos os implementos necessár ios para a real ização da compet ição. O munic íp io sede 
deverá pegar as or ientações junto a FPC - Federação Paranaense de Cic l ismo. Preparar os 
locais das provas com antecedênc ia para uma vistor ia da Direção Técnica da FPC (devido à 
montagem da carta de percurso dos par t ic ipantes).   
 

RECURSOS MATERIAIS  

  10 rádios de comunicação (walk ie talk )  -  para comunicação entre a organização, 
arb i tragem e pol ic iamento;  

  Aparelho de Fotof in ish (dentro das possibi l idades é possível sua locação junto a 
Confederação Bras i le i ra de Cic l ismo -  CBC), caso não seja possível deverá ser d isponib i l izada 
uma câmera de vídeo ( f i lmadora) para ser ut i l izada nas chegadas das provas;  

    A seguir  es tão d iscr iminados, separadamente por  provas,  os  recursos necessár ios para 
real ização das mesmas. Apesar  de a descr ição estar  separada por  prova, a maior ia dos 
mater ia is  será de uso comum em todas e las.  
 

PROVAS: CONTRA O RELÓGIO COM PARTIDA PARADA E ESTRADA EM CIRCUITO 

  40 cones no mínimo;  

  02 mesas e 06 cadeiras p lást icas,  no mínimo;  

  02 tendas 3x3 m;  

  01 podium removível;  

  Grades para demarcação nos locais de largada e chegada,  preferenc ia lmente para 
demarcar,  no mínimo 100 m para cada lado da rua ou local dest inad o;  

  Sistema de som compat ível  com o local;  

  Sani tár ios -  Caso não haja acesso fác i l  aos sani tár ios  próx imos ao local de largada (para 
arb i tragem e c ic l is tas) providenc iar pelo menos 02 sani tár ios químicos (01 feminino e 01 
mascul ino)  no local;  

  Fi ta crepe larga, para demarcar os locais  de largada e chegada;  

  10 rolos  de f i ta  zebrada;  

  Mater ia l  de expediente:  

  01 resma de papel sul f i te A4  

  15 pranchetas  

  15 canetas cor  azul  

  01 computador , se possível  com acesso a Internet;  

  01 impressora;  

  Veículos:  

  01 carro pequeno para os árb it ros  

  Mínimo de 02 motos (125cc)  para árb itros de percurso  
 

RECURSOS HUMANOS 

  Batedores das PRF / PRE /  PMPR e efet ivo para segurança (pol ic iamento) com veículos 
of ic iais .  A quant idade dependerá do local e a prova específ ica;  

  01 operador  de som;  

  01 médico, preferencia lmente,  or topedista ou traumatologista;   

  Pessoas habi l i tadas a prestar atendimento de pr imeiros socorros, durante toda a 
compet ição, pelo menos uma por  per íodo.  *  
*OBS: Deverão acompanhar a ambulânc ia,  juntamente com o carro da equipe de arb i tragem 
durante o transcorrer  de todas as provas  (OBRIGATÓRIO) ;   

 

TRANSPORTE 

  Veículo (s)  para 14 pessoas;  

   02 ambulânc ias (preferenc ia lmente),  com a (s)  respect iva(s) equipe (s)  de socorro,  em 
todas as provas previs tas;  

  Demais  veículos conforme as descr ições das provas nos Recursos Mater ia is .  
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06. FUTSAL 

 
LOCAIS DE COMPETIÇÃO 

  No mínimo 04 ou mais  quadras of ic ia is  (preferenc ia lmente 20x40m) cober tas, i luminadas e 

com todos os implementos.  

 

RECURSOS MATERIAIS (por quadra)  

  01 par  de redes de nylon;  

  01 carte ira;  

  01 escr ivaninha p/  apontadores;   

  05 cadeiras;  

  01 caixa ou s imi lar  para transporte do mater ial ;  

  01 banco para o pol ic iamento;   

  02 bancos de reservas;  

  01 placar;   

  02 rodos com panos para l impeza;  

  01 rede protetora em volta de toda a quadra;  

  04 canetas esferográf icas (cor  azul  ou preta) ;  

  01 rolo de f i ta  crepe;  

  01 régua (30 cm).  

 

RECURSOS HUMANOS (por quadra)  

  01 pessoa para manuseio do p lacar;  

  01 enxugador de quadra;  

  Pessoas habi l i tadas a prestar atendimento de pr imeiros socorros, durante toda a 

compet ição, pelo menos uma por  per íodo.   

 

TRANSPORTE 

  Veículo (s)  para 13 pessoas 
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07. GINÁSTICA RÍTMICA - (GR) 

 
LOCAL DE COMPETIÇÃO 

  01 local com área l ivre mínima de 36x18m e a ltura mínima de 14 metros, entre o chão e o 

pr imeiro obstáculo, com 01 área de compet ição of ic ia l com carpet 13x13m, e 01 área de 

aquec imento com carpet  13x13m separados por  biombos/d iv isór ias .  

 

RECURSOS MATERIAIS  

  02 mesas grandes;  

  20 carte iras  ou mesas pequenas;  

  20 cadeiras;  

  20 toalhas de mesa pequenas;  

  01 aparelhagem de som completa, c om microfone, CD player,  etc. ;  

  Div isór ias ou b iombos ( fechados embaixo) ,  em número suf ic iente para separar a área de 

compet ição da área de tre inamento;  

  01 equipamento com comprimento suf ic iente para ret i rada dos aparelhos que por  ventura 

possam vir  a f icar  presos;  

  01 computador ;  

  01 impressora jato de t in ta (com veloc idade mínima de 6ppm);  

  02 grampeadores (com grampos);  

  01 resma de papel sul f i te A4;  

  01 corret ivo l íquido;  

  01 caixa de c l ips;  

  20 canetas esferográf icas (cor  azul  ou preta) ;  

  02 réguas (30 cm)  

  20 envelopes t ipo saco;  

  01 trena (15m).  

  02 cronômetros;  

  02 bandeiras na cor  vermelha;  

  01 bandeira na cor  verde.  

 

RECURSOS HUMANOS 

  01 operador  de som; 

  02 estafetas;  

  Pessoas habi l i tadas a prestar atendimento de pr imeiros socorros, durante toda a 

compet ição, pelo  menos uma por  per íodo.  

 

TRANSPORTE 

  Veículo (s)  para 17 pessoas.  
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08. GOALBALL 

 
LOCAIS DE COMPETIÇÃO 

  01 quadra of ic ia l  coberta e i luminada.  

 

RECURSOS MATERIAIS (por quadra)  

  01 par  de traves específ ico para a modal idade ;  

  02 pares de redes de nylon;  

  01 escr ivaninha;  

  02 cadeiras;  

  01 banco para o pol ic iamento;  

  02 bancos de reservas maiores (maior nº.  de at le tas) ;  

  01 caixa ou s imi lar  para transporte do mater ial ;  

  01 bomba para bolas com bicos reservas;  

  01 placar;  

  02 cronômetros;  

  02 api tos  de mesa;  

  02 plaquetas para o tempo técnico;  

  01 suporte de mesa para indicar tempo de jogo, numerado de 01 a 30;  

  02 rodos com panos para l impeza;  

  04 canetas esferográf icas (cor  azul  ou preta) ;  

  01 régua (30 cm);  

  01 rolo de f i ta  crepe.  

 

RECURSOS HUMANOS (por quadra)  

  01 pessoa para manuseio do p lacar;  

  01 enxugador de quadra;  

  Pessoas habi l i tadas a prestar atendimento de pr imeiros socorros, durante toda a 

compet ição, pelo menos uma por  per íodo.  

 

TRANSPORTE 

  Veículo (s)  para 04 pessoas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

24 

09. GOLF 7 

 
 

LOCAIS DE COMPETIÇÃO 

 

 
 2  terrenos com Grama  com medidas de  15x30, o mesmo pode ser i r regular .  
 
 
 
RECURSOS MATERIAIS  

 

1. Cano PVC 100 mm Cortado em 21 cm (7 peças); 

2. 7 (sete) Cano de ¾ polegada  de 14 (catorze) cm colados parte inteira fixada no solo, pra segurar as hastes da 

bandeira; 

3. Seis (6) canos de ½ polegada de 70 (setenta) cm de altura “haste da bandeira”; 

4. 1 (um) cano de 1,40 cm para buraco SETE (Local de Finalização);  

5. (sete) bandeiras enumeradas, sendo última de cor diferenciada; 

6. Marcador de inicio do jogo saído;  

7. Medidas de 7 metros entre um buraco e outro. 

  

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRANSPORTE 

  Veículo (s)  para 06 pessoas  
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10. HANDEBOL 

 
 
 

LOCAIS DE COMPETIÇÃO 

  No mínimo 04 ou mais  quadras  of ic ia is (preferenc ia lmente 20x40m) cober tas, i luminadas e 

com todos os implementos.  

 

RECURSOS MATERIAIS (por quadra)  

  01 par  de redes de nylon;  

  01 escr ivaninha;  

  02 cadeiras;  

  01 banco para o pol ic iamento;  

  02 bancos de reservas maiores (maior nº.  de at le tas) ;  

  01 caixa ou s imi lar  para transporte do mater ial ;  

  01 bomba para bolas com bicos reservas;  

  01 placar;  

  02 cronômetros;  

  02 api tos  de mesa;  

  02 plaquetas para o tempo técnico;  

  01 suporte de mesa para indicar tempo de jogo, numerado de 01 a 30;  

  02 rodos com panos para l impeza;  

  04 canetas esferográf icas (cor  azul  ou preta) ;  

  01 régua (30 cm);  

  01 rolo de f i ta  crepe.  

 

RECURSOS HUMANOS (por quadra)  

  01 pessoa para manuseio do p lacar;  

  01 enxugador de quadra;  

  Pessoas habi l i tadas a prestar atendimento de pr imeiros socorros, durante toda a 

compet ição, pelo menos uma por  per íodo.  

 

TRANSPORTE 

  Veículo (s)  para 13 pessoas 

 

 

 

 



 

26 

 

 

 

11. JUDÔ 

 
LOCAL DE COMPETIÇÃO 

  Local com área mínima de 38x16m, para a montagem de 03 áreas de tatame (12x12m - 

144m² cada)  ( *) ,  tendo ao seu redor uma área de proteção f ixa (grade)  necessár ia às 

real izações das d isputas, com placares eletrônicos (*) ;  02 salas para pesagem (feminino e 

mascul ino) ;  

 

RECURSOS MATERIAIS  

  02 balanças do mesmo modelo (e letrônicas) ;  ( *)  

  01 aparelhagem de som, com 04 microfones;  (*)  

  02 mesas grandes;  

  20 mesas pequenas (0,70x 0,70 m t ipo PVC);  

  50 cadeiras ( t ipo PVC);  

  01 podium removível;  

  01 caixa de isopor  com gelo;  

  01 computador ;  

  01 impressora jato de t in ta (com veloc idade mínima de 6ppm);  

  01 cartucho de t inta para impressora;  

  01 grampeador 26/6 ( tamanho médio)  com grampos;  

  01 régua (30 cm);  

  12 canetas esferográf icas (cor  azul  ou preta) ;  

  06 canetas esferográf icas (cor  vermelha) ;  

  01 rolo de f i ta  crepe;  

  01 corret ivo l íquido;  

  01 resma de papel sul f i te A4;  

  01 caixa de e lást icos ( t ipo d inheiro) .  

 (*)  A FPJ dispõe dos equipamentos para locação.  

 

RECURSOS HUMANOS 

  01 equipe de apoio (10 pessoas) para montagem e desmontagem dos tatames no local de 

compet ição;  

  01 operador  de som;  

  01 médico, preferencia lmente or topedis ta ou traumatologista;   

  Pessoas habil i tadas a prestar atendimento de pr imeiros socorros,  durante toda a 

compet ição, pelo menos uma por  per íodo;   

 

TRANSPORTE  

  01 ambulânc ia que deverá permanecer no local de compet ição durante todo o período;  
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Veículo (s)  para 29 pessoas.  

 
 

12-NATAÇÃO 

 
LOCAL DE COMPETIÇÃO 

  01 p isc ina ol ímpica ou semiolímpica  (25 metros),  obr igator iamente aquec ida 

(aprox imadamente 28º C), com o mínimo de 06 ra ias, e devidamente equipada.  Deverá possuir  

arquibancada, preferenc ia lmente coberta, e local  para insta lação da secretar ia da competição.  

 

RECURSOS MATERIAIS  

  Placares e letrônicos (A Federação  de Desportos Aquáticos do  Paraná dispõe para locação)  

  01 local coberto para a secretar ia com tomadas para ins ta lação do computador, do som e 

p lacar e letrônico, com visão total  da p isc ina;  

  02 mesas grandes para a secretar ia;  

  25 cadeiras;  

  01 podium removível;  

  06 mesas pequenas;  

  08 guarda-sóis e 08 cadeiras atrás dos b locos de saída, (guarda -sóis se o local for  

descoberto);  

  01 aparelhagem de som, com 02 microfones,  sendo 01 sem f io  (Secretar ia/Diretor de 

Provas) ;  

  01 extensão grande;  

  01 f i l t ro  de l inha;  

  12 guarda-sóis para a equipe de arb itragem (se o local  for  descoberto) ;  

  02 resmas de papel sulf i te  A4;  

  01 computador  ;  

  01 impressora jato de t in ta (com veloc idade mínima de 6ppm);  

  01 caixa de canetas esferográf icas (cor azul  ou preta) ;  

  01 caneta marca tex to;  

  01 grampeador (com grampos);   

  02 pincéis atômicos;  

  03 rolos  de f i ta  crepe;  

  01 caixa de c l ips nº.  0;  

 

RECURSOS HUMANOS 

  Pessoas habi l i tadas a prestar atendimento de pr imeiros socorros, durante toda a 

compet ição, pelo menos uma por  per íodo.  

 

TRANSPORTE 

  Veículo (s)  para 24 pessoas.  
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13.  SKATE 

 

LOCAIS DE COMPETIÇÃO 

 
 
 
RECURSOS MATERIAIS (por quadra)  

 
Pista de Skate para a compet ição de STRET  

Espaço Fís ico em torno de 20x40m  Para as demais provas do Skate  

- 5 canetas  

- 3 mesas 

- 4 planilhas 

- 50 folhas de sulfites  

- 2 rolos de fita zebrada 

- água para os atletas  

- se possível grades para cercar  a pista  

- 8 cones grande 

 

 

 
 
 
 
 
 
TRANSPORTE 

  Veículo (s)  para 04 pessoas 
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14.TAEKWONDO – somente para 15 a 17 anos 

 
LOCAL DE COMPETIÇÃO 

  01 g inás io de espor tes ou espaço adequado para a prát ica da modal idade, com área 

mínima para montagem de 02 áreas de 10x10m cada,  e com 02 salas para pesagem.  

 

RECURSOS MATERIAIS  

  02 balanças (e letrônica ou médica);  

  02 Computadores com W indows XP para insta lar  os  p lacares;  

  02 Placares (serão fornecidos pela Federação ) ;  

  02 Tatames com medidas 10 x 10 m cada;  

  01 aparelhagem de som, com microfone;  

  08 mesas s imples (1,00x 1,50m);  

  20 cadeiras;  

  04 l ixe iras não vazadas;  

  01 caixa de pr imeiros socorros;  

  01 caixa de isopor  com gelo;  

  01 podium;  

  02 rolos  de f i ta  crepe com 05 cm de largura;  

  02 f i tas  de iso lamento com 05 cm de largura;  

  01 resma de papel sul f i te A4;  

  10 canetas esferográf icas (cor  azul  ou preta) .  

 

RECURSOS HUMANOS 

  01 operador  de som; *  

  01 médico, preferencia lmente or topedis ta ou traumatologista;  

  Pessoas habi l i tadas a prestar atendimento de pr imeiros socorros, durante toda a 

compet ição, pelo menos uma por  per íodo;  *  

* OBS: Deverão permanecer no local de compet ição, durante todo o per íodo das d isputas,  

(OBRIGATÓRIO).  

 

TRANSPORTE 

  Veículo (s)  para 10 pessoas   
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15.  TÊNIS DE MESA 

 
LOCAL DE COMPETIÇÃO 

  01 local  fechado que comporte 08 mesas of ic ia is no mínimo (cada mesa com espaço mínimo 

de 5x10 m de zona l ivre) e com i luminação adequada par a a modalidade ( luminos idade mínima 

de 600 Lux, sem a penetração de ra ios  solares sobre as mesas e espaços de jogo) ,  e que 

permita a real ização da compet ição conforme exigênc ias da Confederação Bras i le ira de Tênis  

de Mesa (CBTM).  

 

RECURSOS MATERIAIS  

  08 mesas of ic ia is (mínimo), com respect ivos equipamentos of ic iais  (redes,  p lacares, e 

outros);  

  100 anteparos em cores uniformes (escura e l isa) ou em número suf ic iente para iso lamento 

das mesas;  

  01 computador ;  

  01 impressora;  

  10 carte iras ;  

  02 mesas grandes;  

  16 cadeiras;  

  01 aparelhagem de som com microfone compatível com o local;  

  01 pano úmido para cada mesa;  

  30 fo lhas de papel  carbono;  

  01 resma de papel sul f i te A4;  

  10 pranchetas;  

  20 canetas esferográf icas (cor  azul  ou preta) ;  

  02 rolos  de f i ta  crepe;  

  01 corret ivo l íquido;  

  02 réguas (30 cm).  

 

RECURSOS HUMANOS 

  Pessoas habil i tadas a prestar atendimento de pr imeiros socorros, durante toda a 

compet ição, pelo menos uma por  per íodo.  

 

TRANSPORTE 

  Veículo (s)  para 10 pessoas.  
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16. VOLEIBOL 

 
LOCAIS DE COMPETIÇÃO 

  No mínimo 04 quadras of ic ia is (18x9m)  cobertas, i luminadas com todos seus implementos,  

com área de busca de bola de aprox imadamente 5 metros latera is  e fundos e com um mínimo 

de 7 metros de a ltura do piso ao pr imeiro obstáculo.  

 

RECURSOS MATERIAIS (por quadra)  

  01 rede de nylon com dez malhas -  of ic ia l;  

  01 par  de antenas;  

  01 escr ivaninha;  

  01 carte ira;  

  02 cadeiras;  

  01 banco para o pol ic iamento;  

  01 escada-cadeira para o 1º árb itro;  

  02 bancos de reservas;  

  01 campainha para cada banco;  

  01 caixa ou s imi lar  para transporte do mater ial ;   

  01 bomba para bolas com bicos reservas;  

  01 placar;  

  02 rolos  de esparadrapo médio;  

  02 rodos com panos para l impeza;  

  02 jogos de p laquetas de subst i tu ição (Nº .  01 a 18);  

  02 canetas esferográf icas (cor  azul  ou preta) ;  

  01 régua (30 cm);  

  01 rolo de f i ta  crepe.  

 

RECURSOS HUMANOS (por quadra)  

  01 pessoa para manuseio do p lacar;  

  01 enxugador de quadra;  

  03 bole iros ;  

  Pessoas habil i tadas a prestar atendimento de pr imeiros socorros, durante toda a 

compet ição, pelo menos uma por  per íodo.  

 

TRANSPORTE 

  Veículo  (s)  para 11 pessoas  
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17. VOLEI DE PRAIA 

 

LOCAL DE COMPETIÇÃO 

  No mínimo 04 quadras de are ia, cada uma com a demarcação of ic ia l (8x16 m) com 

minimamente 5m de área de escape para os fundos e para os lados e com todos seus 

implementos. Caso as quadras est ejam próx imas, deverá haver um isolamento entre e las 

através de redes, grades, p lacas ou s imilares.  Deverão d ispor de arquibancadas,  

preferenc ialmente nas latera is.  

 

RECURSOS MATERIAIS  

  02 barracas ( t ipo exército) ;  

  01 quadro informativo;  

  01 caixa com gelo;  

  01 caixa ou s imi lar  para transporte do mater ial ;  

  01 bomba para bolas com bicos reservas;  

  01 chuveiro;   

  01 mangueira (+ ou -  50 metros),  com pressão suf ic iente para molhar  as duas quadras;  

  01 s istema de som com microfone;  

  01 mesa grande;  

  02 mesas pequenas;  

  06 cadeiras.  
 

RECURSOS MATERIAIS (por quadra)  

  05 guarda-sóis;  

  01 rede de nylon com dez malhas -  of ic ia l;  

  01 par  de antenas;  

  01 jogo de f i tas demarcatór ias  de quadra (8x16m);  

  01 mesa;  

  01 cronômetro;  

  01 plaqueta indicat iva de tempo (numerada de 01 a 08);  

  01 banco para o pol ic iamento;  

  01 escada-cadeira para o 1º árb itro;  

  07 cadeiras;  

  01 placar;  

  02 rolos  de esparadrapo médio;  

  02 raste los ;  

  03 canetas esferográf icas (cor  azul  ou preta) ;  

  02 rolos  de f i ta  crepe;  

  05 réguas (30 cm).  
 

RECURSOS HUMANOS (por quadra)  

  01 pessoa para manuseio do p lacar;  

  01 pessoa para manuseio de rastelo e molha a quadra;  

  02 bole iros  (por local)  

  Pessoas habi l i tadas a prestar atendimento de pr imeiros socorros, durante toda a 
compet ição, pelo menos uma por  per íodo.  

  

TRANSPORTE 

  Veículo (s)  para 11 pessoas.  
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18. XADREZ 

 
LOCAL DE COMPETIÇÃO 

  01 salão (c lube ou local previamente vis tor iado) , bem i luminado, arejado, com pouco ruído, 

com uma sala ou área exc lus iva para arbi tragem e uma sala ou área exc lus iva para consulta ou 

anál ise (par t ic ipantes) .  

 

RECURSOS MATERIAIS  

  02 mesas grandes com 06 cadeiras;  

  80 mesas de (d imensões de cerca de 80x80 cm e 75 cm de a lturas);  

  110 cadeiras;  

  Cordas /  bumpings ou s imilar  para iso lamento da área de compet ição;  

  02 computadores;  

  01 impressora;  

  01 cartucho de t in ta para a impressora;  

  12 canetas esferográf icas (cor  azul  ou preta) ;  

  02 rolos  de f i ta  crepe;  

  03 resmas de papel sulf i te  A4;  

  01 tubo de cola;  

  02 pinceis atômicos;  

  10 canetas esferográf icas;  

  01 caixa de c l ips;  

 

RECURSOS HUMANOS 

  Pessoas habi l i tadas a prestar atendimento de pr imeiros socorros, durante toda a 

compet ição, pelo menos uma por  per íodo.  

 

TRANSPORTE 

  Veículo (s)  para 10 pessoas.  
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ANEXO II - MODELO PARA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA 
MUNICIPAL 

 
 

COMISSÃO EXECUTIVA MUNICIPAL 
 
 

FUNÇÃO NOME 

PRESIDENTE DE HONRA  

PRESIDENTE EXECUTIVO  

COORDENADOR GERAL  

COORDENADOR TÉCNICO  

ASSESSORIA ADMINISTRATIVA  

ASSESSORIA DE ALIMENTAÇÃO   

ASSESSORIA DE ALOJAMENTOS  

ASSESSORIA DE SAÚDE  

ASSESSORIA DE CERIMONIAL   

ASSESSORIA DE HOSPEDAGEM  

ASSESSORIA DE IMPRENSA  

ASSESSORIA DE INFRAESTRUTURA  

ASSESSORIA DE SEGURANÇA  

ASSESSORIA DE SERVIÇOS GERAIS   

ASSESSORIA TÉCNICA  

ASSESSORIA DE TRANSPORTE  

ASSESSORIA DE MODALIDADES  

  ATLETISMO  

  BADMINTON  

  BASQUETEBOL  

  BOCHA  PC  

  CICLISMO  

  FUTSAL  

  GR  

  GOALBALL  

  HANDEBOL  

  JUDÔ  

  NATAÇÃO  

  TAEKWONDO  

  TENIS DE MESA  

  VOLEIBOL  

  VOLEI DE PRAIA  

  XADREZ  

OUTRAS ASSESSORIAS QUE JULGAR NECESSÁRIO  
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TERMO DE COMPROMISSO 
 
 

Estamos cientes das responsabilidades do nosso 

Município para a Sediação da Fase Final do 61º Jogos 

Escolares do Paraná, a ser realizado de __ a __ de ______ 

de 2014, comprometendo-nos a realizar todas as 

solicitações deste Manual de Responsabilidades, até o 

prazo de trinta (30) dias antes da competição. 

 

 
______________________, ________ de ______________________ de  2014. 

 

 

 

 

_________________________________________ 
Representante da Secretaria do Esporte e Turismo 

 
 
 
 

__________________________________________ 
Prefeito Municipal 

 
 
 

___________________________________________ 
Chefe Núcleo Regional de Educação 


