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A Coordenação Geral dos 62º Jogos Escolares do Paraná no uso de suas atribuições legais, 

 

COMUNICA 

 

1. Alteração do período de Competição do Núcleo Regional de Educação de Assis 

Chateaubriand, Foz do Iguaçu e União da Vitória, ficando: 

- Período de competição: 04 a 13 de Junho de 2015 

2. Alteração do período de Competição da Fase Final da Categoria B ficando: 

- Período de competição: 17 a 25 de Julho de 2015 

 
3.  Incluir no Regulamento do Bom de Bola  - Pagina 33  

FASES EQUIPE 1  EQUIPE OBSERVAÇÃO 

  2º FASE 1º Grupo X 2º Grupo CT Jogo 01 

1º Grupo X 1º Grupo   Jogo 02 

 

4. Incluir no Regulamento do Bom de Bola 

Artigo - No controle de cartões (amarelos e vermelhos), para a modalidade de FUTEBOL, serão 

aplicados os seguintes procedimentos: 

I. Será de inteira responsabilidade dos  estabelecimentos de  ensino  participantes o  controle  

dos cartões recebidos por seus atletas, técnicos e dirigentes nas respectivas modalidades. A 

equipe de arbitragem não impedirá a participação de nenhum atleta, caso o técnico queira 

colocá-lo no jogo. 

II. Os cartões amarelos e vermelhos recebidos na Fase Regional serão anistiados para a 

Fase Macrorregional. Os cartões amarelos e vermelhos recebidos na Fase Macrorregional 

serão anistiados para a Fase Final, mantendo-se as punições nos casos de expulsão, 

exclusão e desqualificação, com relatório anexo à súmula. 

III.  W.O - na partida em que houver o W.O, os atletas que deveriam cumprir a suspensão 

automática, deverão fazê-lo novamente na partida seguinte. Todos os cumprimentos de 

suspensão automática e cartões recebidos nos jogos realizados contra a equipe que não 

compareceu, compareceu tardiamente ou sem as condições materiais exigidas para a disputa 

da partida, serão mantidos.  

I. Desclassificação - todos os cumprimentos de suspensão automática e cartões recebidos 

nos jogos realizados contra a equipe desclassificada serão mantidos. 

5. Alterar Regulamento Especifico do Vôlei de Praia – Pag. 96 

Item 7. No sistema de cruzamento olímpico ou na 3ª Fase, os jogos serão realizados em 

melhor de 02 sets vencedores de 21 pontos (pontos por rally) sem ponto limite, em caso de 

necessidade de realização do 3º set o mesmo será disputado até 15 pontos, conforme a regra da 

modalidade. 

        Curitiba, 28 de Maio de 2015.  

 

Márcia Regina Tomadon Moreira                       José Alberto de Campos  
Supervisão do Esporte Escolar               Coordenador de Esporte    


