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INTRODUÇÃO 
 
 
 O Esporte,  a lém de um meio saudável  de vida  tem demonstrado ser  um dos mercados  

mais promissores em desenvolv imento no mundo atual ,  pr incipalmente na área socia l ,  onde 

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

marg inal idade.  

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

Esporte e  Tur ismo real i za  os Jogos  Escolares do  Paraná,  com objet ivos gera is  p romover  a  prát ica 

da Mani festação do Desporto Escolar  nas mais var iadas modal idades,  envolvendo todos os 32  

núcleos reg ionais  de Educação do Estado do Paraná (Escolas:  Municipa is ,  Estadua is e Pr ivadas) ,  

dando oportun idade de part ic ipação a  um maior  número de a lunos,  despertando o gosto pela  

prát ica   esport iva,  através de pr incíp ios  educat ivos,  formativos  e  compet it ivos .  

 Os  Jogos Esco lares do Paraná abrangem a  part ic ipação  de uma grande parce la  da nossa  

comunidade escolar ,  envo lvendo estudantes do  ens ino fundamenta l  e médio e com necess idades 

educac ionais  especia is,  benefic iando d iretamente mais  de  90.000 pessoas  em todas as Fases da  

Compet ição.  

 Para se organ izar  uma competição esport iva,  a lém dos recursos f inancei ros,  f í s i cos e 

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

processo de organ ização e execução.  

Esse manual  tem por f inal idade faci l i tar  e padronizar  a  organização dos eventos em todas 

as suas  fases,  permit indo dinamizar  o  processo,  mostrando de forma clara  e t ransparente as 

responsabi l idades de cada um dos parceiros e ent idades  envolv idas  na real ização  dos  Jogos  

Escolares do Paraná -  2017 .  
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Manual de Competências e Responsabilidades do Município-Sede 64º Jogos Escolares do Paraná/17. 

 
Quando não houver celebração de Convênio entre o Município candidato a sediar o evento e o Governo do Estado 

do Paraná para repasse de recursos haverá uma divisão de funções a serem definidas a abaixo: 

 
 

1. RESPONSABILIDADES DA SEED/SEET: 

1.1. RECURSOS HUMANOS - COMISSÃO TÉCNICA 

1.1.1 COMPOSIÇÃO:- 

A Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo/SEET, e Secretaria de estado da Educação/SEED, através dos seus 

representantes legalmente habilitados constituirá através de documento Oficial a Comissão Técnica para os Jogos 

Escolares do Paraná, em cada uma de suas Fases, ficando assim constituída: 

a.  Direção Gera l ,  a  qua l  se v incu la :  

  Coordena ção Técnica ;   

  Assessor ia  Técn ica  ( SEE T);   

  Supervisão de modal idade (SEE T) ;   

  Coordenação de modal idade (Ent idades  de Administ ração do Desporto ) ;   

  Equipes de Arbi tragem (Ent idades de Administ ração do Desporto) ;  

b.  Coordenação Adm in istrat iva ,  a  qual  se v incu l :   

  Assessor ia  de Controle de Documentos (SEE T;   

  Assessor ia  de Resu ltados (SEE T) ;   

  Secretar ia  Gera l  (SEE T).  

c.  Coordenação Financei ra  ( SEE T).  

d.  Coordenação de Al imentação (SEED/SEE T) .  

e.  Coordenação de Alojamentos (SEED/SEE T).  

f .  Coordenação de Transportes (SEED/SEE T).  

g.  Coordenação de In fraestrutura (SEED/SEE T) .  

h.  Coordenação de Divu lgação,  a  qua l  se vincula :   

  Assessor ia  de Market ing;   

  Assessor ia  de  Cer imonia is ;   

  Assessor ia  de Imprensa (SEE T).  

i .  Comissão  de Ét ica  SEED/SEE T) .  

1.2.  RECURSOS MATERIAIS  

  Fornecer  o  mater ia l  esport ivo de consumo a ser  ut i l izado durante as compet ições ta is  

como: bo las ;  

  Fornecer  o  software de informática para administração t écn ica dos eventos,  como a 

confecção de súmulas e outros documentos necessár ios à  real ização da parte técnica ;  
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 Fornecer  a  premiação da compet ição,  para a  Fase F ina l  dos Jogos Escolares do Paraná,  

sendo:Troféus e medalhas para 1º, 2º e 3º lugares em cada modalidade e sexo conforme previsto no 

Regulamento. 

1.3.  RECURSOS F INANCEIROS  
     

  Custear  as despesas de t ransporte (passagem rodoviár ia  -  c idade or igem/munic íp io  

sede/cidade or igem) e  ressarcimento (d iár ias)  de toda  a  Comissão  Técn ica  equ ipe de 

arbit ragem , membros da Comissão de Ét ica ,  acadêmicos,  estag iár ios e  part ic ipantes dos  

Jogos  E scolares  do Paraná ,  quando convocados pela  Secretar ia  de  Esportes e Tur ismo ;  

 

  Real izar  as l ic i tações para custear  as despesas de hospedagem  de toda a  comissão 

técnica e equ ipes de arbitragem contratados pela  SEET/SEED  para atuar  no evento ;  

 

  Real izar  as l ic i tações para custear  as despesas com al imentação  de toda a  comissão 

técnica e equ ipes de arbitragem contratados pela  SEET/SEED para atuar  no evento ;  

 

  Real izar  as l i c i tações para custear  as despesas com transporte  das delegações  

part ic ipantes até o  municíp io  sede do evento,  bem como os deslocamentos  in ternos dos 

at letas técn icos  para os locais  de jogos e refe itór io .  

 

2.  COMPETEM AS FEDERAÇÕES ESPECIALIZADAS DO DESPORTO: -  
 

  Indicar  a s equ ipes de arbit ragem pela  sol ic i tação e obedecendo aos cr itér ios f ixados 

pela  SEE T;  

  Não esca lação de árbi tros para atuar  em part idas de municíp ios/estabelecimentos de 

ensino com os quais  possuam v ínculo ;  

  Ofic ia l izar  junto a  SEE T/SEED,  os coordenadores de arbi tragem que poderão atuar,  n o 

munic íp io  sede po is  A SEE T/SEED reserva -se no d i re ito  de a lterar  ou vetar  a  esca la  dos 

coordenadores  que não  atendam os cr itér ios f i xados pela  inst itu ição ;  

  Sempre que forem necessár ias a lterações nas escalas de árb it ros,  in formar a  

SEE T/SEED at ravés  de of íc io  exped ido pela  ent idade;  

  Coordenar os trabalhos executados pelos árbitros ,  através de seus coordenadores 

indicados;  

  Padronizar  e coordenar ,  em con junto  com a Comissão Técnica,  as formas de d isputas 

da modal idade d urante a  real ização  da compet ição;  

  Providenc iar  junto a  SEE T,  o  cadastramento  de todos os árbit ros envo lvidos,  com 

respect ivas  categorias ,  endereços completos,  RG e CPF;  

  Desenvolver  todas as at iv idades re lat ivas à  coordenação de modal idade,  constantes de 

documentos  o f ic ia lmente exped idos;  

  Fazer  com que seus  árbit ros respeitem as normas cont idas nos documentos 

of ic ia lmente expedidos;  
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  Part ic ipar  das  reun iões quando convocadas  pela  SEE T para  t ratar  de assuntos 

pert inentes aos jogos;  

  Manter  as demais ent idades  envolv idas no s eventos,  in formadas  de toda e qualquer 

a lteração pert inente às regras das modal idades;  

  Respeitar  as indicações das ent idades  promotoras dos eventos;  

  Prestar  in formações às ent idades envolv idas nos eventos quando of ic ia lmente 

so l ic itadas;   

 

3.   COMPETE AO MUNICÍPIO SEDE : -  
 

3.1.  COMISSÃO EXECUTIVA MUNICIPAL  (CEM)  
  O municíp io  sede,  logo que escolh ido,  const itu i rá  uma Comissão Execut iva Municipal  

(CEM),  a través de um decreto  do senhor Prefei to  Municipal .  Essa comissão  copart ic ipe 

da organ ização  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 competição .  

  A est rutura organizac ional  e func iona l  da Comissão Execut iva Munic ipal  ( CEM) será 

determinada pelo Prefe ito  Munic ipa l ,  de forma a cumprir  com ef ic iênc ia  as atr ibuições 

previstas neste  Manua l  de Competênc ias e  Responsabi l idades ,  no Caderno de V istoria ,  

no Regulamento dos Jogos Esco lares do Paraná  e nos atos  subsequentes exped id os pela  

SEET/SEED.  

3.2 LOCAIS DE COMPETIÇÃO: -  
  Ofic ia l izar  as ent idades  competentes,  a  so l i c 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  especi f icações dos cade rnos técn icos das modal idades (anexo I ) ;  

 

  Providenc iar  zeladores  para todos os locais,  durante todos os  per íodos de 

competição;  

 

  Providenc iar  que os locais  estejam à d ispos ição ún ica e exc lusivamente para a  

competição,  no per íodo so l ic itado.  

 

  Providenc iar  a  abertura  e preparação dos loca is ,  d iar iamente,  com a antecedênc ia  

mín ima de 01 hora do  horár io  previsto  na programação of ic ia l .  

3 .3.  LOCAIS  D E ALOJAMENTOS PARA AS DELEGAÇÕES: -  

  Providenc iar  loca is  de a lojamentos para todas as delegações part ic ipantes do e vento  

(at letas,  técnicos,  d ir igentes e demais of ic ia is )  o f ic ia l i zando aos órgãos  competentes  

(NRE/Secretar ia  de Educação e/ou outros) ,  a  so l i c i tação para l iberação dos locais  a  

serem ut i l izados durante o  evento;  
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  Acondicionar  os a lo jamentos  com chuveiros  q uentes para os vest iár ios  mascu l inos  e  

femin inos e respect ivos  san itár ios .  ( Min imamente um (01)  chuvei ro para cada c inquenta 

(50)  pessoas) ;  

Obs. :  Para as escolas estaduais,  poderá ser  obt idos recursos  para reforma,  at ravés do 

Fundo Rotat ivo da esco la.  A so l i c i tação deverá ser  feita  com bastante antecedênc ia,  v ia  

NRE.  

  Providenc iar  mater ia l  de l impeza para os loca is  de  a lojamento (munic ipais )  e  

competição.  A l impeza da área comum é de responsabi l idade das  zeladoras da escola ,  e 

a  área interna por conta  das  de legações.  
 

3.4.  SESSÃO PRELIMINAR  
 

Providenc iar  os segu intes itens para a real ização da Sessão Prel iminar :  

a .  Um loca l  (preferenc ia lmente um auditór io)com acomodações para os d i r igentes ,  

técnicos,  p rofessores,  imprensa e  públ ico em gera l ;  

b.  01 computador  ou notebook com impressora;  

c.  01 Resma (papel  A4) ;   

    d .  10  mesas  e  10 cadeiras na  entrada do p lenário ;  

             e.  Serv iço  de som no  inter ior  do  aud itór io,  compat ível  com as  insta lações do loca l ;  

 f .  Serv iços de fotocóp ias no próprio  loca l ;  

 g.  Organ izar  a  sessão com a  supervisão e or ientação  da SEE T/SEED;  

h.  Providenc iar  o  mestre de cer imônias,  o  rote iro da locução do cer imonia l  deverá ser  

apresentado  com antecedênc ia  a  Di reção Gera l  do evento e à  Assessor ia  de Cer imoniais,  

para ver i f i cação e aprov ação;  

i .  Insta lação  de mastros e dos pavi lhões  (Brasi l ,  Paraná,  munic íp io  sede),  para a  

execução dos  h inos  do Brasi l  e  do Paraná na  parte so lene;  

Providenc iar  os itens a segu ir ,  para  a r ea l ização das  dem ais Sessões do Congresso  Técn ico :  

a .  Para as Sessões Técn icas 02 sa las para aproximadamente 40 pessoas  cada,  contendo  

em cada uma 01 quadro negro (com giz  e apagador)  ou 01 whiteboard (com canetas 

apropriadas e apagador) ;  

b.  Para as demais sessões,  quando necessár io ,  um local  que comporte o  número de 

pessoas previsto.  

3.5.  CERIMONIAL DE ABERTURA  

Organizar  e real i zar  o  Cer imonial  de Abertura,  com superv isão e or ientação da 

SEED/SEE T,  onde se fazem necessár ias as segu intes providências mín imas:  

 

  Um local  adequado (estádio,  g inás io  ou  outro)  com as cond ições  ne cessár 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 loca l  para as autor idades;  
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  Providenc iar  a  l iberação do t rânsi to  próx imo ao loca l  para concentração das 

delegações e fac i l i tar  o  acesso do  públ ico;  

  Confeccionar  p lacas,  ou s imi lares,  com os  nomes dos estabelecimentos de 

ensino/munic íp ios part ic ipantes;  

  Insta lar  aparelhagem completa de som de boa qua l idade,  que poss ib i l i te  

entend imento por parte  do púb l ico e or ie ntação  dos part ic ipantes;  

  Providenc iar  a  p i ra  o l ímpica  e  a  tocha  para o  fogo simból ico ;  

  Indicar  o  (a)  a luno at leta  para  profer ir  o  ju ramento do at leta;  

  Indicar  o  (as)  a luno  (os)  at leta  ( s )  para conduzir  o  fogo simból ico ;  

  À cons ideração e com recursos do pr óprio  munic íp io  sede organizar  os eventos  

apoteót icos como:  Abertura fest iva  (ra io  laser,  shows,  e outros) ;  Demonstração de 

art i s tas e outros;  Shows  p irotécn icos;  

  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 itér ios f ixados  em con junto com a Assessor ia  de 

Comunicação da SEE T/SEED;  

  Designar  um locutor  o f ic ia l ,  o  qua l  deverá c i tar  no in íc io,  nos interva los e no tér mino  

da solen idade o  nome das inst itu ições promotoras e rea l izadoras d o evento ;  

  Apresentar  à  Comissão  Técnica da SEE T/SEED no evento,  rote iro  da  locução a  ser  

desenvolv ida no Cer imonial  de  Abertura ,  para ver i f icação e aprovação;  

3.6.  ATENDIMENTO MÉDICO :  

  Providenc iar  atend imento médico -hospita lar  gratuito  a  todos os  part ic ipantes e  

integrantes do evento ;   

  Manter  em todos os  locais  de compet ição,  obr igator iamente,  um serv iço de pr imeiros  

socorros e junto a  CCO um pronto atend imento de ambulância;  

  Nas modal idades de ATLETISMO, CICL ISMO,  JUDÔ, e TAEKWONDO, ou a inda ,  

modal idades que necessi tem manter  durante  todo o  per íodo das  compet ições,  uma 

ambulância  com um médico  ortoped ista ,  especia l i sta  em t raumatolog ia  ou ortopedista ,  

pois  sem sua presença as d isputas não  poderão ter  in íc io ;  

3.7.  SEGURANÇA:  

  Obrigator iamente,  em tempo háb i l ,  o f ic iar  os comandos das Pol íc 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 to dos  os loca is  de compet ição;  

  Promover  serviço  de “ronda” po l ic ia l  nos a lojamentos,  de forma a o ferecer  

garant ias  de segurança  aos membros  da Comissão  Técn ica ,  equipes  de arbi tragem, 

membros  da Comissão de Ét ica,  técnicos,  p rofessores,  at letas,  d ir igentes e  outros;  
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  Para os loca is  de a lojamentos,  durante o  per íodo noturno,  mesmo sendo sol ic itado  

no Regulamento dos Jogos Esco lares do Paraná  para que os estabelecimentos de 

ensino tragam sua segurança própria ,  o  munic íp io  sede deverá  elaborar  um 

planejamento,  ut i l izando os vig ias dos estabelec imentos de ensino,  guardas  

munic ipais  e/ou outros;  

3.8.  ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PARA A CCO  

  Providenc iar  um local  adequado para o  funcionamento da Comissão  Centra l  

Organizadora (CCO),  de  fáci l  acesso para  todos part ic ipantes  b em como do públ ico,  

com espaço f í s ico e os segu intes mater ia i s  à  d ispos ição:  

Direção Gera l  e  Coordenação  Técnica (0 2 sa las) :  

  01 computador padrão com processador 1.8 Ghz ou superior, memória RAM de no mínimo 2 giga, 

monitor de 14 ou mais polegadas, gravador de cd/dvd, dispositivo de acesso USB, com conexão de 

Internet banda larga; 

  01 impressora preferencia lmente a  laser  ( veloc idade mín ima de 10ppm com 

memór ia  in terna de no  mín imo 8MB e autonomia de toner para no mín imo 5 .000 

cópias)  ou jato de t in ta  (com ve locidade mín ima 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 linha telefônica direta; 
 

Coordenação  Admin istr at iva (01  sala grande):  

 01 computador (conforme descrição da Direção Geral) 

 No mínimo 02 impressoras (conforme descrição da Direção Geral) minimamente   01 laser, com opção 

de impressão em papel A4 e Ofício 1 (súmulas); 

 01 linha telefônica direta;  

 06 mesas; 10 cadeiras; 01 mesa grande ou bancada para montagem de boletins; Armários com 

prateleiras ou similar para acomodar os materiais da secretaria; Máquina(s)  fotocopiadora (s) para a 

reprografia de documentos; 

Coordenação  de Infr aestrutura (01 sa la e  um local  grande):  

 01 mesa; 02 cadeiras; 01 mesa grande ou bancada para acomodação da premiação; 

Com issão de Ét ica (01 sala ampla):  

 1 computador; (conforme descrição da Direção Geral); 01 impressora; (conforme descrição da Direção 

Geral); Linha telefônica direta; 01 mesa grande para reunião com 14 cadeiras; 

Assessor ia de  Imprensa (01  sala ampla) :  

 01 computador, (conforme descrição da Direção Geral); 01 impressora laser colorida; (conforme 

descrição da Direção Geral); 01 linha telefônica direta com aparelho de FAX; 

OBS.:  Manter  d isponíve l  durante todo o per íodo da compet ição,  ass istênc ia  técnica  

para a  parte  de in formática.  



GOVERNO DO PARANÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E TURISMO  

 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO   
PREFEITURAS MUNICIPAIS  

 
9 

3.9.  ESPAÇO PARA O REFEITÓRIO  E CENTRO DE CONVIVENCIA  

  Indicar  um local  adequado para o  func ionamento do refe itór io  central ,  de fáci l  

acesso para todos part ic ipantes,  co m espaço para estacionamento de ônibus e carros  

das delegações e da CCO.  

3.10.  INFORMAÇÃO, MARKETING E DIVULGAÇÃO.  

 Providenciar placas indicativas para a CCO, locais de competição, alojamentos, hospitais, e outros 

serviços de utilidade, que deverão estar afixadas em locais de fácil visualização; 

 Providenciar divulgação dos jogos no município, na região, no estado e no país, através da imprensa 

escrita e eletrônica, além da confecção de materiais gráficos promocionais; 

 Quando o município sede for elaborar materiais promocionais sobre o evento que irá sediar deverá, 

antes de suas confecções, solicitar a aprovação da Assessoria de Comunicação da SEET/SEED. Deverão 

constar em todos estes materiais as logomarcas do Governo do Estado, Secretaria de Estado da Educação 

e Secretaria de Estado do Esporte, em igual proporção à Prefeitura Municipal e patrocinadores. Exemplos: 

cartazes, banners outdoors, folders, bonés, camisetas, Backdrops e outros; 

  Quando o munic íp io  sede for  enviar  “ re leases”  para a  imprensa escr i ta  e/ ou  

elet rôn ica ,  deverá inc lu ir  o  nome/marca do Governo do Estado do Paraná,  Secretar ia  

de Estado  da  Educação,  Secretar ia  de  Estado do Esporte.  Exemplos:  J ingles  

promocionais,  p ropagandas em jornais  e rev istas,  inserções  de chamadas na  televisão  

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. 

 Confecção de 03 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 compet ições para colocação de mater ia l  

de d ivulgação da SEED/SEE T e patrocinadores .  

3.11.  RECURSOS MATERIAIS PARA COMISSÃO ORGANIZADORA DA SEE T  E COMISSÃO DE 

ÉTICA 

  Providenc iar  os mater ia i s  a  segu ir  relacionados,  que deverão estar  à  d ispos ição  

quando da chegada  para  o  evento e para ser  ut i l izado  exc lusivamente pela  CCO: -  

  01 cx  canetas esferográf icas cor  azu l ;  01 cx  canetas esferográf icas cor  vermelh a;  

01  cx  canetas esferográf icas cor  preta ;  05  canetas  marca -texto ;  06  p incéis  a tômicos;  

10  láp is  pretos;  01  apontador para  lápis ;  03  borrachas;  05  réguas  (30  cm);  01  

tesoura ;  03 ext ratores de grampos;   02 est i letes;  02 tubos de cola  branca ;  02 tubos 

de cola  em bastão;  05 rolos de f i ta  crepe;  02 ro los de f i ta  durex ;  01 caixa de c l ipes 

tamanho 0;  02  ca ixas de c l ipes tamanho 2;  03 grampeadores 26/6  ( tamanho médio) ;  
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01 grampeador grande com capacidade para mais de 50  fo lhas  (com grampos) ;  02  

caixas de grampos p ara grampeador 26/6;  02 perfuradores;  06 ca ixas de carbono;  20 

pastas com grampo;  10  pastas com elást ico;  20 envelopes t ipo saco;  01 caixa de 

et iquetas;  10.000 fo lhas de papel  su l f i te A4;  1 .000 fo lhas de papel  o f íc io  1 ;  Mater ia l  

necessár io  para emissão de re latór ios,  (car tuchos de t in ta  compatíve is  com as  

impressoras  o ferec idas  e outros) ,  a lém de mater ia i s  de  in formática quando 

necessár ios .  

3.12.  RECURSOS MATERIAIS PARA AS EQUIPES DE ARBITRAGEM  
 

ANEXO I I  -  CADERNO TÉCNICO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS  

  Todo o mater ia l  deverá  estar  d isponível  preferenc ia lmente até 72 horas  antes  do 

Cer imonia l  de Abertura do evento;  

  Providenc iar  a  d ist r ibuição de AGUA para as equipes de arb it ragem em todos os 

locais  de compet ição durante os per íodos de real ização das d isputas;  

  Quando uma modal idade est iver  sendo rea l izada em mais de  um loca l  

s imultaneamente,  deverá ser  escalado um responsável  para cada local  que irá  

auxi l ia r  os trabalhos  da equ ipe de arb it ragem;  

  Todos os recursos humanos deverão estar  indicados até 24 horas antes do in íc io  

das compet ições  da respect iva  modal idade no evento ;  

  Os computadores so l i c i tados para  as modal idades  esport ivas poderão ser  

rea locados  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  loca is  de compet ição.  Como sugestão ,  podem ser  confecc ionados p lacares  

de mesa,  o  que fac i l i tará  os t raba lhos no manuseio dos mesmos,  permit indo a  

vi sual ização por todos part ic ipantes,  públ ico e imprensa.  

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:As obrigações constantes dos i tens abaixo  deverão  

estar  organizadas até 72 horas antes do in íc io  do evento,  e encerram -se após o  

término do evento .  

  Para  f ins de dar  cump rimento às obrigações  assumidas ,  a  Comissão Execut iva 

Municipal  deverá basea r-se no número tota l  de  part ic ipantes  inscr itos  e a  re lação de 

árbit ros,  coordenadores,  membros da Comi ssão de É t ica ,  que será fornecida pela  

SEE T/SEED.  

  Os atos,  as  obr igações  e  os encargos  contra ídos  ou  prat icados  pela  Comissão  

Execut iva Munic ipa l ,  no exe rcíc io  de suas at r ibu ições,  serão de responsabi l idade 

exclus iva do municíp io,  não havendo responsabi l idade subs id iár ia  da  SEE T/SEED.  

  A normat ização  complementar  e subsequente dos  Jogos Escolares do  Paraná far -

se-á  at ravés de reso lução da Autor idade Adminis trat iva,  e os atos de comunicação  
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aos part ic ipantes,  formal izar -se-ão através documentos o f ic ia i s ,  exped idos pelas  

comissões competentes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cur it iba,  01 Março de 2017.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Douglas Fabr ic io                                         José Alberto de Campos  
Secretar io  de Estado do Esporte e Tur ismo                     Coordenador de esporte  
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01.  ATLETISMO  

LOCAL DA COMPETIÇÃO  
 

  01 p ista  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 i co da modal idade (ver  regu lamento técnico da 
modal idade) .  
 

RECURSOS MATERIAIS  
 

  01 sa la  adequada para a  insta lação da d ireção da compet ição,  mais o  locutor,  que coordenará  
todas as  in formações a  s erem fe itas para  o  públ ico e  coordenará o  cer imonia l  de premiação.  
Esta  sa la  deverá  ter  duas  mesas  e quatro  cadeiras (preferencia lmente esta  sa la  deverá estar 
local i zada para le lamente a  reta  de chegada da p ista,  perpend icularmente a  l inha de chegada das  
corr idas) ;  

  01 sa la  adequada para insta lação da secretar ia  da compet ição,  com 02 mesas e 04 cadeiras 01  
computador ou notebook com impressora.  

  01 sa la  adequada para  permanênc ia  de pessoa l  que irá  real izar  a  premiação,  bem como,  onde 
os at letas aguardarão o mo mento de i r  ao  pod ium -  esta  sa la  dever  ter  02 mesas e 07 cadeiras;  

  01 sala  adequada  para a  guarda do  mater ia l  da compet ição;  

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

  01 aparelhagem de som pequeno com microfone para ser  ut i l izado na Câmara de Chamada 
para a  entrada dos at letas nas provas;  

  06 Tendas,  conforme segue:  

  02 tendas para a  Câmara de Chamada (02 mesas e 02 cadeiras para os  árbit ros e bancos ou  
cadeiras em numero suf ic iente para os at letas ,  pois  é pela  câmara de chamada que os at letas  
farão a  sua entrada para as provas) ;  

  01 tenda para a  Cronometragem E letrôn ica (01 mesa e 01 cadeira );  

  01 tenda para Serviços Médicos (01 mesa e 02 cadeiras e maca par a atend imento médico);  

  01 tenda para o  Mater ia l  Técn ico  (01 mesa  e  01 cadeira) ;  

  01 tenda para a  Zona  Mista  ( sa ída dos at letas na p ista,  onde os  mesmo pegarão seus 
pertences,  somente cadeiras) .  
OBS:  o  loca l  da insta lação das tendas  dependerá da pista em que  a  compet ição for  rea l izada .  

  40 cestas para armazenamento dos pertences dos at letas em competição;  

  Bancos nos  setores de provas de campo para  descanso dos at letas entre  as  tentat ivas ;  

  15 mesas e 15 cadeiras para os setores de provas para serem ut i l izados p ela  equ ipe de 
arbit ragem;  

  10 guarda so l ;   

  01 pódium removíve l ;  

  06 Ca ixas  de I sopor de 100 l i t ros,  para  co locação de água nos setores de prova;  

  Gelo Mineral  durante a  compet ição para gelar  água nos i sopores acima e para ser  ut i l izado 
nos  atend imento médico aos at letas ;  

  Mater ia l  de secretar ia  abaixo:  

  30 pranchetas;  

  01 ca ixa de canetas esferográf icas na  cor  azul ;  

  02 grampeadores 26/06 com grampos;  

  02 resmas de sul f i te A4 210x297mm (para  emissão dos resu ltados e av isos gera is) ;  

  05 réguas;  

  05 rolos de f i ta  crepe .  
 

RECURSOS HUMANOS  

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

  01 equ ipe de apoio (com 10 pessoas)  para  montagem e desmontagem das barrei ras e  
obstáculos,  a lém de acompanhar os at letas dentro do local  de competição.  

 

TRANSPORTE 

  01 ambulância  que deverá permanecer no loca l  de competição durante o  todo o transcorrer  
da mesma.  
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02.  BADMINTON  

 
LOCAIS DE COMPETIÇÃO  

  No mínimo 01 quadra o f ic ia l  32x14m (para montagem de 04 quadras) ,  cober tas,  i luminadas,  
a ltura mín ima de 8 m do  p iso ao varão de sustentação mais  baixo.  

RECURSOS MATERIAIS  (por quadra)   

  08 tecidos para isolar  entrada  de ar  e vento interno (emprést imo BFP);  

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

ginás io );  

  04 cadeiras de árb itro (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 compr imento,  04 ou 05 cm de largura ;  

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

jogos) ;  

  Computador  ou notebook com impressora ;  

  10 pranchetas;  

  15 canetas esferográf icas (azul/preta) ;  

  01 régua ;  

  01 painel/b iombo para  mu ral  de programação e  resu ltados.  
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03.  BASQUETEBOL  

 
LOCAIS DE C OMPETIÇÃO  

  No mín imo 02  quadras o f ic ia i s  (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 carteira;  

  06 cadeiras ;   

  01 banco para o  pol ic iamento;  

  02 bancos de reservas;  

  01 p lacar ;  

  01 bomba para bola  com b icos  reservas;  

  01 ca ixa ou simi lar  para transporte do  mater ia l ;  

  02 cronômetros;  

  01 con junto  de p lacas numeradas de 01 a  0 5;  

  02 con juntos de p lacas de 01 a  04 (para fa l tas colet ivas) ;  

  02 bandeiras de mesa vermelhas;  

  02 rodos  com pano para  l impeza;  

  04 canetas esferográf icas (02 cor  vermelha ,  02 cor  azu l) ;  

  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  atend imento  de pr imeiros socorros,  durante toda a  

competição,  pelo  menos uma por  per íodo.  
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04.  BOC HA ADAPTADA 

LOCAIS DE COMPETIÇÃO  

  01 salão (c lube ou loca l  previame nte v i stor iado),  bem i luminado,  are jado,  para rea l i zação 

das part idas,  com uma sa la  ou área exc lusiva para arbit ragem e uma sala  ou área exc lusiva para 

consul ta  ou aná l i se (part ic ipantes) .  

RECURSOS MATERIAIS  (por cancha)  

  01 mesa;  

  02 cadeiras ;  

  03 canetas es ferográf icas (cor  azul  ou preta);  

  01 rolo  de f i ta  crepe;  

  01 trena (5m).  

RECURSOS HUMANOS (por loca l)  

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

pelo menos uma por per íodo.  
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05.  C ICLISMO  

 
LOCAIS DE COMPETIÇÃO  

  Loca is  adequados para as provas previstas no regu lamento da modal idade.  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 i smo.  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 part ic ipantes) .   
 
RECURSOS MATERIAIS  

  10 rád ios de comunicação (walk ie  ta lk)  -  para comunicação entre  a  orga nização ,  arbit ragem 
e po l ic iamento;  

  Aparelho de Fotofin ish  (dentro das poss ib i l idades é poss ível  sua locação  junto a  
Confederação  Brasi leira  de C ic l i smo -  CBC),  caso não seja  possíve l  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  estão d iscr iminados,  separadamente por provas,  os recursos necessár ios  para 
rea l i zação das mesmas.  Apesar  de  a  descr ição  estar  separada por  prova ,  a  maior ia  dos mater ia i s  
será  de uso comum em todas elas .  
 
PROVAS:  CONTRA O RELÓGIO COM PARTIDA PARADA E ESTRADA EM CIRCUITO  

  40 cones no mín imo;  

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

  02 tendas 3x3 m;  

  01 podium removíve l ;  

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

  Sistema de som compat ível  com o loca l ;  

  Sani tár ios -  Caso não haja  acesso fác i l  aos sanitár ios próx imos ao local  de largada (para 
arbit ragem e c ic l i stas)  providenciar  pe lo menos 02 san itár ios qu ímicos (01 f emin ino e 01  
mascul ino)  no local ;  

  Fita  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  su l f i te A4  

  15 pranchetas  

  15 canetas cor  azul  

  01 computador,  se poss ível  com acesso a  Inter net ;  

  01 impressora;  

  Veículos:  

  01 carro pequeno para os árb itros  

  Mínimo de 02 motos (125cc)  para árb it ros de percurso  
 

 
RECURSOS HUMANOS  

  Batedores  das PRF /  PRE /  PMPR e efet ivo  para segurança  (pol ic iamento)  com veícu los 
of ic ia i s .  A quant idade dependerá  do local  e a  prova especí f ica ;  

  01 operador de som;  

  01 médico ,  preferencia lmente,  ortoped ista  ou t raumato logista;   

  Pessoas habi l i tadas a  prestar  atend imento  de pr imeiros socorros,  durante toda a  
competição,  pelo  menos uma por  per íodo.  * 
*OBS:  Deverão acompanha r a  ambulância,  juntamente com o carro  da equipe de arb it ragem 
durante o  transcorrer  de todas as provas  (OBRIGATÓRIO) ;   
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06.  FUTSAL  

 
LOCAIS DE COMPETIÇÃO  

  No mínimo 02 ou mais quadras o f ic ia i s  (preferenc ia lmente 20x40m) cobertas,  i luminadas e 

com todos os implementos.  

RECURSOS MATERIAIS  (por quadra)  

  01 par  de redes  de nylon;  

  01 carteira;  

  01 escr ivaninha p/ apontadores;   

  05 cadeiras ;  

  01 ca ixa ou simi lar  para transporte do  mater ia l ;  

  01 banco para o  pol ic iamento;   

  02 bancos de reservas;   

  01 p lacar ;   

  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  atend imento  de pr imeiros socorros,  durante toda a  

competição,  pelo  menos uma por  per íodo.   
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07.  GINÁSTICA RÍTMICA -  (GR)  

 
LOCAL DE COMPETIÇÃO  

  01 loca l  com área l ivre mín ima de 36x18m e a l tura mín ima 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 

aquecimento com carpet  13x13m separados por  b iombos/div isór ias.  

RECURSOS MATERIAIS  

  02 mesas grandes;  

  20 carteiras ou mesas pequenas;  

  20 cadeiras ;  

  20 toa lhas de mesa pequenas;  

  01 apare lhagem de som completa,  com microfone,  CD player,  etc. ;  

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

competição da área de t re inamento;  

  01 equ ipamento com comprimento suf ic iente para ret irada dos a pare lhos que por ventura 

possam vir  a  f i car  presos;  

  01 computador  ou notebook com impressora ;  

  02 grampeadores (com grampos) ;  

  01 resma de papel  su l f i te A4;  

  20 canetas esferográf icas (cor  azul  ou preta);  

  02 réguas  (30 cm)  

  20 envelopes t ipo saco;  

  01 trena (15 m).  

  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  atend imento  de pr imeiros socorros,  durante toda a  

competição,  pelo  menos uma por  per íodo.  
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08.  GOLF 7  

 
 

LOCAIS DE COMPETIÇÃO  

-  02 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. 
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09.  HANDEBOL  

 
 

LOCAIS  DE COMPETIÇÃO  

  No mínimo 02 ou mais quadras  o f ic ia i s  (preferenc ia lmente 20x40m) cobertas,  i luminadas e 

com todos o s 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 letas) ;  

  01 ca ixa ou simi lar  para transporte do  mater ia l ;  

  01 bomba para bolas  com b icos  reservas;  

  01 p lacar ;  

  02 cronômetros;  

  02 apitos de mesa;  

  02 p laquetas para o  tempo técn ico;  

  01 suporte de mesa  para ind icar  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  atend imento  de pr imeiros socorros,  durante toda a  

competição,  pelo  menos uma por  per íodo.  
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10.  JUDÔ 

 
LOCAL DE COMPETIÇÃO  

  Loca l  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 rea l izações das 

d isputas,  com placares elet rôn icos  (*) ;  02 sa las  para pesagem (feminino e mascu l ino) ;  

 

RECURSOS MATERIAIS  

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

  01 apare lhagem 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 removíve l ;  

  01 ca ixa de i sopor com gelo ;  

  01 computador  ou notebook com impressora ;  

  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  ver melha);  

  01 rolo  de f i ta  crepe;  

  01 resma de papel  su l f i te A4;  

 (*)  A FPJ d ispõe dos equ ipamentos para locação .  

 

RECURSOS HUMANOS  

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

competição;  

  01 operador de som;  

  01 médico ,  preferencia lmente ortoped ista  ou t raumato log ista ;   

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

pelo menos uma por per íodo;   
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11 -  LUTAS 

 
LOCAL DE COMPETIÇÃO  

  01 g inásio  de esportes ou espaço adequado para a  prát ica  da modal idade,  com área mín ima 

para montagem de 01 área de 10x10m cada,  e  com 02 salas para pesagem.  

 

RECURSOS MATERIAIS  

  02 balanças (elet rôn ica  ou médica) ;  

  01 apare lhagem de som,  com microfone;  

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

  10 cadeiras ;  

  02 l i xe iras não  vazadas;  

  01 ca ixa de pr imeiros socorros;  

  01 ca ixa de i sopor com gelo ;  

  01 podium;  

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

  02 f i tas de i solamento com 05 cm de largura ;  

  01 resma de papel  su l f i te A4;  

Obs.  As áreas  serão emprestas pela  Federação Paranaense de Lutas.  
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12 -  NATAÇÃO 

 
LOCAL DE COMPETIÇÃO  

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

(aprox imadamente 28º C) ,  com o  mín imo de 06 ra ias,  e devidamente equ ipada.  Deverá possu ir  

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

 

RECURSOS MATERIAIS  

  Placares eletrôn icos ( A Federação  de Desportos  Aquát icos do  Paraná dispõe para locação)  

  01 loca l  coberto para a  secretar ia  com tomadas para insta lação d o computador ,  do som e 

p lacar  eletrôn ico,  com v isão tota l  da p isc ina ;  

  02 mesas grandes  para a  secretar ia;  

  25 cadeiras ;  

  01 podium removíve l ;  

  06 mesas pequenas;  

  08 guarda -só is  e 08 cadeiras at rás dos b locos de sa ída,  (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 -só is  para a  equipe de arbit ragem (se  o  loca l  for  descoberto);  

  02 resmas de papel  su l f i te A4;  

  01 computador  ou notebook com impressora ;  

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

  01 caneta marca texto ;  

  01 grampeador  (com grampos);   

  02 p incéis  atômicos;  

  03 rolos de f i ta  crepe;  

  01 ca ixa de c l ips nº.  0 ;  

 

RECURSOS HUMANOS  

  Pessoas habi l i tadas a  prestar  atend imen to  de pr imeiros socorros,  durante toda a  

competição,  pelo  menos uma por  per íodo.  
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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 20x40 m Para  as demais provas do  Skate  

- 05 canetas;  

- 03 mesas com 06 cadeiras; 

- 04 planilhas; 

- 50 folhas de sulfites; 

- 02 rolos de fita zebrada ou grades para cercar a pista  

- 08 cones grande; 

- 01 computador ou notebook com impressora. 
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14 -  TAEKWONDO –  som ente para 15 a 17 anos  

 
LOCAL DE COMPETIÇÃO  

  01 g inásio  de esportes  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 (elet rôn ica  ou méd ica) ;  

  01 Computador ou  notebook com Windows XP  para insta lar  os p lacares  com impressora ;  

  02 Placares  ( serão fornecidos pela Feder ação ) ;  

  02 Tatames com medidas 10 x  10 m cada;  

  01 apare lhagem de som,  com microfone;  

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

  20 cadeiras ;  

  04 l i xe iras não  vazadas;  

  01 ca ixa de pr imeiros socorros;  

  01 ca ixa de i sopor com gelo ;  

  01 podium;  

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

  02 f i tas de i solamento com 05 cm de largura ;  

  01 resma de papel  su l f i te A4;  

  10 canetas esferográf icas (cor  azul  o u preta) .  

 

RECURSOS HUMANOS  

  01 operador de som; *  

  01 ortopedista ;  

  Pessoas habi l i tadas a  prestar  atend imento de pr imeiros socorros,  durante toda a  competição ,  pelo 

menos uma por  per íodo;  *  

* OBS:  Deverão permanecer no loca l  de  competição,  durante  todo o per íodo das  d isputas,  

(OBRIGATÓRIO) .  
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15.   TÊNIS DE MESA  

 
LOCAL DE COMPETIÇÃO  

  01 local  fechado que comporte 08 mesas o f ic ia i s  no mínimo (cada mesa  com espaço mín imo de 5x10 m 

de zona  l ivre)  e com i luminação adequada  para a  modal idade ( luminosidade mínim a de 600 Lux,  sem a 

penetração de ra ios solares sobre as mesas e espaços de jogo),  e que permita a  rea l ização da compet ição  

conforme exigênc ias da Confederação  Brasi leira  de Tên is de Mesa  (CBTM).  

 

RECURSOS MATERIAIS  

  08 mesas of ic ia i s  (mínimo),  com respect i vos equipamentos of ic ia i s  ( redes,  p lacares,  e outros) ;  

  100 anteparos em cores  uni formes (escura e l i sa)  ou  em número suf ic iente para  i so lamento das  

mesas;  

  01 computador  ou notebook com impressora ;  

  10 carteiras;  

  02 mesas grandes;  

  16 cadeiras ;  

  01 apare lhagem de som com microfone compat ível  com o loca l ;  

  01 pano úmido para  cada mesa;  

  01 resma de papel  su l f i te A4;  

  10 pranchetas;  

  20 canetas esferográf icas (cor  azul  ou preta);  

  02 rolos de f i ta  crepe;  

  02 réguas  (30 cm).  
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16.  VOLEIBOL  

 
LOCAIS DE COMPETI ÇÃO 

  No mínimo 02 quadras of ic ia i s  (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 p iso ao pr imeiro obstácu lo.  

 

RECURSOS MATERIAIS  (por  quadra)  

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

  01 par  de antenas;  

  01 escr ivaninha;  

  01 carteira;  

  02 cadeiras ;  

  01 banco para o  pol ic iamento;  

  01 escada -cadeira  para o  1º árbit ro ;  

  02 bancos de reservas;  

  01 campainha  para cada  banco;  

  01 ca ixa ou simi lar  pa ra transporte do  mater ia l ;   

  01 bomba para bolas  com b icos  reservas;  

  01 p lacar ;  

  02 rodos  com panos para l impeza;  

  02 jogos  de p laquetas de subst itu 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 bolei ros;  

  Pessoas habi l i tadas a  prestar  atend imento de pr imeiros socorros ,  durante toda a  compet ição,  pelo 

menos uma por  per íodo.  
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17.  VOLEI  DE PRAIA  

 
LOCAL DE COMP ETIÇÃO 

  No mínimo 04 quadras de areia,  cada  uma com a demarcação of ic ia l  (8x16 m) com min imamente 5m 

de área de escape para os fundos e para os  lados e com todos seus implementos.  Caso as quadras  

estejam próximas,  deverá haver  um iso lamento  entre e las atrav és  de redes,  grades,  p lacas ou  simi lares.  

Deverão d ispor de arquibancadas,  preferencia lmente nas  laterais .  

RECURSOS MATERIAIS   

  02 barracas  ( t ipo  exérci to) ;  

  01 quadro in format ivo ;  

  01 ca ixa com gelo;  

  01 ca ixa ou simi lar  para transporte do  mater ia l ;  

  01 bomba para bolas  com b icos  reservas;  

  01 chuvei ro ;   

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

  01 s i stema de som com microfone;  

  01 mesa grande;  

  02 mesas pequenas;  

  06 cadeiras.  
 

RECURSOS MATERIAIS  (por quadra)  

  05 guarda -só is ;  

  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 p laqueta indicat iva de tempo (numerada de 01 a  08);  

  01 banco para o  pol ic iamento;  

  01 escada -cadeira  para o  1º árb it ro ;  

  07 cadeiras ;  

  01 p lacar ;  

  02 rolos de esparadrapo  médio;  

  02 rastelos;  

  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  raste lo  e molha a  quadra ;  

  02 bolei ros (por loca l)  

  Pessoas habi l i tadas a  prestar  atend imento de pr imeiros socorros,  durante toda a  competição ,  pelo 
menos uma por  per íodo.  
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18.  XADREZ  

 
LOCAL DE COMPETIÇÃO  

  01 salão (c lube ou local  previamente vi stor iado),  bem i luminado,  arejado,  com pouco ru ído,  com 

uma sa la  ou área exc lus iva para arbi tragem e uma sala  ou área exclus iva para consu lta  ou anál i se  

(part 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 imi lar  para i solamento da área de compet ição;  

  01 computadores  ou notebook com impressora ;  

  01 cartucho de t inta  para a  impressora ;  

  12 canetas esferográf icas (cor  azul  ou preta);  

  02 rolos de f i ta  crepe;  

  03 resmas de papel  su l f i te A4;  

  01 tubo de co la ;  

  02 p inceis  atômicos;  

  10 canetas esferográf icas ;  

  01 ca ixa de c l ips ;  
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ANEXO I I I  -  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 I MPRENSA   

ASSESSORIA DE INFRAESTRUTURA   

ASSESSORIA DE SEGURANÇA   

ASSESSORIA DE SERVIÇOS GERAIS   

ASSESSORIA TÉCNICA   

ASSESSORIA DE TRANSPORTE   

ASSESSORIA DE MODALIDADES   

  ATLETISMO   

  BADMINTON   

  BASQUETEBOL   

  BOCHA ADAPTADA   

  CICL ISMO   

  FUTSAL   

  GR  

  GOLF 7   

  HANDEBOL   

  JUDÔ  

  NATAÇÃO   

  SKATE   

  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 64º 

Jogos Escolares do Paraná, a ser realizado de ____ a __ de ______ de 2017, comprometendo-nos a 

realizar todas as solicitações deste Manual de Responsabilidades, até o prazo de trinta (30) dias antes 

da competição. 

 

 

 

 

 
 

______________________, ________ de ______________________ 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Representante da Secretaria de Esporte e Turismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________ 

Chefe Núcleo Regional de Educação 


