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NOTA OFICIAL Nº 007/2021 
 
 

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

INFORMA 
 

1.  A Sessão Preliminar será de forma on-line através do google meet no seguinte dia e horário:  
 

    - Sessão Preliminar: 04 de Novembro de 2021 
    - Horário: 14hs  

 
 
 

      2. Sistema de disputa dos JEPS BOM DE BOLA – Etapa Final 

 DE 06 a 08 EQUIPES 
 

 1ª Fase: Os concorrentes serão divididos em 02 grupos (A, B) disputados pelo sistema de 
rodízio em um turno. O sorteio será feito em 02 partes: 1º sorteio dos números de 1 a 6 e 
2º sorteio números 7 e 8, ficando os grupos assim constituídos: 
 

 

GRUPOS 

A B 

SEDE 1º Lugar de 2019 

3 4 

5 6 

7 8 
 

 

   Classificam-se, para a 2ª Fase, o 1º e o 2º lugar de cada grupo. 
   2ª e 3ª Fases: Será disputada pelo sistema de cruzamento olímpico, conforme segue:  

 

 FASES EQUIPE 1   EQUIPE 2 OBSERVAÇÃO 

2ª Fase 
1º Grupo A            x 2º Grupo B Jogo 01 

1º Grupo B                x 2º Grupo A Jogo 02 

3ª Fase 
Perdedor Jogo 01 x Perdedor Jogo 02 Decisão 3º e 4º lugar  

Vencedor Jogo 01 x Vencedor Jogo 02 Decisão 1º e 2º lugar 

 
 A Classificação Final será feita da seguinte maneira: 

a. 1º a 4º lugares - disputa de jogo; 

b. 5º e 6º lugares - 3ºs lugares de cada grupo na 1ª Fase, obedecendo ao critério das 
equipes classificadas de 1º a 4º lugares; 

c. 7º e 8º lugares - 4ºs lugares de cada grupo na 1ª Fase, obedecendo ao critério das 
equipes classificadas de 1º a 4º lugares; 
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 DE 09 A 11 EQUIPES    
 

 1ª Fase: Os concorrentes serão divididos em 03 grupos (A, B, C) disputados pelo sistema de 
rodízio em um turno. O sorteio para composição dos grupos será feito em 02 partes: 1ª - 
números 01 a 09, 2ª - números 10 a 12 (se necessário), ficando os mesmos assim 
constituídos: 

 

GRUPOS 

A B C 

SEDE 2º Lugar de 2019 1º Lugar de 2019 

4 5 6 

7 8 9 

10 11 12 

 
 Classificam-se, para a 2ª Fase: 

a. O 1º lugar de cada grupo e 01 (um) 2º lugar por critério técnico. 
b. 2ª e 3ª Fases: Os (quatro) classificados serão distribuídos por sorteio, conforme segue, 
sendo que o 2º lugar classificado por Critério Técnico não poderá enfrentar o 1º lugar do 
seu grupo na Fase Classificatória: 

 

FASES EQUIPE 1   EQUIPE 2 OBSERVAÇÃO 

2ª 
Fase 

1º Grupo (sorteio) x 2º Grupo CT Jogo 01 

1º Grupo (sorteio) x 1º Grupo (sorteio) Jogo 02 

3ª 
Fase 

Perdedor Jogo 01 x Perdedor Jogo 02 Decisão 3º e 4º lugar 

Vencedor Jogo 01 x Vencedor Jogo 02 Decisão 1º e 2º lugar 

 
 A Classificação Final será feita da seguinte maneira: 

a. 1º a 4º lugares - disputa de jogo; 

b. 5º e 6º lugares - 2ºs lugares na 1ª Fase, não classificados para a 2ª Fase, obedecendo ao 
critério das equipes classificadas de 1º a 4º lugares; 

c. 7º a 9º lugares - 3ºs lugares de cada grupo na 1ª Fase, obedecendo ao critério das 
equipes classificadas de 1º a 6º lugares; 

d. 10º a 11º lugares - 4ºs lugares de cada grupo na 1ª Fase, obedecendo ao critério das 
equipes classificadas de 1º a 6º lugares. 

 
  

3. Critérios Técnicos 
3.1 - Serão utilizados os seguintes critérios técnicos para classificar os melhores 2º lugares de todos os 
grupos da Fase Classificatória para a próxima Fase: 
3.2 - Os grupos com maior número de equipes terão eliminados todos os pontos e resultados obtidos 
nos jogos com o último lugar de cada grupo, deixando todos os grupos com mesmo número de 
equipes, para posteriormente passar para o item 3.3. Caso todos os grupos tenham o mesmo número 
de equipes passar-se-á automaticamente para o item 3.3. 
3.3 - Serão classificados os 2º lugares que tenham maior número de pontos ganhos. 
3.4 - Caso haja mais de uma equipe empatada na condição descrita no item 3.1 passar-se-á aos 
critérios específicos descritos a seguir, somente para os empatados. 
3.4.1. Média de gols average (nº de gols recebidos divididos pelo nº de gols feitos, divididos pelo nº de 
jogos efetuados na fase. Classifica-se o menor coeficiente); 
3.4.2. Média de gols pró (nº de gols feitos divididos pelo nº de jogos efetuados na fase. Classifica-se o 
maior coeficiente); 
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3.4.3. Média de gols contra (nº de gols recebidos divididos pelo nº de jogos efetuados na fase. 
Classifica-se o menor coeficiente); 
3.6 Sorteio. 
 
OBS: Para classificação por Critério Técnico, utilizar-se-á inicialmente o primeiro critério. Em caso de 
empate e haja a necessidade de classificar uma ou mais equipes, passa-se ao segundo critério e assim 
por diante.  
a. Average: Quando, para cálculo de average, uma equipe não sofrer gol, é ela a classificada, pois o 
zero é infinito, o que impossibilita a divisão, assegurando à equipe sem gols sofridos a classificada pelo 
sistema average.  
b. Quando, para cálculo de average, mais de uma equipe não sofrer gol, será classificada a equipe que 
tiver ataque mais positivo em todos os jogos da fase, pois tecnicamente seu resultado será maior.  
c. Em casos excepcionais que impossibilitem a realização da competição, formar-se-á uma comissão de 
04 membros: Coordenação Geral do evento, Coordenação Técnica, Coordenação de Arbitragem e um 
representante das equipes participantes, para possível mudança de sistema de disputa e duração da 
partida.  
4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Técnica da SEED/IPCE 
 

 

Curitiba, 01/11/2021. 

 

Márcia Regina Tomadon Moreira 
Supervisão do Esporte Escolar 

 
 

Cristiano Barros Homem Del Rei 
Diretor de Esportes 

 
 

Helio Renato Wirbiski 
Superintendente Geral de Esportes 


