
 
 
 

REGULAMENTO  
 

Tema Gerador: Copa do Mundo 

Art. 1º- Os Jogos Internos do Colégio Geração (XXXI JIG) têm como objetivo promover a integração de 
alunos, professores e funcionários. Visam, também, difundiros benefícios do esporte para a vida através 
da prática do desporto.  
 

Art. 2º- O XXXI JIG será realizadonos dias: 
07/07 (sábado) - 08h às 12h - Av. Beira Mar(Corrida Rústica); 
12/07 (5ª feira) -07h30 às 17h30- Colégio Geração (Apresentação de Dança, Voleibol Misto, 
Dogdeball,Come Cone, Jogos de Tabuleiro, Pebolim e Xadrez); 
13 e 14/07 (6ª feira e sábado) - 07h30 às 17h - sede esportiva da ASTEL. 
  
Art. 3º -As equipes serão divididas em 3 categorias: 

Categoria I-6º e 7º anos do Ensino Fundamental II 

Categoria II-8º e 9ºanos do Ensino Fundamental II 

Categoria III-1a, 2a e 3ª séries do Ensino Médio 
 

Art. 4º - As modalidades do XXXI JIG serão: 
 

o Ave Cezar - misto (categoria I e II) 
o Basquetebol - masculino e feminino 
o Come Cone - misto 
o Corrida Rústica- misto 
o Dança -misto 
o Dodgeball - misto 
o FIFA- misto 
o Foto do Facebook 
o Futebol Suíço - masculino e feminino 
o Futsal - masculino e feminino 
o Handebol - masculino e feminino 
o Pebolim - misto 
o ProvasSurpresa-misto 
o Ticket to Ride – misto (categora III) 
o Voleibol - misto 
o Xadrez -misto 
   
Art. 5º - A pontuação será conforme a tabela abaixo: 
 

1º Lugar ............................................. 10 pontos 
2º Lugar .............................................06 pontos 
3º Lugar .............................................04 pontos 
4º Lugar .............................................04 pontos 
WO ............................................. -10 pontos 
 
A pontuação para as provas surpresaserá conforme a tabela abaixo: 
 
1º Lugar ............................................. 03 pontos 
2º Lugar ............................................. 02 pontos 
3º Lugar ............................................. 01 pontos 
4º Lugar ............................................. 01 pontos 
WO ............................................. -03 pontos 
 

 
Art. 6º - Os jogos serão realizados pelo sistema de eliminatória simples. 
 

Jogos Internos Geração  



Art. 7º - Cada equipe deverá ter um capitão e um professor padrinho que responderá pela equipe 
perante a Comissão Organizadora. 

 

Art. 8º - O tema gerador deste ano seráCopa do Mundo. O nome da equipe será escolhido pela 
turma junto ao professor padrinho e será validado pela Comissão Organizadora. 

 

Art. 9º -Cada equipe deverá ter como uniforme uma camiseta, que a identificará no decorrer do 
evento, com a seguinte descrição: a parte frontal deverá conter o nome da equipe e nas costas o número 
do inscrito. Deverá ser estampada na manga a logomarca do evento (XXXI JIG), a qual deverá ser 
retirada na Coordenação.A camiseta do JIG não poderá ser usada como uniforme do colégio. A 
Comissão Organizadora do XXXI JIG não permitirá a confecção de moletons para o evento. 

 

Art. 10º - Será cobrada do atleta uma taxa de R$ 2,00 (dois reais) para cada modalidade em que 
participar. O aluno que não participar de nenhuma modalidade como atleta deverá pagar uma taxa única 
de R$ 2,00 (dois reais). Caberá ao Capitão recolher o valor total, em dinheiro, e entregá-lo juntamente 
com a Ficha de Inscrição da Equipe na Secretaria do Colégio. 

 

Art. 11º - O prazo para a inscrição será do dia 12 de junho a 21 de junho, até às 18h, na 
Secretaria do Colégio, em documento padrão fornecido pela Comissão Organizadora (Ficha de Inscrição 
por Equipe e Ficha de Inscrição por Modalidade). 

 

Art. 12º - Receberão medalhas todos os membros das equipes que se classificarem em 1º, 2º e 3º 
lugar geral por categoria, troféu para a equipe que obtiver a maior pontuação da categoria e aquela com 
melhor atitude desportiva (Troféu Fair Play).  

 

Art. 13º - A equipe com maior pontuação das três categorias receberá o troféu de Campeã 
Geral.  

 

Art. 14º - O XXXI JIG é uma atividade que faz parte do Calendário Escolar, portanto, o aluno que 
não participar levará falta em todos os períodos. Os pais deverão justificar com antecedência à 
Coordenação caso o aluno não possa participar.   

 

Art. 15º -Será cobrada a frequência dos alunos,pelo professor padrinho,em todos os períodos dos 
jogos (manhã e tarde).  

 

Art. 16º - No dia 14/07 (sábado) a partir das 15hserá feita a contagem dos integrantes das 
equipes. A equipe que tiver 80% dos seus integrantes presentes no momento da contagem e 
uniformizados, ganhará um bônus de 5 pontos. Aquela que estiver 100% presente terá ainda um bônus 
extra de + 2 pontos. 

 

Art. 17º -Os árbitros serão designados pela Comissão Organizadora e, em hipótese alguma, 
poderão ser recusados pelas equipes participantes. 

 

Art. 18º- Não serão permitidos materiais explosivos nos jogos, como: rojões, bombas, 
sinalizadores, etc. Também não será permitido o uso de tambores, devido ao transtorno que o barulho 
causa na comunidade. 

 

Art. 19º- Os problemas disciplinares e os casos omissos serão resolvidos pela Comissão 
Organizadora cuja decisão é irrecorrível. 

 

Art. 20º - Alunos com dispensa médica não poderão participar como atletas de nenhuma 
modalidade, exceto do Xadrez, Jogos de Tabuleiro, Pebolim e Fifa. 

 

Art. 21º - As equipes serão penalizadas por atitudes antidesportivas de seus 
componentes, de acordo com o que segue: para cada cartão amarelo recebido a equipe perderá 
03 pontos;para cada cartão vermelho recebido a equipe perderá 05 pontos; agressão 
física,cometida por qualquer integrante, a equipe perderá 10 pontos e o aluno será suspenso 
de todas as atividades do XXXI JIG, ficando impedido de comparecer ao local do evento. 

 

Art. 22º - Em caso de empate por pontos, servirão como critério de desempate as modalidades por 
ordem alfabética (Ave Cezar, Basquetebol, Come Cone, e assim por diante), feminino e masculino. 

 

Para todos os fins, os participantes dos jogos serão considerados conhecedores das leis 
desportivas internacionais e nacionais adotadas por este regulamento. 

 
 

Comissão Organizadora: 
Prof. Carlos André Sagaz 

Prof. Eduardo Alves de Moraes 
Prof. Marciel Cristiano Moraes 

Prof. Marcelo Peres 
Coord. Janete Bolzan 

Coord. Auxiliar Maria Cláudia Duarte 
Diretor Adalberto Cunha 

Florianópolis, junho de 2018. 


