
                                                                                                                                                                                                                            
 

 
 

 
 

Jogos Internos Geração 

 

REGULAMENTO DAS MODALIDADES 
 
VOLEIBOL - MISTO  
 

Art. 1º - Cada equipe poderá inscrever no máximo 10 (dez) atletas. Em qualquer circunstância, deverá ter 06 
(seis) atletas na quadra, sendo 03 (três) do naipe masculino e 03 (três) do naipe feminino. 

Art. 2º - O aquecimento das equipes deverá ser feito fora da quadra, para evitar atraso nos jogos. 
Art. 3º - O Voleibol será disputado numa melhor de 02 (dois) sets vencedores. Cada set será de 15 (quinze) 

pontos e se houver o 3º set, será de até 15 (quinze) pontos. 
Art. 4º - As equipes deverão estar uniformizadas. 
Art. 5º - Na categoria I o aluno poderá utilizar do recurso de um quique. 
Art. 6ª - A competição será regida pelas regras da FIVB, adaptadas para o XXXI JIG. 

 
 
FUTSAL 
 

Art. 1º - Cada equipe poderá inscrever, no máximo, 10 (dez) atletas. 
Art. 2º - As partidas serão disputadas em 02 (dois) tempos de 10 (dez) minutos.  
Art. 3º - As partidas que terminarem empatadas prosseguirão através de disputas de 03 (três) pênaltis alternados. 

Persistindo o empate, cobrança alternada até surgir um vencedor. 
Art. 4º - Após a 5ª falta coletiva, haverá cobrança de falta sem barreira. 
Art. 5º - As equipes deverão estar uniformizadas. 
Art. 6ª - A competição será regida pelas regras da FIFA, adaptadas para o XXXI JIG. 

 
 
HANDEBOL  
 

Art. 1º - Cada equipe poderá inscrever, no máximo, 10 (dez) atletas. 
Art. 2º - O número de jogadores em quadra será de 01(um) goleiro e 06 (seis) jogadores de linha, os demais serão 

os reservas. 
Art. 3º - As partidas de Handebol serão disputadas em 02 (dois) tempos de 10 (dez) minutos. 
Art. 4º - As partidas que terminarem empatadas prosseguirão através da disputa de 03 (três) tiros de 07 (sete) 

metros alternados. Persistindo o empate, cobrança alternada até surgir um vencedor. 
Art. 5º - As equipes deverão estar uniformizadas. 
Art. 6º - A competição será regida pelas regras da IHF, adaptadas para o XXXI JIG. 

 
 
 
BASQUETEBOL  
 

Art. 1º - Cada equipe poderá inscrever, no máximo, 10 (dez) atletas. 
Art. 2º - As partidas de Basquetebol terão duração de 02 (dois) tempos de 10 (dez) minutos. 
Art. 3º - As partidas que terminarem empatadas prosseguirá através da disputa de 03 (três) lances livres 

alternados. Persistindo o empate, cobrança alternada até surgir um vencedor. 
Art. 4º - Após a 5ª falta coletiva, haverá cobrança de lance livre. 
Art. 5º - As equipes deverão estar uniformizadas. 
Art. 6º - A competição será regida pelas regras da FIBA, adaptadas para o XXXI JIG. 
 

 
 
FUTEBOL SUÍÇO  
 

Art. 1º - Cada equipe poderá inscrever, no máximo, 10 (dez) atletas. 
Art. 2º - As partidas de futebol suíço serão disputadas em 02 (dois) tempos de 12 (doze) minutos. 
Art. 3º - As equipes deverão estar uniformizadas. 
Art. 4º - As partidas de futebol suíço serão disputadas com 06 (seis) jogadores na linha e um goleiro. 
Art. 5º - A competição será regida pelas regras da FIFA, adaptadas para o XXXI JIG. 
 

 



 

 
COME CONE 

 
Art. 1º - Cada equipe poderá inscrever, no máximo, 15 (quinze) atletas, com o mínimo de 05 (cinco) meninas. 
Art. 2º - O aquecimento do atleta será de responsabilidade de sua equipe. 
Art. 3º - A partida será realizada em um único jogo. Caso todos os atletas da equipe não sejam eliminados o jogo 

será definido em até 15 (quinze) minutos. Vencerá a equipe que tiver o maior número de integrantes na quadra. 
Art. 4º - Um dos cones colocados será o código do jogo. 
Art. 5º - Os atletas deverão estar uniformizados com a camiseta de sua equipe. 

 

 
DODGEBALL 
 

Art. 1º - Cada equipe poderá inscrever, no máximo, 15 (quinze) atletas, com o mínimo de 05 (cinco) meninas. 
Art. 2º - O aquecimento do atleta será de responsabilidade de sua equipe. 
Art. 3º - A partida será realizada em um único jogo. Caso todos os atletas da equipe não sejam eliminados o jogo 

será definido em até 15 (quinze) minutos. Vencerá a equipe que tiver o maior número de integrantes na quadra. 
Art. 4º - Os atletas deverão estar uniformizados com a camiseta de sua equipe. 

 

 
XADREZ 
 

Art. 1º - Cada equipe poderá inscrever, no máximo, 01 (um) atleta. 
Art. 2º - O Xadrez será disputado em naipe misto. 
Art. 3º - Os atletas deverão estar uniformizados com a camiseta da sua equipe. 
Art. 4º - A competição será seguida pelas regras da CBX, adaptadas para o XXXI JIG. 

 

 
AVE CEZAR (JOGO DE TABULEIRO) – CATEGORIA I E II 
 

Regulamento conforme congresso técnico. 
 

 
TICKET TO RIDE (JOGO DE TABULEIRO) – CATEGORIA III 
 

Regulamento conforme congresso técnico. 
 

 
DANÇA 
 

Art. 1º - A prova da dança será apresentada na quinta-feira, dia 12/07, a partir das 7h45min. 
Art. 2º - Cada equipe deverá ser representada por no mínimo 08 (oito) integrantes e a música não deverá exceder 

04 (quatro) minutos. As equipes deverão entregar sua música em pen drive até 25/06 (segunda-feira), para a 
Coordenação, na Secretaria do Colégio.  

Art. 3º - Serão avaliados os seguintes critérios: figurino, coreografia, ritmo e sincronia. 
 

 
FIFA (PS4) 
 

Art. 1º - Cada equipe poderá inscrever um atleta no máximo. 
Art. 2º - O Fifa será disputado em naipe misto. 
Art. 3º - Caso permaneça empate será disputado por pênalti (05 alternados). 
Art. 4º - Os atletas deverão estar uniformizados com a camiseta de sua equipe. 
Art. 5º - As partidas de Fifa terão duração de 02 (dois) tempos de 06 (seis) minutos. 

 

 
FOTO FACEBOOK 
 

Art. 1º - Cada equipe deverá enviar por e-mail para maria.claudia@geracaoweb.com.br uma foto onde os 
integrantes da equipe deverão aparecer, assim como o nome escolhido para a turma, até o dia 04/07.  

Art. 2º - A foto será postada na página do Colégio Geração (Facebook) no dia 05/07 às 14h.  
Art. 3º - As Equipes que conseguirem mais curtidas na foto, durante o período de 05/07 a 12/07, até às 15h, 

ganhará 05 (cinco) pontos dentro de sua categoria.  
 

 



 
 

 
PEBOLIM 
 

Art. 1º - Cada equipe poderá inscrever, no máximo, 02 (dois) atletas, sendo 01 (um) do naipe masculino e 01 (um) 
do naipe feminino. 

Art. 2º - É proibido girar as barras mais do que 1 volta completa. Quando a bola parar fora do alcance dos 
jogadores, deve ser colocada com a mão, na defesa de quem estiver mais próxima. Se a bola parar no meio de campo, 
deverá ser relançada no buraco lateral da mesa. 

Art. 3º - A partida será disputada em um tempo de 06 (seis) minutos vencendo a equipe que tiver marcado mais 
gols, ou terminará quando uma equipe marcar 05 (cinco) gols. 

Art. 4º - Os atletas deverão estar uniformizados com a camiseta da sua equipe. 
 

 
CORRIDA RÚSTICA 
 

Art. 1º -  A Prova será realizada na Avenida Beira Mar no dia 07/07. Largada às 8h30 no trapiche, sentido Koxixos. 
Percurso com distância aproximada de 03 (três) quilômetros. 

Art. 2º - Será de responsabilidade dos pais, levar os atletas na largada e buscar na chegada. 
Art. 3º - Cada equipe poderá inscrever dois atletas de cada naipe. 
Art. 4º - Os atletas deverão correr com a camiseta de sua respectiva equipe. 

 

 
 
   

Florianópolis, junho de 2018. 
 

Comissão Organizadora 
 


