
REGULAMENTAÇÃO DOS JOGOS – ENSINO FUNDAMENTAL  E MÉDIO  

XXlV OLIMPÍADA CFC – 2019 

  

  

DA ABERTURA 

  

Cláusula Primeira - Cada aluno deverá participar do desfile de abertura no pelotão em que for determinado pela organização dos jogos, 

trajando o padrão oficial da XXlV Olimpíada CFC ou fazer parte da coreografia de seu grupo correspondente. 

  

  

DOS JOGOS 

  

Cláusula Segunda - Ficará sob responsabilidade dos grupos (cor) a escolha da equipe que participará de cada jogo das modalidades 

oferecidas, porém,  todos os alunos do grupo que desejarem participar dos jogos, deverão garantir presença no mínimo em duas modalidades. 

  

Cláusula Terceira - Todos os alunos deverão estar presentes aos jogos com, pelo menos, 10 minutos de antecedência, mesmo não sendo 

escalado para jogar, devendo participar da torcida e ficar à disposição de sua equipe em caso de incidente. 

 

Cláusula Quarta - Será penalizada a equipe que não comparecer na hora e no local do jogo determinado na tabela, previamente divulgada 

pelos organizadores do evento, com número suficiente de atletas previsto pelo regimento de cada modalidade esportiva, devendo esta receber 

o W x O, perder os pontos conquistados durante a competição e permanecer de fora da disputa por medalha na Olimpíada. 

 

 

DA PARTICIPAÇÃO 

 

Cláusula Quinta - Só poderá participar das competições o aluno que estiver com o fardamento próprio da Olimpíada 2019 (short de educação 

física e camisa do evento) e tiver participado da solenidade de abertura, em alguma das funções determinadas pela organização dos jogos, 

salvaguardado com uma justificativa dos pais para que não esteja presente ao evento. Essa cláusula não se aplica aos alunos do Ensino 

Médio.  



 

Cláusula Sexta - Todo aluno tem direito à participação nos jogos, desde que atenda aos requisitos da cláusula quinta, ficando a 

responsabilidade com os grupos de organizar e selecionar os atletas que irão entrar na quadra em cada jogo, devendo prevalecer o bom 

senso, assegurando o direito a todos os componentes da equipe. Contudo, a escalação dos times será monitorada pelos professores de 

Educação Física. 

 

Cláusula Sétima – Em caso de número insuficiente de alunos nas turmas, faltas previamente justificadas ou incidentes durante os jogos, os 

grupos poderão completar suas equipes com alunos de turmas anteriores, independentemente da cor. Podendo chegar ao total de nove 

atletas, já somados aos existentes. Caso não seja possível, a equipe adversária deverá subtrair um ou mais atletas para garantir a igualdade 

de condições na disputa. 

 

 

DA PONTUAÇÃO 

  

Cláusula Oitava - 

1. Vitória= 3 pontos.  

2. Empate com gol = 2 pontos.  

3. Empate sem gol = 1 ponto.  

4. Derrota = 0 ponto (exceto no voleibol, quando a derrota ocorrer por 2 sets contra 1. Nesse caso a equipe derrotada 

computará 1 ponto e a vencedora 2 pontos).  

  

Cláusula Nona - Para as modalidades futsal e handebol serão dois tempos de 12 minutos, sem intervalo para a troca de campo de jogo. 

Deverão ser contemplados todos os jogadores em ao menos um tempo. A competição obedecerá às regras oficiais das modalidades. Caso 

haja necessidade, algumas adaptações serão feitas, pelos profissionais responsáveis pela organização do evento, para melhor desempenho 

do jogo ou viabilidade da tabela. 

 

 Cláusula Décima - Para a modalidade voleibol, haverá uma disputa de melhor de dois sets vencedores. Os sets serão de 18 pontos. Em caso 

de empate, o Tie Break será de 11 pontos. A competição obedecerá às regras oficiais da modalidade. Caso haja necessidade, algumas 



adaptações serão feitas, conforme exposto na cláusula nona. No caso específico do voleibol, poderá haver modificações em número de sets e 

pontos. 

Cláusula Décima Primeira - Para a modalidade basquete, serão dois tempos de 12 minutos, sem intervalo para a troca de campo de jogo. 

Deverão ser contemplados todos os jogadores em ao menos um tempo. A competição obedecerá às regras oficiais das modalidades. Caso 

haja necessidade, algumas adaptações serão feitas para melhor desempenho do jogo. Em caso de empate ao final do tempo estipulado, o 

jogo será decidido em três lances livres por equipe, a serem executados por atletas diferentes. Ao persistir o empate, haverá alternância nos 

lances livres até que haja um vencedor. O atleta só poderá repetir o arremesso, após a execução por todos os componentes de sua equipe. A 

sequência dos atletas que executarão os arremessos fica a critério da equipe. 

  

Cláusula Décima Segunda - As regras seguirão a regulamentação básica de cada modalidade ajustando-se a nossa realidade. Ficando a 

responsabilidade desses ajustes às equipes de arbitragem e aos professores organizadores. 

  

Cláusula Décima Terceira - Será considerada campeã da Olimpíada a equipe que conseguir o maior número de pontos na soma de todos os 

jogos das modalidades na sua categoria. 

 

Cláusula Décima Quarta - Não serão somados os resultados das duas categorias (masculino e feminino) para se obter o maior número de 

pontos. 

 

Cláusula Décima Quinta - Em caso de empate na soma total dos pontos, os seguintes critérios deverão ser utilizados pela organização dos 

jogos para apontar o vencedor: 

 

 

1. Número de vitórias em todas as modalidades.  

2. Pontos average em todas as modalidades (pontos pró divididos por pontos contra).  

 

3. Melhor colocação na arrecadação dos alimentos.  

  

  



 

DAS PUNIÇÕES 

 

Cláusula Décima Sexta - Não será admitido que o aluno falte com respeito aos árbitros, aos adversários, nem a qualquer outro membro da 

organização dos jogos. Primeiramente, será chamada a atenção do aluno pelos organizadores e afastamento imediato da partida. 

Dependendo da gravidade do fato, o aluno, além de ser afastado do jogo, poderá ser suspenso do próximo confronto após o fato ocorrido e até 

mesmo ser afastado da Olimpíada por indisciplina. O fato será analisado por uma comissão disciplinar composta por professores, coordenação 

e um membro da Direção do Colégio. 

 

Cláusula Décima Sétima - Em caso de agressão física, o agressor estará suspenso da Olimpíada.  

  

 

DAS PREMIAÇÕES 

  

Cláusula Décima Oitava - Todos os alunos receberão premiação de acordo com sua classificação (ouro / prata / bronze) no final da 

realização dos jogos da sua equipe, independentemente do resultado dos demais jogos do seu grupo. 

 

Cláusula Décima Nona – Serão entregues os troféus no naipe masculino e feminino para os artilheiros no futsal e handebol, os cestinhas no 

basquete, goleiros destaques, os maiores pontuadores no voleibol, um troféu “Fair Play” para um (a) jogador (a) que demonstrar maior 

‘’espírito esportivo’’ em suas atitudes nos jogos e outro pra equipe campeã em arrecadação em alimentos.  

   

Cláusula Vigésima – Ao final do evento, será divulgado o resultado geral da pontuação de cada equipe participante da XXlV Olimpíada CFC 

– 2019. 

 


