REGULAMENTO GERAL
⁕Pelo presente regulamento fica instituída a “OLIMPÍADA INTERCOLEGIAL”,
que visa desenvolver a prática das modalidades desportivas no âmbito estudantil, bem como,
possibilitar às comunidades um maior intercâmbio sócio-desportivo-cultural.
⁕A competição é destinada a desportistas estudantes que se enquadrem nas faixas
etárias explicitadas no presente regulamento.
⁕A coordenação do evento caberá ao “Departamento de Cursos Extracurriculares”, a
quem caberá fazer cumprir o presente regulamento.
⁕A Olimpíada Intercolegial é destinada a estabelecimentos de ensino de 1º e 2º graus,
previamente convidados a participarem do evento (obviamente alunos regularmente
matriculados no estabelecimento).
⁕Sobre a participação de “atletas federados ou vinculados ao sind-clubes” está descrita
no regulamento específico de cada modalidade.
⁕Caberá ao aluno inscrito em mais de uma modalidade adaptar-se ao horário e à
programação oficial dos jogos.
⁕Poderá a coordenação solicitar a qualquer momento da competição documentos que
comprovem informações prestadas pelos colégios participantes. O não cumprimento da
solicitação implicará na desclassificação do colégio participante.
⁕O Colégio Regina Mundi está localizado à Rua Marques de Lages, 2002 – Km 10 da
Rodovia Anchieta.
⁕A pontuação por modalidade será a seguinte:
1º lugar
2º lugar
3º lugar
4º lugar
5º lugar
6º lugar
7º lugar
8º lugar

8 pontos
6 pontos
5 pontos
4 pontos
3 pontos
2 pontos
1 ponto
1 ponto

⁕A competição será disputada nas categorias: ESCOLINHA, PRÉ-MIRIM, MIRIM,
INFANTIL e JUVENIL, para alunos do sexo masculino e feminino, além dos FESTIVAIS
DESPORTIVOS, nas modalidades de FUTSAL e JUDÔ.
⁕Na parte de concursos teremos a ¨MOSTRA DE DANÇA¨, com regulamento específico.

REGULAMENTO GERAL
⁕A Olimpíada Intercolegial do Colégio Regina Mundi será disputada nas faixas etárias e
categorias especificadas em cada modalidade, devendo cada modalidade ter o seu próprio
regulamento.
⁕As modalidades em disputa serão: VOLEIBOL, FUTSAL, JUDÔ e BASQUETE além
do CONCURSO DE DANÇA, que marcará oficialmente o encerramento do evento.
⁕O sistema de disputa das modalidades serão: OCTOGONAL, HEPTAGONAL,
HEXAGONAL, PENTAGONAL ou QUADRANGULAR, dependendo evidentemente
da quantidade de colégios participantes.
⁕Em caso de empate entre os colégios participantes durante as competições, o critério de
desempate para efeito de classificação serão os seguintes:
1)
2)
3)
4)
5)

Saldo de gols no FUTSAL.
Maior número de gols marcados no FUTSAL.
Menor número de gols sofridos no FUTSAL.
Sorteio.
Em caso de W0 o placar será de 3 x 0 para a equipe vencedora.

1)
2)
3)
4)

Saldo de Set’s no VOLEIBOL.
Saldo de Pontos no VOLEIBOL na somatória dos jogos disputados.
Sorteio.
Em caso de W0 o placar será de 2 set’s a 0 para a equipe vencedora.

1)
2)
3)
4)

Saldo de pontos no BASQUETE.
Maior número de pontos marcados no BASQUETE.
Sorteio
Em caso de WO o placar será de 11 x 0 para a equipe vencedora.

*Atenção: A coordenação do evento, se permitirá, em caso de mais
de 8 colégios inscritos na modalidade, privilegiar o colégio que tiver
o maior número de modalidades inscritas na competição.

⁕Cada atleta poderá participar em mais de uma modalidade, podendo ainda participar numa
categoria acima da sua.
⁕Será observada uma tolerância de 15 minutos somente para o 1º jogo da rodada. Em
situações consideradas emergenciais pela coordenação do evento, o início do s jogos poderá
ter o seu início prorrogado.
⁕As regras de todos os jogos serão as adotadas pelas federações das respectivas modalidades
desportivas.
⁕O colégio que ao final da competição somar o maior número de pontos no cômputo geral
será declarado “CAMPEÃO GERAL DA XVII OLIMPÍADA INTERCOLEGIAL”,
ficando de posse transitória do “TROFÉU CHOCOLÂNDIA”, que vencido por 3 vezes
consecutivas ou 5 vezes alternadas, ficará de posse definitiva do colégio vencedor.
⁕O colégio que ao final da competição somar o 2º maior número de pontos no cômputo
geral será declarado “VICE-CAMPEÃO GERAL DA XVII OLIMPÍADA
INTERCOLEGIAL”, ficando de posse transitória do “TROFÉU CHOCOLÂNDIA”, que
vencido por 3 vezes consecutivas ou 5 vezes alternadas, ficará de posse definitiva do colégio.

*Atenção: Todos os colégios inscritos deverão apresentar-se no
local dos jogos com “Uniformes Completos” (calções, meias e
camisas, padronizados e numerados), sob pena da não participação
na competição.

Abertura e Encerramento
⁕A Olimpíada Intercolegial do Colégio Regina Mundi terá o seu início no dia 13
de SETEMBRO às 18:00 horas, com o início das atividades desportivas.
⁕O encerramento está previsto para o dia 22 de NOVEMBRO às 19:00 horas,
com a apresentação da “MOSTRA DE DANÇA”, devendo ser entregue na
ocasião o “Troféu de posse transitória aos Colégios Campeão e Vice-Campeão
Geral da XVII Olimpíada Intercolegial“.

⁕Para efeito da contagem de pontos na pontuação geral, os
colégios inscritos nos festivais desportivos, somarão “todos”,
8 pontos nas modalidades inscritas dos festivais.
Coordenação de Esportes

Regulamento Especifico

Voleibol
OBJETIVOS:
Estimular a prática de atividades físicas, fazer do jogo um meio de integração social e de
inserção do indivíduo no mundo.
Favorecer o equilíbrio emocional dos alunos mediante a conscientização do seu potencial e
de seus limites.
Praticar atitudes de tolerância, através do conhecimento prévio de seus direitos e deveres,
durante a prática desportiva.
Promover o convívio sócio afetivo através do entretenimento lúdico e competitivo, de ações
de civilidade e inclusão, respeito às regras, aos professores, árbitros, funcionários e colegas.
ORGANIZAÇÃO:
Art. 1º – O Torneio de Interescolar Colégio Regina Mundi será organizado e conduzido de
forma exclusiva e soberana pela área Extracurricular do Colégio Regina Mundi.

MODALIDADES E CATEGORIAS 2019
CATEGORIAS
VOLEIBOL Sub 14 FEMININO
VOLEIBOL APM ADULTO FEMININO

ANO NASCIMENTO
2005 ou Mais
Acima de 30 anos

PARTICIPANTES:
Art. 2º Toda inscrição de aluno deixará claro que o mesmo foi submetido a exame médico e
que se encontra em perfeito estado de saúde.
Art. 3º Relação nominal de alunos participantes, por modalidade, em formulário específico.

Regulamento Festival de Futsal
O objetivo do festival é proporcionar integração e a prática recreativa do futsal.

Categorias

Idades

INICIAÇÃO I – Sub 5
INICIAÇÃO I – Sub 7
INICIAÇÃO II – Sub 8
ESCOLINHA I – Sub 9
ESCOLINHA II – Sub 10

2014
2012/2013
2012/2011
2010
2009

• Não será necessário a apresentação de documentos.
• As categorias Iniciação I e II jogarão com bola Max 50, as categorias Escolinha I e II
jogarão com a bola Max 100.
• Cada equipe deve ter no mínimo 10 e no máximo 20 alunos.
• Todas as equipes participarão de 2 jogos com 3 períodos de 8 minutos corridos.
• No arremesso de meta (somente nessa bola parada específica), todos os atletas da
equipe adversária DEVEM PERMANECER atrás da linha de 10 metros da
quadra,podendo se movimentar em direção à quadra da equipe adversária assim que a
bola entrar em jogo (tiro de meta cobrado de maneira correta e a bola sair da área).
O goleiro não poderá lançar a bola DIRETAMENTE (passando o meio da quadra pelo
alto) para a meia quadra ofensiva da sua equipe.
• As demais regras obedecerão ao que rege o regulamento da FPFS.

*Atenção: A situação de passagem de bola no arremesso do goleiro
para a quadra adversária (pelo alto), estende-se até a categoria Sub
14.

Regulamento Futsal Masculino (Competitivo)
O sistema de disputa será o de OCTOGONAL, HEXAGONAL, PENTAGONAL ou
QUADRANGULAR, dependendo do número de colégios inscritos.

A modalidade será disputada nas seguintes categorias
Categorias
Idades
Documentação exigida
PRÉ MIRIM Sub 12 2007/08 Carteirinha da escola,R.G. Original ou digitalizado
MIRIM Sub 13
2006
Carteirinha da escola,R.G. Original ou digitalizado
MIRIM Sub 14
2005
Carteirinha da escola,R.G. Original ou digitalizado
INFANTIL Sub 16 2003/2004 Carteirinha da escola,R.G. Original ou digitalizado
JUVENIL Sub 17
2002
Carteirinha da escola,R.G. Original ou digitalizado
JUVENIL Sub 18
2001/2002 Carteirinha da escola,R.G. Original ou digitalizado
• A categoria Pré Mirim jogará com a bola Max 200 e as categorias Mirim, Infantil e
Juvenil jogarão com a bola Max 500 ou Max 1000.
• As categorias Pré-Mirim (sub12) jogará em 3 períodos de 7 minutos corridos, não
havendo descanso durante os períodos. A troca de quadra será efetuada entre o 2º e 3º
períodos de jogo e o último minuto do terceiro tempo será cronometrado.
• Cada técnico poderá solicitar 2 tempos durante a partida (1 tempo por período),
ficando evidentemente 1 dos períodos sem a solicitação de tempo.
• O colégio nas categorias Pré-Mirim (sub12) deverá ter um mínimo de 08 alunos
inscritos na súmula, sob pena de iniciar a partida com um número inferior ao previsto
que é de 5 atletas. Fica obrigatória a troca de 3 atletas (que não participaram do 1º
tempo) para o 2º tempo, ficando livre o 3º tempo da partida.
• As categorias Mirim (Sub13 e Sub 14), Infantil e Juvenil serão jogadas em 2 tempos
de 10 minutos, sendo o último minuto de cada tempo cronometrado.
• Cada técnico terá direito a 1 pedido de tempo por período.
• Não será permitida a participação de ¨ATLETAS FEDERADOS¨, no ano de 2019 na
modalidade de FUTSAL.
• A coordenação do evento, se permitirá, em caso de mais de 8 estabelecimentos
inscritos na modalidade, privilegiar o colégio que tiver o maior número de
modalidades inscritas na competição.
• As regras obedecerão ao que rege o regulamento da C.B.F.S.

Regulamento Futsal Feminino
A modalidade será disputada nas seguintes categorias:
CATEGORIA IDADE
MIRIM
2005/2006
INFANTIL 2003/2004
JUVENIL
2001/2002

DOCUMENTAÇAO EXIGIDA
R.G. – Original ou Xerox autenticado ou R.G. escolar
R.G. – Original ou Xerox autenticado ou R.G. escolar
R.G. – Original ou Xerox autenticado ou R.G. escolar

*O sistema de disputa será o de OCTOGONAL, HEXAGONAL, PENTAGONAL ou
QUADRANGULAR, dependendo do número de colégios inscritos.
*As categorias Mirim, Infantil e Juvenil serão jogadas em 2 tempos de 10 minutos, sendo
o ultimo minuto de cada tempo cronometrado.
*Cada técnico terá direito a 1 pedido de tempo por período.
*A bola a ser usada nas categorias será a Max 500 ou 1000 da Penalty.
*As regras obedecerão ao que rege o regulamento da C.B.F.S.

Regulamento Futsal APM
O sistema de disputa será o de OCTOGONAL, HEXAGONAL, PENTAGONAL ou
QUADRANGULAR, dependendo do número de entidades inscritas.
Cada técnico poderá solicitar 2 tempos durante a partida (1 tempo por período).
• A categoria será jogada em 2 tempos de 10 minutos, sendo o ultimo minuto de cada
tempo cronometrado.
• Será obrigatório a apresentação de cédula de identidade original ou qualquer outro tipo
de documento (sempre com foto).
• Cada equipe poderá escrever no máximo 12 atletas.
• Bola Max 500 ou Max 1000 da marca Penalty.
• Não será permitida a participação nos jogos do atleta que estiver sem “CANELEIRA”.
• Só poderão participar atletas nascidos no ano de 1979 ou anteriormente a essa data, ou
seja , atletas com 40 anos ou mais.
Excepcionalmente poderão participar até (2 atletas) nascidos até 1981.

Judô
INFORMAÇÕES GERAIS:
• Artigo 1- O festival será realizado no dia 09 de Novembro de 2019 (sábado), no
ginásio Poliesportivo do Colégio Regina Mundi, localizado a Rua Marques de Lages,
2002 – Vila Moraes.
• Artigo 2- Será permitida a inscrição de judocas nascidos nos anos de 2013,2012,
2011, 2010, 2009, 2008 de ambos os sexos (masculino e feminino), até Faixa Verde.
• Artigo 3- Não haverá classificação entre os atletas participantes. Todos serão
premiados e realizarão, no mínimo 2 (duas) lutas.
• Artigo 4- As entidades deverão confirmar a sua p articipação até o dia 20/09/2019
através do e-mail: EXTRACURRICULAR@COLEGIOREGINAMUNDI.COM.BR,
enviando a ficha cadastral abaixo, devidamente preenchida. Solicitamos atenção no
correto preenchimento do número de alunos participantes, pois dessa informação
depende a premiação oferecida. ( POR FAVOR, RESPEITAR O CADASTRO
ORIGINAL PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO).
• Artigo 5 - Os atletas participantes deverão apresentar-se de judogui Branco ou Azul e
chinelo. Não será permitida qualquer outra cor de judogui.

CADASTRO DA ENTIDADE
Nome da entidade
Número de atletas
Professor responsável
E-mail do Professor

Artigo 6 - Cada entidade deverá cadastrar um oficial de mesa que atuará no evento.
Artigo 7 - A pesagem dos atletas deverá ser realizada na própria entidade participante. No
caso de discrepância de peso no dia do festival, o atleta será submetido a pesagem da
organização.
Artigo 8 - Ao realizar as inscrições, cada entidade declara que seus atletas foram submetidos
a exames médicos e encontram-se aptos à prática do JUDÔ, isentando o COLÉGIO
REGINA MUNDI de qualquer responsabilidade decorrente dessa atividade. No dia do
festival, haverá atendimento de socorro básico aos atletas participantes.
Artigo 9 - Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos pela comissão organizadora
do evento.
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QUADRANGUL AR , dep end end o d o nú mero d e co légios inscritos.
A modalidade será disputada na seguinte categoria:
Categorias
Idades
Documentação exigida
PRÉMIRIM – Sub 11
2009/2008
Carteirinha da escola, R.G. original ou digitalizado

•
•
•
•
•
•
•
•

A categoria PréMirim jogará com a bola tamanho Nº05 (Penalty 5.7).
Será permitido apenas 01 atleta nascido em 2007.
Serão jogados em 03 períodos de 10 minutos. Em caso de empate, ao final do tempo,
haverão prorrogações de 03 minutos até haver um vencedor.
Cada técnico terá direito a 1 pedido de tempo por período.É obrigatório que todos os
atletas inscritos participem de, pelo menos, 02 períodos.
É obrigatório que tenha em quadra 03 meninas, no mínimo, e 02 meninos, no máximo.
O sistema defensivo adotado deverá ser o individual meia-quadra nos dois primeiros
períodos e livre no terceiro, e último, período.
Será utilizada a “tabelinha”.
Não será permitido a participação de atletas federados na modalidade de futsal ou futebol
de campo no ano atual e anterior.
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