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REGULAMENTO
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REGULAMENTO TÉCNICO
ATLETISMO
CORRIDA RÚSTICA
DA PROVA
Art. 1°- A corrida Rústica dos JOCOL/2019 encerra as inscrições no dia 14 de março de 2019, e
será realizada no dia 18 de março de 2019, com início previsto para 10h00min. Percurso de
aproximadamente 5.000 (cinco mil metros), sendo o trajeto estipulado e mapeado pela direção do
JOCOL.
PERCURSO
Art. 2°- Largada ao lado do Ginásio Jones Minosso, na Rua Jose Mariano da Silva e seguir na AV.
Antônio Ribeiro dos Santos em direção ao bairro Habitação virando na Rua Álvaro Neri dos Santos
percorrendo esta rua ate a junção com a Av. Belizário Ramos (Cara) e seguindo pela mesma ate Av.
Dom Pedro II seguindo na direção ao Supermercado Alvorada entrando na Av. Castelo Branco
passando em frente UNIPLAC e seguindo ate a rotula do Posto Ferrovia entrando na Av. 1º de
Maio em direção a Semasa e entrando na Rua Silvino Duarte Junior passando em frente ao
Supermercado Kloppel e Igreja Nossa Senhora das Graças, com chegada ao lado Ginásio Jones
Minosso no mesmo ponto da largada.
PREMIAÇÃO
Art. 3°- Serão premiados os 1º, 2º, 3º, 4º e 5º com medalhas, do 1º ao 6º colocado na classificação
final, marcarão pontos na classificação da modalidade; e 1º, 2º e 3º na classificação geral masc. e
fem.
RETIRADA DOS KITS PARA A CORRIDA
Art. 4°- Cada equipe terá que retirar no dia 31 de março, entre 08h00min e 09h30min seu Kit
Cronometragem, envelope explicativo impresso, contendo: 1 chip, nº de peito, amaradilhos, e
alfinetes , lacrado com etiqueta nominal, junto à comissão organizadora na parte superior das
arquibancadas do ginásio Jones Minosso.
CATEGORIAS DA RUSTICA
Art. 5°- Cada equipe terá que obrigatoriamente disputar a corrida rústica em pelo menos uma
categoria masculina e uma feminina.
Parágrafo 1º – A modalidade de corrida rústica será dividida por categoria e naipes (masculino e
feminino):
MASCULINO
NASCIDO
FEMININO
NASCIDO
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria

1
2
3
4
5
6
7

Até 16 anos
Até 25 anos
Até 30 anos
Até 35 anos
Até 40 anos
Até 45 anos
Acima de 45 anos

Até 2003
Até 1994
Até 1989
Até 1984
Até 1979
Até 1974
1973 para baixo

Categoria
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria

1
2
3
4
5

Até 16 anos
Até 2003
Até 25 anos
Até 1994
Até 30 anos
Até 1989
Até 35 anos
Até 1984
Acima 35 anos 1983 para baixo
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Parágrafo 2º - Dentro da corrida rústica, para efeito de classificação final, cada categoria terá a
seguinte pontuação:
COLOCAÇÃO
1º COLOCADO
2º COLOCADO
3º COLOCADO
4º COLOCADO
5º COLOCADO
6º COLOCADO

PONTOS
13 PONTOS
08 PONTOS
05 PONTOS
03 PONTOS
02 PONTOS
01 PONTOS

Parágrafo 3º - Em caso de empate na pontuação geral, nos naipes masculino e feminino, de
quaisquer das modalidades em disputa, obedecer-se à, os seguintes critérios de desempate:
a)
Maior número de primeiros lugares;
b)
Maior número de segundos lugares;
c)
Maior número de terceiros lugares;
d)
Maior número de categorias inscritas;
e)
Maior número de quarto lugares;
f)
Maior número de quinto lugares;
g)
Maior número de sexto lugares;
h)
Melhor colocação por idade (mais velhos)
i)
Sorteio.
Parágrafo 4º - A Coordenação Geral dos JOCOL/2019 designará um Árbitro Geral que terá a
responsabilidade de resolver os casos omissos a este regulamento.
Art. 6°- Os casos omissos neste regulamento serão julgados pela Comissão Técnica do
JOCOL/2019.

BASQUETEBOL
Art. 1º - A modalidade de Basquetebol será disputada de acordo com as Regras Oficiais da
Confederação Brasileira de Basquetebol em conjunto com esta regulamentação:
Art. 2º- Para efeito de classificação, a contagem de pontos será:
Vitória
Derrota
Ausência

2 pontos
1 ponto
-1 ( menos) ponto
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Art. 3º- Para efeito de classificação, será proclamada vencedora a equipe que obtiver o maior
número de pontos ganhos na fase de classificação, ou na fase semifinal, ou na fase final,
respeitando-se as peculiaridades da regulamentação da respectiva modalidade.
Art. 4º- Para efeito de desempate na fase de classificação, serão adotados os seguintes critérios:
I. Entre duas equipes: confronto direto;
II. Entre três ou mais equipes:
a) saldo de pontos entre as equipes empatadas, sendo computados apenas os resultados
obtidos nos jogos disputados entre si;
b) melhor ataque (nos jogos disputados entre si);
c) melhor defesa (nos jogos disputados entre si);
d) pontos average (nos jogos disputados entre si);
e) sorteio.
Art. 5º- Os jogos da modalidade basquetebol terão o seu tempo corrido, só parando nos
tempos debitado, lances livres e no minuto final de cada período;
Art. 6º- Somente poderão permanecer no banco de reservas os atletas que estiverem inscritos
na súmula como jogadores, devidamente uniformizados, e mais dois (2) dirigentes devidamente
identificados, com as carteiras originais de reconhecimento nacional com foto.
Art. 7º- O atleta, técnico, assistente-técnico ou dirigente desqualificado pelo árbitro estará
automaticamente suspenso por uma partida, independente da punição que lhe poderá ser imposta
pela Comissão Disciplinar dos JOCOL 2019.
Art. 8º- O aquecimento dos atletas não poderá de forma alguma contribuir para o atraso do
jogo.
Art. 9º- As equipes deverão entregar à Coordenação de Basquetebol, no ginásio de esportes,
15 minutos antes do horário fixado na tabela de jogos, a relação nominal com a numeração e as
carteiras de identificação de atletas e dirigentes.
Parágrafo único: As carteiras de identificação original com fotos dos atletas e dirigentes
deverão permanecer na mesa de controle até o final do jogo, sendo devolvidas ao término.
Art. 10º - Os casos omissos deste regulamento serão julgados pela Comissão Técnica do
JOCOL/2019.

BOCHA
Art. 1º - A modalidade BOCHA DUPLA será regida pelas regras oficiais da
FEDERAÇÂO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO, e o que dispuser esta regulamentação:
Art. 2°- Cada equipe poderá inscrever no mínimo de 2 (dois) atletas e o máximo de 4
(quatro) atletas, mas somente 2 (dois) poderão participar, os quais deverão ser identificados antes do
início da 1º partida da fase em disputa;
Parágrafo Único: A inscrição de atletas só será permitida até o final da 1ª fase da
competição.
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Art. 3°- As partidas serão disputadas em duplas, podendo substituir 1 (um) atleta por
partida;
Art. 4°- A pontuação será de doze pontos para a equipe vencedora da partida;
Art. 5°- Em caso de WO, para efeito de contagem de pontos, será conferido o placar de
01 x 00 para o jogo e 12 x 00, por partida;
Art. 6°- Os atletas deverão estar obrigatoriamente com suas carteiras de identificação
originais com foto, em todos os jogos que for disputar. Também é obrigatório o uso de tênis de sola
lisa;
Art. 7°- Os atletas ficam impedidos de fumar ou ingerir bebida alcoólica dentro das
canchas durante as partidas. A infração a este item do regulamento implica na substituição do atleta
infrator. Caso a equipe já tenha processado uma substituição anterior, o atleta será desqualificado
com as respectivas bochas.
Art. 8°- Fica estabelecido que o tempo máximo para lançamento entre cada bocha a ser
jogada, não poderá exceder a 1 (um) minuto, tempo este que será observado pelo árbitro da partida.
Art. 9°- Nas jogadas que requeiram consultas ao técnico ou ao árbitro a seu critério, o
árbitro poderá conceder mais tempo para a realização da jogada, desde que não seja cometido abuso,
ou seja, retardamento proposital; A cada infração a este artigo implica a desclassificação de uma
bocha na jogada a que corresponde.
Art. 10°- As bolas serão fornecidas pela Fundação Municipal de Esportes (FME) e todos
jogarão com as mesmas.
Art. 11°- Na pista somente será permitida a presença de atletas, os quais deverão
permanecer durante o lançamento dentro das linhas demarcatórias.
Art. 12°- Outras pessoas, para orientar ou sob qualquer pretexto não poderão adentrar a
pista durante os lançamentos, ou qualquer outro momento do jogo.
Art. 13°- Para efeito de classificação a contagem de pontos será por partidas ganhas,
adotando-se o seguinte critério:
Vitória
2 (dois) pontos
Derrota
1 ( um) ponto
Ausência
-1 ( menos um) ponto
Art. 14°- Ocorrendo empate na classificação ou na fase final, serão empregados os seguintes
critérios:
I- Entre duas equipes – Confronto direto;
II- Entre três ou mais equipes:
a) Saldo nas partidas realizadas entre si, no grupo ou fase em que ocorreu o
empate;
b) Saldo de pontos nas partidas realizadas entre si no grupo ou fase em que
ocorreu o empate;
c) Saldo de pontos em todas as partidas do grupo ou fase em que ocorreu o
empate;
d) Soma dos pontos em todas as partidas do ou fase em que ocorreu o empate;
e) Sorteio.
Art. 15°- Os casos omissos neste regulamento serão julgados pela Comissão Técnica do
JOCOL/2019.
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BOLÃO 23 cm
Art. 1°- A modalidade BOLÃO 23 cm será regido pelas regras oficiais da FEDERAÇÂO
DE BOLÃO, e o que dispuser desta regulamentação.
Art. 2°- Cada equipe que for disputar a modalidade bolão 23 cm, deverá inscrever 1 dupla ,
podendo ser mista ou dois do mesmo sexo;
Parágrafo 1º- Os atletas deverão estar obrigatoriamente com suas carteiras de identificação
originais com foto, em todos os jogos que for disputar. Também é obrigatório o uso de tênis de sola
lisa;
Parágrafo 2º: A idade mínima permitida de atleta é de 16 anos, nascido em 2001.
Art. 3°- O sistema de disputa será determinados pelo numero de equipes inscritas e decidido
no congresso técnico,
Art. 4°- Ao iniciar sua caminhada cada atleta terá o direito da bola de aquecimento ou
experiência em cada pista, e se a mesma não for “9” (nove), tanto na primeira fase, como na fase
final.
Art. 5° - Cada atleta terá um tempo máximo de 5 minutos para efetuar os arremessos em cada
pista, cronometrado pelo arbitro, não completando seus arremessos no tempo determinado, perderá
o direito de efetuá-los, marcando ZERO ponto para cada bola que faltar jogar; Após o termino do
tempo o atleta terá 30 (trinta) segundos para efetuar os arremessos, deste que esteja em posição e
com a bola na mão.
Art. 6° - A fase final com o numero de equipes a ser decidido no congresso no técnico,
melhores classificados da 1º fase, será por passadas, sendo um total de 2 (duas) passadas por dupla.
Art. 7° - Os atletas ficam impedidos de fumar ou ingerir bebida alcoólica dentro das canchas
durante as partidas. A infração a este item do regulamento, o atleta será desqualificado com as
respectivas bolas, para aquela cancha.
Art. 8° - Se ao final das 2 (duas) passadas, em qualquer fase, houver empate entre duas ou
mais equipes, os critérios de desempate será:
a) Maior números de nove;
b) Maior números de oito ;
c) Maior números de sete:
d) Maior números de seis:
e) Maior números de cinco;
f) Maior números de quatro;
g) Maior números de três
h) Maior números de dois;
i) Sorteio.
Art. 9°- Na pista somente será permitida a presença de atletas, os quais deverão permanecer
durante o lançamento dentro das linhas demarcatórias, e cada equipe tem direito a 1 Técnico.
Parágrafo único: Outras pessoas, para orientar ou sob qualquer pretexto não poderão
adentrar a pista durante os lançamentos, ou qualquer outro momento do jogo;
Art. 10°- Haverá dois tipos de cartão: cartão técnico e o disciplinar.
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I - O cartão técnico será aplicado pelo árbitro em caso de infrações técnicas durante o jogo,
podendo ele ter duas versões:
A – AMARELO
B - VERMELHO
Parágrafo 1º - Na primeira infração técnica, verificada pelo árbitro, o atleta será advertido
com CARTÃO AMARELO, e anotado na súmula de jogo.
Parágrafo 2º - Na segunda, ou mais infrações técnicas, o atleta será advertido com o
CARTÃO VERMELHO, o que acarretará a perda de 9 (nove) pinos, a cada cartão recebido, no total
da passada.
II - O Cartão disciplinar também terá duas versões:
A – BRANCO COM TARJA AMARELA.
B – BRANCO COM TARJA VERMELHA.
Parágrafo único: Deverá o árbitro aplicar o cartão branco com tarja amarela ou cartão
branco com tarja vermelha, não necessariamente nesta ordem, quando qualquer dos participantes do
torneio cometer atos de indisciplina.
Art. 11°- Em caso de WO, para efeito de contagem de pontos, será conferido o placar de 00
pontos para equipe faltante e ao segundo WO esta será desqualificada.
Art. 12°- Os casos omissos neste regulamento serão julgados pela Comissão Técnica do
JOCOL/2019.

DOMINÓ
Art. 1º - A modalidade Dominó será disputada de acordo com o que dispuser esta
regulamentação.
Art. 2°- Cada equipe deverá inscrever o mínimo de 2 (dois) atletas e no máximo de 4
(quatro) atletas, mas somente 2 (dois) poderão participar. Os atletas deverão apresentar documento
de identificação original oficial com foto em todos os jogos que for disputar; e a idade mínima é de
16 (dezesseis) anos, nascido no ano de 2000; os menores de 18 (dezoito) anos nascidos no ano, e
incompletos terão obrigatoriamente que ter autorização dos pais ou responsável.
Art. 3°- Um jogo será disputado em 1 (uma) partida vencedora de 200 (duzentos) pontos.
Art. 4°- Para cada início de partida, as pedras serão embaralhadas pelo fiscal, cabendo a saída
para quem tiver o duble de seis. Nas demais quedas, as pedras serão embaralhadas pelo jogador
saidor da partida anterior, sendo este último jogador a comprar, cabendo a saída ao jogador
colocado a sua direita.
Art. 5°- As pedras deverão ficar obrigatoriamente sobre a mesa, disposta em fileiras.
Art. 6°- Joga-se com qualquer número de dublê, ou pedras do mesmo naipe.
Art. 7°- Verificando-se empate na contagem de pontos provenientes de uma fecha, seja
obrigatório ou não, perderá a dupla que fechou.
Art. 8°- Somente será permitido que o atleta levante-se da mesa depois de autorizado pelo
fiscal da partida; a troca de jogadores só será permita ao final de cada partida.
Art. 9°- Em caso de WO, para efeito de contagem de pontos, será conferido o placar de 01 X
00 para jogo e 200 x 00 para partida.
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Art. 10°- Penalidades Técnicas:
a) O jogador que tocar em qualquer pedra na sua vez de jogar deverá jogá-la, salvo se não
servir em nenhuma das pontas, o que será comprovado pelo fiscal, sendo penalizado com 5
(cinco) pontos;
b) Atitudes, gestos ou sinais que caracterizem vantagens, e se comprovadas pelo fiscal
caracterizam penalidades de 20 (vinte ) pontos;
c) Passar com pedra na mão, ignorando ter, será penalizado com 40 (quarenta) pontos, sendo a
queda considerada finda;
d) Gato caracteriza-se pela colocação indevida de uma pedra na mesa; Será penalizado com 30
(trinta) pontos;
e) Mostrar ou derrubar uma ou mais pedras, a dupla será penalizada com 10 (dez) pontos;
f) Todos os pontos provenientes de penalidades terão que ser creditados imediatamente a
equipe não infratora; se ao creditar os pontos, a equipe atingir 200 (duzentos) pontos, será
esta declarada a vencedora;
g) Em caso de atitudes antidesportivas ou indisciplina, a dupla poderá ser desclassificada;
Art. 11°- Os casos omissos a este regulamento serão julgados pela Comissão Técnica dos
JOCOL/2019.

FUTEBOL DE CAMPO
Art. 1º- Os jogos Futebol de Campo serão realizados de acordo com as regras oficiais da
FIFA e pela Confederação Brasileira de Futebol e em conjunto com este regulamento das
disposições que regem os JOCOL entre as equipes inscritas nas DIVISÕES ESPECIAL (24
EQUIPES sendo 16 (dezesseis) remanescente do ano 2017 e 8 ( oito) que subiram da 1ª Divisão do
ano de 2017 e 1ª DIVISÃO com 64(sessenta e quatro equipes) sendo 4 (quatro) equipes que caíram
da Divisão Especial do ano de 2017 mais as 60(sessenta) primeiras equipes que se inscreveram em
2019, na modalidade de Futebol de Campo e obriga os que com ele tenham relação à total
obediência;
Parágrafo Único – O futebol de campo na DIVISÃO ESPECIAL terá seu início previsto
para o dia 20 de maio de 2019 (podendo sofrer alterações), 1ª DIVISÃO, terá seu início dia 25 de
março de 2019 (podendo sofrer alterações).
Art. 2º- Somente poderão participar dos JOCOL/2019 na modalidade de futebol de campo
DIVISÃO ESPECIAL (24 EQUIPES sendo 16 (dezesseis) remanescente do ano 2017 e 8 ( oito)
que subiram da 1ª Divisão do ano de 2017 e 1ª DIVISÃO com um máximo de 64 (sessenta e
quatro equipes) sendo 4 (quatro) equipes que caíram da Divisão Especial do ano de 2017 mais as
60(sessenta) primeiras equipes que se inscreveram em 2019, ATE UM MAXIMO DE 64
EQUIPES, e que confirmarem as suas inscrições no período determinado pela Coordenação dos
JOCOL /2019, no Ginásio Jones Minosso, e também não estejam cumprindo qualquer tipo de
penalização.
Art. 3º- O congresso técnico será realizado no dia 12 de março – DIVISÃO ESPECIAL, às
19h00min e as 19h30min – DA 1ª DIVISÃO, na sede da FME - conforme convocação estabelecida
pela Coordenação Geral dos JOCOL / 2019 e constará do seguinte programa;
a)
Confirmação da participação da equipe (presencial ou seu representante legal);
b)
Forma de disputa dos campeonatos (DIVISÃO ESPECIAL E 1ª DIVISÃO);
c)
Sorteio das chaves;
d)
Avisos gerais.
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Art. 4º- Aos 1º e 2º colocados da DIVISÃO ESPECIAL E 1ª DIVISÃO serão auferidos
troféus e medalhas, oferecidos pela Fundação Municipal de Esportes de Lages.
Parágrafo 1º - Será oferecido também um troféu ao artilheiro da competição, bem como um
troféu ao goleiro menos vazado na sua respectiva divisão e um troféu Fair-Play.
Parágrafo 2º - O troféu Fair-Play (Jogo Limpo) será decidido pelo critério de controle de
desclassificação disciplinar.
Parágrafo 3º - Não haverá disputa de 3º e 4º lugar, sendo que para efeito de classificação a
equipe que for derrotada na semifinal pela equipe que se tornar campeã, será declarada 3ª colocada.
Art. 5º- Serão condições fundamentais para que o atleta participe dos JOCOL /2019:
a) Estar devidamente inscrito no JOCOL /2019 dentro dos prazos previstos;
b) Não estar cumprindo punição nos JOCOL;
c) Não ser atleta profissional, ou não estar cumprindo estágio;
d) Não ter disputado ou estar disputando outra divisão dos JOCOL / 2019;
e) O atleta que estiver inscrito no futebol por uma equipe, não poderá jogar outra
modalidade por outra equipe e vice-versa;
f) Não estar jogando o campeonato amador promovido por Ligas, Registrado na FCF.
Parágrafo 1º – Cada equipe das divisões: ESPECIAL E 1º DIVISÃO poderá inscrever até o
final da 1º fase de classificação no máximo de 28 (vinte e oito) atletas, sendo obrigatório 3 (três) ter
no máximo 18 anos, nascidos entre 2002 e 2000; a idade mínima para disputar a modalidade futebol
de campo é 16 ( dezesseis ) anos, tendo nascido no ano 2002.
Parágrafo 2º - O atleta que assinar a ficha de inscrição por duas ou mais equipes terá o seu
registro cassado e não poderá participar dos JOCOL / 2019.
Parágrafo 3º - Para confirmar a inscrição do atleta, ele terá que ter sua ficha entregue até a
quarta – feira da semana do jogo, e a equipe não ter preenchido todas as vagas. As fichas que
chegarem a partir de quinta-feira só será cadastrado para a semana seguinte, desde que esteja dentro
do prazo de inscrição.
Art. 6º- Cada partida será disputada em 80 (oitenta) minutos, divididos em dois tempos de 40
(quarenta) minutos cada, com intervalo de 10 (dez) minutos.
Art. 7º- Cada equipe poderá ter em seu banco de reservas o total de 10 (dez) atletas
uniformizados e identificados na mesa de controle e 3 (três) dirigentes/técnicos/massagista também
identificados na mesa de controle, e realizar no máximo de 6 (seis) substituições

por partida.
Art. 8º- Em caso de WO, para efeito de contagem de pontos, será conferido o placar de 01 x
00.
Paragrafo único: Nos casos em que uma das equipes por qualquer motivo, seja
Regulamento Técnico, Regulamento Geral, Código de Justiça Desportiva ou Regras da Modalidade,
será declarada perdedora os pontos serão computados para a equipe adversária que será declarada
vencedora e também será considerada como vitória e computados os pontos (2 ou 3).
Art. 9º- A Classificação das equipes será regida pelo sistema de pontos ganhos,
observando-se o seguinte critério:
Vitória
Empate
Derrota
Ausência

3 ( três ) pontos
1 ( um ) ponto
0 (zero)
- 1 ( menos um ponto)
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Art. 10º- Ocorrendo empate na classificação, em uma fase ou grupo, empregar-se-ão os seguintes
critérios para desempate:
a)
Maior número de vitórias;
b)
Maior número de pontos ganhos em confronto direto;
c)
Menor número de gols sofridos
d)
Maior número de gols marcados
e)
Maior saldo de gols;
f)
Melhor colocado no critério Desclassificação Disciplinar;
g)
Sorteio.
Art. 11º- A programação será estabelecida pelo Departamento Técnico da competição, que
determinará campos, horários e representantes.
Art. 12º- As relações de identificação de atletas e dirigentes junto com as carteiras de
identificação original com fotos deverão permanecer junto à mesa de controle até o final do jogo,
sendo devolvidas ao término do jogo.
Art. 13º- A Comissão Técnica das equipes será constituídas por 3 (três) pessoas no
máximo, a saber:
a)
Dirigente;
b)
Técnico;
c)
Massagista.
Parágrafo Único: È de total reponsabilidade das equipes todos os dirigentes, técnicos e
massagista que estiverem no seu banco de reservas arcando com qualquer ato de indisciplina do
mesmo, e solicitar seu credenciamento com a documentação junto a CCO do JOCOL/2019.
Art. 14º- Em todas as partidas (futebol), salvo acordo entre as equipes disputantes,
usara uniforme de nº 1 (um) a equipe que estiver à esquerda da tabela, por ser considerada
mandante. Se houver necessidade de troca de uniforme será de responsabilidade da equipe
considerada visitante, ou seja, a que esta a direita da tabela. Tendo o tempo máximo de
15(quinze) minutos para efetuar a troca de uniforme.
Art. 15º- A equipe que em virtude do WO for excluída da competição, pela Comissão
Disciplinar, Tribunal de Justiça Desportiva, será considerada a ultima colocada do seu grupo;
passando todos os seus resultados para o placar de 1 X 0 (um a zero) em favor das equipes
adversárias, desconsiderando resultados anteriores. Se for da Divisão Especial, estará
desclassificada automaticamente, tendo que se candidatar a uma vaga no ano seguinte, se não
estiver cumprindo qualquer punição.
Art. 16º- Desde já as equipes disputantes deste campeonato, ficam cientificadas que a
Comissão Disciplinar dos JOCOL/2019 reúne-se uma vez por semana para apreciação e julgamento
dos atletas e dirigentes expulsos ou relatados em súmula na semana anterior, o horário e dia da
semana será comunicado no boletim semanal dos JOCOL, que é publicado toda quinta feira.
Art. 17º- O atleta punido com 3 (três) CARTÕES AMARELOS deverá cumprir uma partida
de suspensão, na partida subseqüente.
Art. 18º- O atleta punido com 1 (um) CARTÃO VERMELHO deverá cumprir uma partida
de suspensão, na partida subseqüente a que foi expulso.
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Parágrafo 1º- A aplicação de um cartão vermelho, não anula um possível cartão amarelo
recebido na mesma partida.
Parágrafo 2º - O controle do número de cartões bem como o cumprimento da penalidade
prevista é de responsabilidade de cada equipe, independente de comunicação oficial ou julgamento.

Art. 19º -

DO SISTEMA DE DISPUTA DA DIVISÃO ESPECIAL

I - 1º Fase: 03 (três) chaves (A, B e C) de 08 (oito) equipes cada, jogando entre si, dentro
da chave, classificando-se para a 2º fase os 4 (quatro) melhores de cada chave, formando 4 (quatro)
chaves de 3 (três) classificando 2 ( dois) por chave para uma fase eliminatória, onde ficará os
quatro finalistas, e os tres últimos de cada chave junto com o penúltimo com pior índice técnico
será rebaixado para a série logo abaixo 1ª Divisão no ano de 2019. :

CHAVEAMENTO DIVISÃO ESPECIAL 2019
CHAVE A

CHAVE B

CHAVE C

VILA MARIZA “B”
E.C. JUVENIL
SÃO LOURENÇO F.C.
VILA MARIA E.C.
R.D. LA CORUÑA
SÃO BENTO F.C.
LDU / CFC SOUZA
A D SÃO LUIS /BOTAFOGO / ACBV

CARAVAGIO F.C.
SÃO LUIZ HONOLULU
CRUZEIRO F.C.
S. C. SANTA CRUZ
ESPORTE UNIÃO
GRALAHA AZUL F.C.
UDINESE F.C.
CSK

ATLETICO HONOLU
BENFICA F.C.
SEVILHA THIANO SOM
ATLETICO BOEMIOS/ VIENA
E. C. BAHIA
IPIRANGA / OUSADIA / PHOENIX AUTOMOVEIS
E. C. DON DANIEL
E. C. AJAX

II - 2º Fase: 4 ( quatro) chaves de 3(três) :classificando 2 ( dois ) de cada
chave
CHAVE D
1º da chave A
2º da chave B
4º da chave C

CHAVE E
1º da chave B
2º da chave C
4º da chave A

CHAVE F
1º da chave C
3º da chave A
4º da chave B

CHAVE G
2٥ da chave A
3º da chave B
3º da chave C

II – 3ª Fase: ELIMINATORIA:

3ª FASE ELIMINATÓRIA
ELIMINATÓRIA
N JG
97
98
99
100

EQUIPE A
1º DA CHAVE D
1º DA CHAVE E
1º DA CHAVE F
1º DA CHAVE G

X
X
X
X
X

EQUIPE B
2º DA CHAVE G
2º DA CHAVE F
2º DA CHAVE E
2º DA CHAVE D

CHAVE

EQUIPE B
VENCEDOR JG 98
VENCEDOR JG 100

CHAVE
SEMI
SEMI

ELIMINA.
ELIMINA.
ELIMINA.
ELIMINA.

SEMIFINAL
N JG
101
102

EQUIPE A
VENCEDOR JG 97
VENCEDOR JG 99

X
X
X
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FINAL
EQUIPE A
VENCEDOR JG 101

N JG
103

X
X

EQUIPE B
VENCEDOR JG 102

CHAVE
1 /.2

Parágrafo Único – Se ao final das partidas na 3ª fase e nas semifinais e finais as equipes
terminarem empatadas, o vencedor será conhecido através de tiro livres (pênaltis) conforme a
regulamentação em vigor.
Art. 20 º- DESCENSO: Fica estipulado que os três últimos das chaves (A, B e C) da
DIVISÃO ESPECIAL serão rebaixados junto com o pior índice técnico entre os três
penúltimo classificados nas três chaves (A, B e C) para 1ª DIVISÃO no ano seguinte (2019)
com vaga garantida dentro do prazo de inscrição e que não estejam cumprindo suspensão
imposta pelo CD ou TJDL.
Parágrafo Único: Caso alguma equipe seja desclassificada da competição independente da
divisão a que ela pertença, ela será rebaixada e não terá a garantia de vaga, e será convidada a
melhor classificada no ano anterior, na DIVISÃO abaixo a dela, não podendo ser uma das
rebaixadas, e obedecendo a ordem de classificação do ano anterior. As equipes rebaixadas da
divisão especial terão garantia de vagas na 1º divisão do ano seguinte dentro do prazo de
inscrição.
Art. 21º -

DO SISTEMA DE DISPUTA DA 1ª DIVISÃO:

I - 1ª Fase: Serão 8 (oito) chaves de oito (oito), jogando entre si na chave,
classificando os 4 (quatro) primeiros de cada chave:

CHAVES DA 1ª DIVISÃO 2019
CHAVE A
1

CHAVE B

CHAVE C

CRISTAL F.C/ SUPER CASA NOSSA

8

F.C.BRACATINGA

15

INDUSTRIAL F.C.

2

A.C.CANTAREIRA/ L&M MARMITAS

9

LAYONS HABITAÇÃO

16

S.C. INTER AMIGOS

3

REAL BETS F.C.

10

AT. SERRANO F.C.

17

AT. SANTA CATARINA

4

GRALHA AZUL / AT. HONOLULU

11

FORTALEZA F.C.

18

E. C. BARCELONA

5

AJAX JUNIOR

12

V. MARIZA CFC SOUZA

19

E. C. VILA REAL

6

NOVO IMPERIO F.C.

13

ASS NAPOLI F.C.

20

C. AT. CACHOEIRA

7

PENHA F.C.

14

SÃO FRANCISCO F.C.

21

FERROVIARIO F.C.

CHAVE D

CHAVE E

CHAVE F

22

R.C. LA CORUÑA JUNIOR

29

ASS. ESP. BARRA AZUL

36

ELDORADO F.C.

23

SPORT F.C.

30

ATLETICO CENTENARIO

37

GALATICOS F.C.

24

C. AT. PEREA

31

EXP. VILA COMBONI

38

A D VILA COMBONI

25

ASS. SÃO CARLOS

32

ASS. AT PORTUGUESA

39

CRC HABITAÇÃO

26

AYMORE F.C.

33

FERRARI F.C.

40

AUDAX F.C.

27

ASS. VILA NOVA

34

ASS. FREI ROGERIO

41

E.C. BAHIA SENIOR

28

CHELSEA F.C.

35

C. AT. BOCA JUNIOR

54

SER SÃO CRISTOVÃO

12

CHAVE G

CHAVE H

42

REAL MADRI F.C.

48

FABRIS / SANTOS F.C.

43

A E FIGUEIRINHA

49

CLUBE SANTO ANTONIO ( CSA)

44

VILA VARZEA F.C.

50

AT. STA CANDIDA

45

SÇAO JOSE F.C.

51

AG 10 SAPORE D’ITALIA

46

UNIÃO F.C.

52

NACIONAL JUNIOR F.C.

AT. UNIVERSITARIO

53

ISNT. DESP. A.M. GUERREIROS DA FÉ

47

II – 2ª Fase: Serão 8 (oito) chaves de 3 (três), jogando entre si na chave, classificando
os 2 (dois) primeiros de cada chave:

CHAVEAMENTO DA 2ª FASE D 1ª DIVISÃO
CHAVE I

1
2
3
4

1º DA CHAVE A
2º DA CHAVE B
3º DA CHAVE C
4º DA CHAVE D

13
14
15
16

1º DA CHAVE D
2º DA CHAVE E
3º DA CHAVE F
4º DA CHAVE G

CHAVE J

5
6
7
8

1º DA CHAVE B
2º DA CHAVE C
3º DA CHAVE D
4º DA CHAVE E

17
18
19
20

1º DA CHAVE E
2º DA CHAVE F
3º DA CHAVE G
4º DA CHAVE H

CHAVE L

1º DA CHAVE G
2º DA CHAVE H
3º DA CHAVE A
4º DA CHAVE B

9
10
11
12

1º DA CHAVE C
2º DA CHAVE D
3º DA CHAVE E
4º DA CHAVE F

21
22
23
24

1º DA CHAVE F
2º DA CHAVE G
3º DA CHAVE H
4º DA CHAVE A

CHAVE M

CHAVE O

25
26
27
28

CHAVE K

CHAVE N

CHAVE P

29
30
31
32

1º DA CHAVE H
2º DA CHAVE A
3º DA CHAVE B
4º DA CHAVE C

III - 3ª Fase: Eliminatória:

3ª FASE – 1ª DIVISÃO" - ELIMINATÓRIA
JG Nº
205
206
207
208
209
210
211
212
JG Nº
213
214
215
216

EQUIPE A
1º DA CHAVE I
1º DA CHAVE J
1º DA CHAVE K
1º DA CHAVE L
1º DA CHAVE M
1º DA CHAVE N
1º DA CHAVE O
1º DA CHAVE P
EQUIPE A
VENCEDOR JG 201
VENCEDOR JG 203
VENCEDOR JG 205
VENCEDOR JG 207

X
X
X
X
X
X
X
X
X
ELIMINATÓRIA
X
X
X
X
X

EQUIPE B
2º DA CHAVE P
2º DA CHAVE O
2º DA CHAVE N
2º DA CHAVE M
2º DA CHAVE L
2º DA CHAVE K
2º DA CHAVE J
2º DA CHAVE I
EQUIPE B
VENCEDOR JG 202
VENCEDOR JG 204
VENCEDOR JG 206
VENCEDOR JG 208

CHAVE
ELIMINATORIA
ELIMINATORIA
ELIMINATORIA
ELIMINATORIA
ELIMINATORIA
ELIMINATORIA
ELIMINATORIA
ELIMINATORIA
CHAVE
ELIMINA TORIA
ELIMINA TORIA
ELIMINA TORIA
ELIMINA TORIA
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IIII - 4ª Fase : SEMIFINAL:
JG Nº
217
218

EQUIPE A
VENCEDOR JG Nº 209
VENCEDOR JG Nº 211

4ª FASE - SEMIFINAL X
EQUIPE B
X
VENCEDO JG Nº 210
X
VENCEDO JG Nº 212

FASE
SEMIFINAL
SEMIFINAL

V - 5º Fase: As equipes vencedoras dos jogos nº 213 e 214 decidirão o título em uma única partida .
Parágrafo Único – Se ao final da partida na 3ª, 4ª ou 5ª fase as equipes terminarem empatadas, o vencedor
será conhecido através de tiro livres (pênaltis) conforme a regulamentação em vigor.

5ª FASE - FINAL
JG Nº
219

EQUIPE A
VENCEDOR JG Nº 213

X
X

EQUIPE B
VENCEDO JG Nº 214

FASE
1°/2°

Art. 22º- Casos omissos neste Regulamento serão decididos pelos organizadores, em conformidade
com a legislação esportiva vigente.

FUTEBOL DE CAMPO – JOCOLZINHO
Art. 1º- Os jogos JOCOLZINHO 14 a 17 anos (Futebol de Campo) serão realizados de acordo com
as regras oficiais previstas pela Confederação Brasileira de Futebol e em conjunto com este
regulamento das disposições que regem os JOCOL entre as equipes inscritas e obriga os que com
ele tenham relação à total obediência;
Art. 2º- O Superintendente da Fundação Municipal de Esportes de Lages e coordenador geral dos
JOCOL designará o gerente dos – JOCOL / 2019, Secretário Executivo dos JOCOL/2019 que serão
responsáveis pela sua realização.
Art. 3º- Compete ao Coordenador Geral:
a)
Nomear auxiliares específicos para o bom andamento do trabalho;
b)
Responsabilizar as equipes por qualquer excesso praticado por seus integrantes;
c)
Resolver qualquer caso não previsto neste Regulamento.
Art. 4º- Somente poderão participar dos JOCOLZINHO na modalidade de futebol de campo o
máximo de 16 (dezesseis) equipes, as primeiras que confirmarem as suas inscrições no período
determinado, na sala da Coordenação dos JOCOL /2019, no Ginásio Jones Minosso, e também não
estejam cumprindo qualquer tipo de penalização.
Art. 5º- O congresso técnico será realizado no dia 24 de abril na sede da FME - conforme
convocação estabelecida pela Coordenação Geral dos JOCOL / 2019 e constará do seguinte
programa;
a - Confirmação da participação da equipe (presencial ou seu representante legal);
b - Sorteio das chaves;
c - Avisos gerais.
Art. 6º- Aos 1ºe 2º colocados serão oferecidos troféus e medalhas, pela Fundação Municipal de
Esportes de Lages.
Art. 7º- Serão condições fundamentais para que o atleta participe dos JOCOL /2019:
a- Estar devidamente inscrito no JOCOLZINHO /2019 dentro dos prazos previstos;
b- Não estar cumprindo punição nos JOCOL;
Parágrafo 1º – Cada equipe poderá inscrever até o final da 1ª fase de classificação no máximo de
25 (vinte e cinco) atletas, ter no máximo 17 anos, nascidos entre 2000 e 2003; a idade mínima para
disputar o JOCOLZINHO modalidade futebol de campo é 14 ( catorze ) anos, nascido no ano 2003.
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Parágrafo 2º - O atleta que assinar a ficha de inscrição por duas ou mais equipes terá o seu registro
cassado e não poderá participar dos JOCOLZINHO / 2019.
Parágrafo 3º - Para confirmar a inscrição do atleta, ele terá que ter sua ficha entregue até a quarta –
feira da semana do jogo, e a equipe não ter preenchido todas as vagas. As fichas que chegarem a
partir de quinta-feira só terá cadastradas para a semana seguinte, desde que esteja dentro do prazo de
inscrição.
Art. 8º- Cada partida será disputada em 60 (sessenta) minutos, divididos em dois tempos de 30
(trinta) minutos cada, com intervalo de 10 (dez) minutos.
Art. 9º- Cada equipe poderá ter em seu banco de reservas o total de 11(onze) atletas uniformizados
e identificados na mesa de controle e 3 (três) dirigentes/técnicos/massagista e realizar no máximo de
5 (cinco) substituições por partida.
Art. 10º- Em caso de WO, para efeito de contagem de pontos, será conferido o placar de 01 x 00.
Art. 11º- A Classificação das equipes será regida pelo sistema de pontos ganhos, observando-se o
seguinte critério:
Vitória
3 ( três ) pontos
Empate
1 ( um ) ponto
Derrota
0 (zero)
Ausência
- 1 ( menos um ponto)
Art. 12º- Ocorrendo empate na classificação, em uma fase ou grupo, empregar-se-ão os seguintes
critérios para desempate:
2 -Maior número de vitórias;
3 Maior número de pontos ganhos em confronto direto;
4 -Menor número de gols sofridos
5 Maior número de gols marcados
6 Maior saldo de gols;
7 Melhor colocado no critério Desclassificação Disciplinar;
8 Sorteio.
Art. 13º- A programação será estabelecida pelo Departamento Técnico da competição, que
determinará campos, horários e representantes.
Art. 14º- As relações de identificação de atletas e dirigentes junto com as carteiras de identificação
original com fotos deverão permanecer junto à mesa de controle até o final do jogo, sendo
devolvidas ao término do jogo.
Art. 15º- A Comissão Técnica das equipes será constituídas por 3 (três) pessoas no máximo, a
saber:
a - Dirigente;
b - Técnico;
c - Massagista.
Parágrafo Único: todos os dirigentes, técnicos e massagistas, deverão solicitar sua documentação
junto a CCO do JOCOL/2019, para poder participar dos referidos jogos.
Art. 16º- Em todas as partidas (futebol), salvo acordo entre as equipes disputantes, usara
uniforme de nº 1(um) a equipe que estiver a esquerda da tabela, por ser considerada
mandante. Se houver necessidade de troca de uniforme será de responsabilidade da equipe
considerada visitante, ou seja, a que esta a direita da tabela. Não sendo possível a troca , a
comissão organizadora do evento disponibilizara o uso de colete de jogo.
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Art. 17º- O atleta punido com 3 (três) CARTÕES AMARELOS deverá cumprir uma partida de
suspensão, na partida subseqüente.
Art. 18º- O atleta punido com 1 (um) CARTÃO VERMELHO deverá cumprir uma partida de
suspensão, na partida subseqüente a que foi expulso.
Parágrafo 1º- A aplicação de um cartão vermelho, não anula um possível cartão amarelo recebido
na mesma partida.
Parágrafo 2º - O controle do número de cartões bem como o cumprimento da penalidade prevista é
de responsabilidade de cada equipe, independente de comunicação oficial ou julgamento.
Art. 19º - DO SISTEMA DE DISPUTA DO JOCOLZINHO:
1ª Fase será quatro (4) chaves de quatro(4) equipes cada classificando dois por chave:
CHAVE 1
1
2
3
4

CHAVE 2
5
6
7
8

CHAVE 3
9
10
11
12

CHAVE 4
13
14
15
16

2ª Fase: ELIMINATÓRIA

2ª FASE – JOCOLZINHO FUTEBOL SETE ELIMINATÓRIA
JG Nº
25
26
27
28

EQUIPE A
1º DA CHAVE 1
1º DA CHAVE 2
1º DA CHAVE 3
1º DA CHAVE 4

X
X
X
X
X

EQUIPE B
2º DA CHAVE
2º DA CHAVE
2º DA CHAVE
2º DA CHAVE

4
3
2
1

CHAVE
ELIMINATORIA
ELIMINATORIA
ELIMINATORIA
ELIMINATORIA

.

3ª FASE – JOCOLZINHO FUTEBOL SETE SEMIFINAIS
JG Nº
29
30

EQUIPE A
VENCEDOR JG Nº 25
VENCEDOR JG Nº 27

X
X
X

EQUIPE B
VENCEDOR JG Nº 26
VENCEDOR JG Nº 28

CHAVE
ELIMINATORIA
ELIMINATORIA

4ª FASE – JOCOLZINHO FUTEBOL SETE SEMIFINAIS
JG Nº
31

EQUIPE A
VENCEDOR JG Nº 29

X
X

EQUIPE B
VENCEDOR JG Nº 30

CHAVE
ELIMINATORIA

Art. 20°- Os casos omissos neste regulamento serão julgados pela Comissão Técnica do
JOCOL/2019.
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JOCOLZINHO FUTEBOL SETE
Art. 1°- Os jogos de Futebol Sete serão realizados de acordo com as normas e regras
Oficiais previstas pela CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL A SETE e o que dispuser
este Regulamento.
Art. 2º- No JOCOLZINHO FUTEBOL SETE o jogador terá que ter entre 12 anos e 15 anos
nascidos entre os anos 2002 e 2005;
Art. 3°- Os jogos serão realizados nos horários e locais determinados pela Coordenação
Geral, sendo que haverá tolerância de 15 minutos, para o primeiro jogo da rodada, conforme
programação oficial.
Art. 4°- O número mínimo de atletas para iniciar a partida na modalidade será de (5) cinco
jogadores por equipe.
Art. 5º- Poderão ser escritos até 20 (vinte) jogadores por equipe, até o final da 1ª fase;
Art. 6°- Poderão permanecer no banco de reserva, o técnico da equipe, os jogadores reservas
e 01 massagista inscrito em súmula;
Art. 7°- A duração dos jogos será de 2 tempos de 20 (vinte) minutos, com intervalo de 05
(cinco) minutos;
Art. 8°- A bola adotada será oficial, conforme determinações da Confederação Brasileira de
Futebol Sete;
Art. 9°- As equipes deverão apresentar-se devidamente uniformizadas (camisas com
numeração, calção, meia e caneleira).
Parágrafo único – Todo dirigente que estiver no banco de reservas ou área reservada de
competição, deverá usar trajes de acordo com a competição.
Art. 10°- Técnico ou jogador que receber um cartão vermelho, estará automaticamente
suspenso por uma partida; havendo reincidência, conforme o motivo da expulsão (conduta
antidesportivas, agressão física, desacato a arbitragem) será feito relatório em súmula pelo árbitro da
partida e encaminhando a Comissão Disciplinar.
Art. 11°- O jogador que receber cartão amarelo durante o jogo, deverá cumprir uma
suspensão temporária de 2 (dois) minutos.
Parágrafo 1º- Se um mesmo jogador acumular 03 (três) cartões amarelos, cumprirá
suspensão automática no jogo seguinte. - O controle do número de cartões bem como o
cumprimento da penalidade prevista é de responsabilidade de cada equipe, independente de
comunicação oficial ou julgamento.
Parágrafo 2º- Os cartões não serão desconsiderados de uma fase para outra.
Art. 12°- A reposição da bola, no lateral, será com as mãos.
Art. 13°- Após a 9ª (nona) falta será efetuado tiro livre direto, sem a formação de barreira,
ficando a visão do batedor livre até o gol.
Art. 14°- Quando houver a cobrança de tiro livre direto, linha dos 11(onze) metros, o
jogador executante poderá tomar distância da bola.
Art. 15°- A contagem de pontos obedecerá à seguinte ordem:
Vitória
Empate com gols
Empate sem gol
Derrota
Ausência

3 (três) pontos
2 (dois) pontos
1 (um) ponto
0 (zero) ponto
- 1 (menos um) ponto
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Art. 16°- Critério de desempate:
I- Entre 2 (duas) equipes:
a) Confronto direto;
b) Maior número de vitórias;
c) Menor número de gols sofridos;
d) Maior número de gols marcados;
e) Saldo de gols no grupo que se verificou o empate;
f) Gol averege no grupo em que se verificou o empate;
g) Melhor colocado no critério Desclassificação Disciplinar;
h) Sorteio;
II- Entre 3 (três) equipes:
a) Maior número de vitórias nas partidas realizadas entre si;
b) Menor número de gols sofridos nas partidas realizadas entre si;
c) Maior número de gols marcados nas partidas realizadas entre si;
d) Saldo de gols no grupo ou turno em todos os jogos em que ocorreu o empate;
e) Gol averege no grupo ou turno em todos os jogos em que ocorreu o empate;
f) Sorteio;
Art. 17°- Ocorrendo empate em um jogo que necessitar apontar um vencedor, (em qualquer
fase), adotar-se-á o seguinte critério:
a) Cobrança de 01(uma) série de 03(três) tiros penais, alternados, executados por 03 (três)
atletas diferentes (exceto os excluidos);
b) Persistindo o empate, serão cobrados tantos quantos tiros penais forem necessários,
alternadamente, por atletas diferentes, até que se possa considerar uma equipe vencedora.
Antes de incluir os 3 (três) atletas que atuaram na situação anterior, deverão ser utilizados
todos os demais atletas
Art. 18°- O atleta poderá participar da partida, desde que esteja inscrito em súmula e mediante
apresentação da carteira de identificação original com foto de reconhecimento nacional que
permanecerá na mesa de controle.
Art. 19° - A forma de disputa:
1ª Fase será quatro (4) chaves de quatro(4) equipes cada classificando dois por chave:

CHAVE 1
1
2
3
4

CHAVE 2
5
6
7
8

CHAVE 3
9
10
11
12

CHAVE 4
13
14
15
16

2ª Fase: ELIMINATÓRIA

2ª FASE – JOCOLZINHO FUTEBOL SETE ELIMINATÓRIA
JG Nº
25
26

EQUIPE A
1º DA CHAVE 1
1º DA CHAVE 2

X
X
X

EQUIPE B
2º DA CHAVE 4
2º DA CHAVE 3

CHAVE
ELIMINATORIA
ELIMINATORIA
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27
28

1º DA CHAVE 3
1º DA CHAVE 4

X
X

2º DA CHAVE 2
2º DA CHAVE 1

ELIMINATORIA
ELIMINATORIA

3ª FASE – JOCOLZINHO FUTEBOL SETE SEMIFINAIS
JG Nº
29
30

EQUIPE A
VENCEDOR JG Nº 25
VENCEDOR JG Nº 27

X
X
X

EQUIPE B
VENCEDOR JG Nº 26
VENCEDOR JG Nº 28

CHAVE
ELIMINATORIA
ELIMINATORIA

4ª FASE – JOCOLZINHO FUTEBOL SETE SEMIFINAIS
JG Nº
31

EQUIPE A
VENCEDOR JG Nº 29

X
X

EQUIPE B
VENCEDOR JG Nº 30

CHAVE
ELIMINATORIA

Art. 19°- Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Geral.

FUTEBOL SUIÇO
Art. 1°- Os jogos de Futebol Sete serão realizados de acordo com as normas e regras
Oficiais previstas pela CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL A SETE e o que dispuser
este Regulamento.
Art. 2º- No masculino o jogador terá que ter no mínimo 40 (quarenta) anos, completados no
ano (nascido até o ano de 1977, para baixo); e no Feminino a jogadora terá que ter no mínimo 14
(catorze) anos completados no ano, nascida até 2003.

Paragrafo Único: O jogador para participar da modalidade 40 + dos JOCOL 2019, não
pode estar jogando o campeonato amador de sênior, promovido pela Liga Serrana de
Futebol (LSF).
Art. 3°- Os jogos serão realizados nos horários e locais determinados pela Coordenação
Geral, sendo que haverá tolerância de 15 minutos, conforme programação oficial.
Art. 4°- O número mínimo de atletas para iniciar a partida na modalidade será de (5) cinco
jogadores por equipe.
Art. 5º- Poderão ser escritos até 20 (vinte) jogadores por equipe, até o final da 1ª fase;
Art. 6°- Poderão permanecer no banco de reserva, o técnico da equipe, os jogadores reservas
e 01 massagista inscrito em súmula;
Art. 7°- A duração dos jogos será de 2 tempos de 25 (vinte e cinco) minutos, com intervalo
de 05 (cinco) minutos;
Art. 8°- A bola adotada será oficial, conforme determinações da Confederação Brasileira de
Futebol Sete;
Art. 9°- As equipes deverão apresentar-se devidamente uniformizadas (camisas com
numeração, calção, meia e caneleira).
Parágrafo único – Todo dirigente que estiver no banco de reservas ou área reservada de
competição, deverá usar trajes de acordo com a competição.
Art. 10°- Técnico ou jogador que receber um cartão vermelho, estará automaticamente
suspenso por uma partida; havendo reincidência, conforme o motivo da expulsão (conduta
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antidesportivas, agressão física, desacato a arbitragem) será feito relatório em súmula pelo árbitro da
partida e encaminhando a Comissão Disciplinar.
Art. 11°- O jogador que receber cartão amarelo durante o jogo, deverá cumprir uma
suspensão temporária de 2 (dois) minutos.
Parágrafo 1º- Se um mesmo jogador acumular 03 (três) cartões amarelos, cumprirá
suspensão automática no jogo seguinte. - O controle do número de cartões bem como o
cumprimento da penalidade prevista é de responsabilidade de cada equipe, independente de
comunicação oficial ou julgamento.
Parágrafo 2º- Os cartões não serão desconsiderados de uma fase para outra.
Art. 12°- A reposição da bola, no lateral, será com as mãos.
Art. 13°- Após a 9ª (nona) falta será efetuado tiro livre direto, sem a formação de barreira,
ficando a visão do batedor livre até o gol.
Art. 14°- Quando houver a cobrança de tiro livre direto, linha dos 11(onze) metros, o
jogador executante poderá tomar distância da bola.
Art. 15°- A contagem de pontos obedecerá à seguinte ordem:
Vitória
Empate com gols
Empate sem gol
Derrota
Ausência

3 (três) pontos
2 (dois) pontos
1 (um) ponto
0 (zero) ponto
- 1 (menos um) ponto

Art. 16°- Critério de desempate:
I- Entre 2 (duas) equipes:
a) Confronto direto;
b) Maior número de vitórias;
c) Menor número de gols sofridos;
d) Maior número de gols marcados;
e) Saldo de gols no grupo que se verificou o empate;
f) Gol averege no grupo em que se verificou o empate;
g) Melhor colocado no critério Desclassificação Disciplinar;
h) Sorteio;
II- Entre 3 (três) equipes:
a) Maior número de vitórias nas partidas realizadas entre si;
b) Menor número de gols sofridos nas partidas realizadas entre si;
c) Maior número de gols marcados nas partidas realizadas entre si;
d) Saldo de gols no grupo ou turno em todos os jogos em que ocorreu o empate;
e) Gol averege no grupo ou turno em todos os jogos em que ocorreu o empate;
f) Sorteio;
Art. 17°- Ocorrendo empate em um jogo que necessitar apontar um vencedor, (em qualquer
fase), adotar-se-á o seguinte critério:
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a) Cobrança de 01(uma) série de 03(três) tiros penais, alternados, executados por 03 (três)
atletas diferentes (exceto os excluídos);
b) Persistindo o empate, serão cobrados tantos quantos tiros penais forem necessários,
alternadamente, por atletas diferentes, até que se possa considerar uma equipe vencedora.
Antes de incluir os 3 (três) atletas que atuaram na situação anterior, deverão ser utilizados
todos os demais atletas
Art. 18°- O atleta poderá participar da partida, desde que esteja inscrito em súmula e mediante
apresentação da carteira de identificação original com foto de reconhecimento nacional que
permanecerá na mesa de controle.
Art. 19°- Em caso de WO, para efeito de contagem de pontos, será conferido o placar de 01
x 00.
Art. 20 -Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Geral

FUTSAL
Art. 1º - A modalidade Futsal será disputada de acordo com as REGRAS OFICIAIS DA
MODALIDADE, e o que dispuser este regulamento.
Art. 2°- Na categoria Masculino livre, o sistema de disputa será categoria única com um
máximo de 64(sessenta e quatro) equipes e na categoria Feminino Livre será decidido no congresso
técnico conforme o numero de Equipes inscritas.
Art. 3°- A classificação será por pontos ganhos, adotando-se o seguinte critério:

Vitória
Empate com gols
Empate sem gols
Derrota
Ausência

3 (três) pontos
2 (dois) pontos
1 (um) ponto
0 (zero)
-1 (menos um) ponto

Art. 4°- Ocorrendo empate na classificação, empregar-se-á os seguintes critérios:
I- Entre duas equipes:
a) confronto direto;
b) maior número de vitórias;
c) menor número de gols sofridos;
d) saldo de gols no grupo em que se verificou o empate;
e) gols average no grupo em que se verificou o empate;
f) melhor colocado no critério Desclassificação Disciplinar;
g) sorteio;
II- Entre três ou mais equipes:
a) maior número de vitórias nas partidas realizadas entre si;
b) menor número de gols sofridos nas partidas realizadas entre si;
c) saldo de gols no grupo ou fase nas partidas realizadas entre si;
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d) gols average no grupo ou fase nas partidas realizadas entre si;
e) Melhor colocado no critério Desclassificação Disciplinar;
f) Sorteio;
Art. 5°- Cada fase é considerada uma nova competição, não sendo levados em consideração
os resultados dos grupos ou fase anterior. A inscrição de atletas só serão até o final da 1ª fase em um
máximo de 15 ( quinze) atletas por equipe..
Art. 6°- Em caso de WO, para efeito de contagem de pontos, será conferido o placar de 01 x
00.
Parágrafo 1: Os 15 minutos de tolerância é para o 1º jogo da rodada, os demais seguem o
horário.
Art. 7°- As partidas na modalidade de Futsal terão a duração de dois tempos de 20 minutos corridos,
o cronometro só será parado quando solicitado por um ou os dois árbitros, e o último minuto de cada
período será cronometrado, e para início da primeira partida do dia, haverá tolerância de 15 (quinze)
minutos do horário marcado pela CCO e depois de decorridos este período a equipe ausente será declarada
perdedora por WO. Além da perda do jogo ela será penalizada de acordo com CJD/TJD. Os demais jogos da
programação seguirão o horário determinado na programação.

Art. 8°- A equipe que em virtude do WO for excluída da competição, pela Comissão
Disciplinar/TJD, será considerada a última colocada do seu grupo, passando todos os seus
resultados para o placar de 1 x 0 (um a zero) em favor das equipes adversárias, desconsiderando
resultados anteriores.
Art. 9°- Ocorrendo empate em jogo que necessite de um vencedor, será adotado o seguinte
critério:
a) prorrogação de 6 (dez) minutos, divididos em dois tempos de 3 ( tres) minutos (corridos)
cada, sem intervalo;
b) Ao persistir o empate, alternadamente se executarão 3 (três) penalidades máximas para
cada equipe que deverão ser cobradas por 3 (três) atletas diferentes, indicados ao árbitro pelo
capitão da equipe antes do início da cobrança, dentre os 14 (quatorze) atletas constantes na
súmula da partida antes de iniciada a mesma.
c) Se depois de cada equipe executar a cobrança das 3 (três) penalidades máximas, ambas
equipes tenham marcado a mesma quantidade de tentos, ou não tenham marcado nenhum, a
execução das penalidades deverá continuar até o momento que uma das equipes, obtenha
vantagem de um tento a mais que a outra. Estas penalidades máximas adicionais deverão ser
executadas por atletas que não tenham cobrado as 3 (três) primeiras penalidades máximas.
Uma vez que todos tenham cobrado uma penalidade máxima os atletas mencionados no item
`b` e ´c` continuarão com as cobranças de penalidades máximas na mesma ordem.
d) estes critérios prevalecerão nas demais classificatórias.
Art. 10°- Ao goleiro é facultativo o uso de abrigo na sua parte inferior, desde que este não
possua bolso, zíper, botões ou qualquer objeto contundente.
Art. 11°- O atleta apenado durante as competições com :
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a) um cartão vermelho: ficará suspenso automaticamente um jogo e sujeito a aplicação
das penalidades previstas no CJD/TJD de Lages;
b) dois cartões amarelos: suspenso automaticamente por um jogo;
Art. 12° - O cumprimento da suspensão automática é de responsabilidade exclusiva de cada
equipe, independente de comunicação oficial e julgamento no âmbito da Justiça Desportiva.
Art. 13° - Quando houver coincidência de uniformes, caberá à equipe que estiver à esquerda
da tabela de jogo, providenciar a troca do uniforme, no tempo máximo de 15 (quinze) minutos.
Art. 14° - As equipes deverão entregar quinze (15) minutos antes do horário previsto para o
início da partida, a lista com nomes, números e documento de identificação originais com foto ao
apontador de mesa.
Art. 15°- Somente poderão serem inscritos 12 atletas por jogo e que estiverem inscritos na
súmula como jogadores, devidamente uniformizados e mais 3 (três) dirigentes, sendo técnico,
assistente técnico e massagista que deixarão o documento de identificação original com foto na
mesa, que será devolvido ao final do jogo, sendo um deles responsável pela equipe;
Art. 16° - O aquecimento dos atletas não poderá de forma alguma contribuir para o atraso do
jogo.
Art. 17° - Do sistema de disputa da futsal masculino
a) 1° fase: 16 (dezesseis) chaves de 4 (quatro) equipes cada, jogando entre si, classificando
os 2 (dois) primeiros de cada chave:
b)
CHAVE A

CHAVE B

1
2
3
4

5
6
7
8

CHAVE I
33
34
35
36

37
38
39
40

CHAVE J

CHAVE C
9
10
11
12

CHAVE D
13
14
15
16

CHAVE E
17
18
19
20

CHAVE F
21
22
23
24

25
26
27
28

CHAVE G

CHAVE K
41
42
43
44

CHAVE L
45
46
47
48

CHAVE M
49
50
51
52

CHAVE N
53
54
55

56
57
58

CHAVE H
29
30
31
32

CHAVE O

CHAVE P
59
60
61

c) 2° fase: eliminatória ate ficarem os 4 (quatro) semifinalistas:
N JG

EQUIPE A

88

1º LUGAR DA CHAVE A

89

1º LUGAR DA CHAVE B

90

1º LUGAR DA CHAVE C

91

1º LUGAR DA CHAVE D

92

1º LUGAR DA CHAVE E

93

1º LUGAR DA CHAVE F

94

1º LUGAR DA CHAVE G

95

1º LUGAR DA CHAVE H

96

1º LUGAR DA CHAVE I

97

1º LUGAR DA CHAVE J

98

1º LUGAR DA CHAVE K

99

1º LUGAR DA CHAVE L

100

1º LUGAR DA CHAVE M

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

EQUIPE B

CHAVE

2º LUGAR DA CHAVE P

Eliminatória

2º LUGAR DA CHAVE O

Eliminatória

2º LUGAR DA CHAVE N

Eliminatória

2º LUGAR DA CHAVE M

Eliminatória

2º LUGAR DA CHAVE L

Eliminatória

2º LUGAR DA CHAVE K

Eliminatória

2º LUGAR DA CHAVE J

Eliminatória

2º LUGAR DA CHAVE I

Eliminatória

2º LUGAR DA CHAVE H

Eliminatória

2º LUGAR DA CHAVE G

Eliminatória

2º LUGAR DA CHAVE F

Eliminatória

2º LUGAR DA CHAVE E

Eliminatória

2º LUGAR DA CHAVE D

Eliminatória
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101

1º LUGAR DA CHAVE N

102

1º LUGAR DA CHAVE O

103

1º LUGAR DA CHAVE P

X
X
X

2º LUGAR DA CHAVE C

Eliminatória

2º LUGAR DA CHAVE B

Eliminatória

2º LUGAR DA CHAVE A

Eliminatória

X
X
X
X
X
X
X
X
X

EQUIPE B
VENCEDOR JG Nº 83

CHAVE
Eliminatória

VENCEDOR JG Nº 85

Eliminatória

VENCEDOR JG Nº 87

Eliminatória

VENCEDOR JG Nº 89

Eliminatória

VENCEDOR JG Nº 91

Eliminatória

VENCEDOR JG Nº 93

Eliminatória

VENCEDOR JG Nº 95

Eliminatória

VENCEDOR JG Nº 97

Eliminatória

d)

N JG
104

EQUIPE A
VENCEDOR JG Nº 82

105

VENCEDOR JG Nº 84

106

VENCEDOR JG Nº 86

107

VENCEDOR JG Nº 88

108

VENCEDOR JG Nº 90

109

VENCEDOR JG Nº 92

110

VENCEDOR JG Nº 94

111

VENCEDOR JG Nº 96

N JG

X
X
X
X
X

EQUIPE A

112

VENCEDOR JG Nº 98

113

VENCEDOR JG Nº 100

114

VENCEDOR JG Nº 102

115

VENCEDOR JG Nº 104

EQUIPE B

CHAVE

VENCEDOR JG Nº 99

Eliminatória

VENCEDOR JG Nº 101

Eliminatória

VENCEDOR JG Nº 103

Eliminatória

VENCEDOR JG Nº 105

Eliminatória

e) 3º Fase: semifinal e final:
3ª FASE - SEMIFINAL JG Nº

EQUIPE A

X

EQUIPE B

FASE

116

VENCEDOR JG Nº 106

X

VENCEDOR JG Nº 107

SEMI

117

VENCEDOR JG Nº 108

X

VENCEDOR JG Nº 109

SEMI

Parágrafo Único – Se ao final da partida na 2ª, 3ª e 4ª fase as equipes terminarem empatadas, terá
que ter um vencedor conforme as regras do jogo.
FINAL
JG Nº

EQUIPE A

118

VENCEDOR JG Nº 110

X
X

EQUIPE B
VENCEDOR JG Nº 111

FASE
1°/2°

Art. 18°- A forma de disputa na modalidade FUTSAL FEMININA será decidido no
congresso técnico
Art. 19°- A idade mínima para jogar futsal na categoria livre será de 14 (catorze) anos no
feminino (nascidas no ano de 2003) e de 16 (dezesseis) anos (nascidos no ano de 2001) no
masculino.
Art. 20°- Os casos omissos neste regulamento serão julgados pela Comissão Técnica do
JOCOL/2019.
Parágrafo Único – Para participar da modalidade de futsal na categoria adulto, somente
poderão ser inscritas até três (3) atletas com participação em jogos da CBFS ou FCFS, no ano de
2016 e 2019, na categoria adulta e sub-20.
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HANDEBOL
Art. 2º - A modalidade de Handebol será disputada de acordo com as REGRAS
OFICIAIS DA MODALIDADE, e o que dispuser este regulamento.
Art. 2º- A classificação das equipes será por pontos ganhos, adotando-se o seguinte critério:
Vitória
Empate
Derrota
Ausência

3 3 pontos
2 2 pontos
1 1 ponto
- 1 (menos) ponto

Parágrafo 2º- Ocorrendo empate na classificação, empregar-se-ão os seguintes critérios:
I. Entre duas equipes:
a) confronto direto;
b) saldo de gols;
c) gols average;
d) Melhor colocado no critério Desclassificação Disciplinar
e) Sorteio
II entre três ou mais equipes:
a) saldo de gols nos jogos realizados entre si;
b) gols average nos jogos realizados entre si;
c) melhor índice disciplinar nos jogos realizados entre si, sendo o menor de expulsão, menor
número de desqualificação, menor número de exclusão e menor número de cartões
amarelos.
d) saldo de gols na fase;
e) gols average na fase;
f) Melhor colocado no critério Desclassificação Disciplinar
g) Sorteio
Parágrafo 2º- Cada turno é considerado uma nova competição, não sendo levados em
consideração os resultados do grupo ou turno anterior.
Art. 3º- As equipes deverão entregar à mesa de controle no ginásio de esportes, 15 minutos
antes do horário fixado na tabela de jogos, a relação nominal com a numeração dos atletas e carteira
de identidade original de reconhecimento nacional com foto;
Art. 4º- Somente poderão permanecer no banco de reservas os atletas que estiverem
inscritos na súmula como jogadores, devidamente uniformizados, e mais três dirigentes portadores
da carteira do JOCOL.
Art. 5º- Quando da coincidência de uniformes, caberá à equipe que estiver à esquerda da
tabela do jogo providenciar sua troca do uniforme, no tempo máximo de 30 minutos.
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Art. 6º- O tempo de jogo, quando não houver placar eletrônico, dar-se-á com o
CRONÔMETRO MANUAL. Durante as interrupções, o representante da equipe poderá dirigir-se à
mesa de controle e solicitar ao cronometrista o tempo de jogo.
Art. 7º- Ocorrendo empate em jogo que necessite apontar um vencedor, serão adotados os
seguintes critérios:
a)
Uma prorrogação de 10 minutos, dividida em dois tempos de cinco minutos, sem
intervalo de um tempo para outro;
b)
Persistindo o empate, uma nova prorrogação nos molde do item “a”, após um intervalo
de cinco minutos;
c)
Persistindo o empate, a decisão será por meio de cobrança de séries de cinco tiros de
sete metros (penalidade máxima), batidas alternadamente por jogadores diferentes, que não estejam
cumprindo penalidades (exclusão, desqualificação ou expulsão). Caso persista o empate, serão
cobrados tantos tiros quantos forem necessários, alternadamente, por jogadores diferentes, até que
se possa considerar uma equipe vencedora.
d)
Poderá haver troca de goleiro após a série inicial.
Parágrafo único. Em caso de WO, para efeito de contagem, será conferido o placar de 15 x
00.
Art. 8º- O atleta expulso, o técnico, assistente-técnico ou dirigente desqualificado, estarão
automaticamente suspensos por uma partida, independente da punição que poderá ser imposta pela
Comissão Disciplinar / TJD.
Art. 9º- O aquecimento dos atletas não poderá, de forma alguma, contribuir para o atraso do
jogo. As equipes deverão se aquecer com antecedência fora da quadra.
Art. 10°- Os casos omissos neste regulamento serão julgados pela Comissão Técnica do
JOCOL/2019.

TÊNIS DE MESA
Art. 2º- As competições serão realizadas de acordo com as regras internacionais adotadas
pela CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS DE MESA, e o que dispuser este Regulamento.
Art. 2º- As partidas serão disputadas em provas individuais, nas categorias masculinas e
femininas, sendo que a documentação de identificação original com foto, deverá ser apresentada ao
coordenador geral da modalidade e deverá permanecer na mesa de controle até o final da partida.
Parágrafo 1°- Cada equipe poderá inscrever 2 (dois) jogadores, mas somente 1 (um) pode
ser federado ou competir qualquer evento da FESPORTE. A competição será individual podendo o
atleta ser substituído ao final de cada partida.
Parágrafo 2°- As partidas terão a direção de um árbitro geral, que poderá ser representado
pelo Coordenador indicado pela Comissão Organizadora.
Paragrafo 3º- A idade para participar do tênis de mesa dos JOCOL/2019 no naipe masculino
é de 16 (dezesseis) anos, nascidos até 2001 e no naipe feminino é de 14 (catorze) anos, nascidos até
2003.
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Art. 3º- A raquete utilizável obedecerá as especificações oficiais: de um lado, usado ou não
para bater na bola, será de cor preta; do outro lado, de cor vermelha.
Parágrafo Único – Será permitida rebatida de bola somente com a face que possua
cobertura em borracha sanduíche ou pinos.
Art. 4º- Somente poderá atuar atleta devidamente uniformizado, vedado o uso de roupa
comum e de cores na camisa ou short, que possam interferir na visualização das jogadas.
Art. 5º- Adotar-se-ão os seguintes critérios, para pontuação, em função de resultado em
jogo:
Vitória
Derrota
Ausência

2 (Dois) pontos
1 (Um) ponto
0 (Zero) ponto

Art. 6º- Em caso de W0, será atribuído o placar de 3 X 0, com parciais de 11 x 0 para o
atleta que compareceu ao jogo.
Parágrafo 1° - Julgado doloso o WO, todos os outros jogos que a equipe infratora
participou terão como resultado o placar de 3 x 0, com parciais de 11 x 0, para o adversário.
Art. 7º- Se ocorrer empate na classificação em turno ou grupo, serão utilizados os seguintes
critérios para desempate, em ordem de prioridade:
I- entre duas equipes:
a) confronto direto.
II- entre três ou mais equipes:
a) saldo favorável de jogos nas partidas realizadas entre si;
b) saldo favorável de set nas partidas realizadas entre si;
c) saldo favorável de pontos nas partidas realizadas entre si;
d) sorteio.
Art. 8º- Os casos omissos neste regulamento serão julgados pela Comissão Técnica do
JOCOL/2019.

TRANCA
Art. 1º - A modalidade de tranca masc / fem /casais (1 homem, 1 mulher) será disputada de
acordo com o que dispuser este regulamento.
Art. 2°- Cada equipe poderá inscrever até 4 (quatro) atletas para o masculino e feminino, e
2 (dois) casais (2 homems e 2 mulheres) para a modalidade casais. Para participar deverão
apresentar documento de identificação original com foto antes do início da 2º partida da fase em
disputa, podendo ser trocados somente no jogo seguinte. A idade mínima é de 16 (dezesseis) anos
(nascidos no ano de 2003), com autorização dos pais ou responsável.
Art. 3°- Será constituído de onze cartas para cada jogador.
Art. 4°- A distribuição das cartas será feita pelo jogador que tirar a carta de maior valor.
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Art. 5°- O baralho deve ser embaralhado pelo saidor anterior.
Art. 6°- A primeira carta a ser distribuída será a do jogador saidor.
Art. 7°- O jogo chegará ao término quando uma das equipes conquistar 3.000 (três mil)
pontos e sendo assim computados:
Vitória
2 pontos
Derrota
1 ponto
Ausência
-1 ponto
Art. 8°- Dados a serem observados na contagem dos pontos;
Canastra Limpa
300 (trezentos) pontos
Canastra Suja
200 (duzentos) pontos
Valor de carta
10 (dez) pontos
Batida
100 (cem) pontos
Morto perdido
- 100 (menos cem) pontos
Art. 9°- Somente será permitida seqüências a partir do 4 (quatro) para cima. O ÁS só vale
depois do Rei. Trinca de todas as outras cartas, menos de três e curinga.
Art. 10°- Os três vermelhos são colocados sobre a mesa, a direita do jogador, que deverá
comprar outra carta para substitui-lo. Cada três vermelho contará 100 ( cem) pontos para cada
dupla, desde que tenha pelo menos 1 (uma) canastra; se não conseguir fazer canastra, a dupla
perderá 100 (cem) pontos para cada três vermelho ao seu lado.
Art. 11°- O três preto só valem para descarte. São chamados Tranca e, quando
descartados, o jogador seguinte não poderá comprar o lixo.
Art. 12°- O lixo que deverá ficar empilhado, com apenas a carta superior visível, só poderá
ser comprado se o jogador puder utilizar a carta de cima, descendo imediatamente um jogo feito
com esta carta e duas de sua mão, uma das quais poderá ser um curinga . Só após justificar a
compra, descendo esse jogo, é que as outras cartas poderão ser incorporadas. O jogador poderá
escolher se deseja ou não descer outros jogos. O lixo também poderá ser comprado se a carta de
cima for imediatamente colocada em seu jogo. Em caso de descarte de coringa somente poderá ser
pego pelo jogador seguinte com um par que esteja na mão.
Art. 13°- Os jogos serão disputados com dois mortos, sendo que cada equipe pode pegar
apenas um morto.
Art. 14°- Quando uma equipe não pegar o morto, a mesma será penalizada com a perda de
100 (cem) pontos.
Art. 15°- Para pegar o morto pode-se bater com descarte e sem canastra.
Art. 16°- Caso bata para pegar o morto, e fique sem descarte (bater direto) terá direito a
comprar uma carta a mais e o mesmo poderá ser descartado imediatamente, ficando porém
impossibilitado de comprar o lixo.
Art. 17°- Para bater no final é necessário ter ao menos uma canastra.
Art. 18°- A dupla perderá 100 ( cem) pontos referente ao morto, no caso de já terem pegado,
mas sem oportunidade de descarte;
Art. 19°- O jogador que ficar com uma só carta (pica-pau) não poderá juntar cartas do lixo.
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Art. 20°- A dupla que quiser bater o jogo poderá fazê-lo comprando as cartas vivas (mesa)
ou mortas (lixo), salvo o exposto na artigo anterior.
Art. 21°- O jogador que realizar um descarte deverá comunicar em som audível o lugar do
mesmo;
Art. 22°- O jogador deverá manter as cartas na mão e sobre a mesa ou simplesmente sobre a
mesa.
Art. 23°- Quando terminarem as cartas vivas (mesa), o jogo será encerrado após o descarte
do jogador que comprou a última carta viva (mesa), passando-se em seguida a contagem de pontos,
como manda o regulamento.
Art. 24°- A contagem de pontos, após o bate, poderá ser conferida pela dupla adversária.
Art. 25°- Será permitido o uso de um curinga em cada jogo, sendo que o mesmo poderá ser
colocado em qualquer posição.
Art. 26°- Penalidades Técnicas:
a) No caso de uma equipe baixar o jogo após a outra bater, a dupla será penalizada
com 300 (trezentos) pontos;
b) Em caso de alguma equipe baixar jogo irregular na mesa, a mesma será punida
com 50 ( cinqüenta) pontos;
c) Ocorrendo irregularidade no bate final, a mesa será encerrada e o infrator punido
com 300 (trezentos) pontos baixados de seu jogo, contando-se porem os pontos de seus
adversários;
d) Atitudes, gestos ou sinais que caracterizarem vantagens, e se comprovadas pelo
fiscal, caracterizam penalizarão de 50 (cinqüenta) pontos;
e) Os pontos provenientes de penalidades do item B, C e D terão que ser creditados
imediatamente á equipe não infratora. Se ao creditar os pontos, a equipe atingir 3.000 (três
mil ) pontos será declarada vencedora;
f) Em caso de atitudes antidesportivas ou de indisciplina, a dupla poderá ser
desclassificada;
g) O tempo de tolerância será de 15 (quinze) minutos, somente para o primeiro jogo.
Art. 27°- Os casos omissos neste regulamento serão julgados pela Comissão Organizadora
dos JOCOL/2019.

TRUCO
Art. 2º- Na disputa desta modalidade observar-se-ão as regras expressas neste regulamento.
Art. 2º- Cada equipe será formada por 2 (dois) jogadores e poderá ter até dois jogadores reservas,
na pré-inscrição, os quais deverão apresentar documento de identificação original com foto antes
do inicio da 2º partida da fase em disputa. Não será permitida substituição depois de iniciado a
partida.
Art. 3º- A idade mínima é de 16 (dezesseis) anos, nascidos no ano de 2001, com autorização dos
pais ou responsável.
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Art. 4º- Cada jogo será disputado na melhor de 3 (três) partidas. Será vencedor do jogo quem
vencer 2 (duas) partidas.
Art. 5ª- Ao inicio do confronto, o primeiro “carteiro” será escolhido através de sorteio de cartas,
valendo a carta mais alta do jogo de truco. Na rodada seguinte o carteiro será o jogador que
estiver à sua direita e assim sucessivamente.
Art. 6º- O “carteiro” embaralha à vontade, porém sem poder ver as cartas e, conseqüentemente
sem poder fazer “maço”.
Art. 7º- As cartas serão distribuídas, uma a uma, sempre por baixo, quando houver corte,
virando-se a última em qualquer hipótese do jogo.
Art. 8º- Quem estiver sentado à esquerda do carteiro fará o corte, um somente (seco ou de
gaveta), tirando para o parceiro sempre a carta debaixo do corte.
Art. 9º- Não será permitida a retirada de cartas para o parceiro e para o “vira” do meio do
baralho.
Art. 10º- O “carteiro” começará a distribuir as cartas sempre pela “mão” (adversário à direita) a
quem caberá jogar a primeira carta.
Art. 12º- O “carteiro” como o “cortador”, poderão ver apenas a uma carta a ser dada ao parceiro.
Art. 12º- Não será permitido distribuir as cartas de forma diversa daquela anteriormente citada.
Art. 13º- Somente o “carteiro” poderá recolher as cartas jogadas na mesa após a conclusão da
jogada, depois de bem claro a todos de quem foi a “vaza” (jogada).
Art. 14º- Quando um jogador jogar 2 (duas) cartas na mesa (uma cobrindo a outra) ao mesmo
tempo, vale para aquela rodada a que estiver em baixo; a de cima se desejar, vale para a rodada
seguinte.
Art. 15º- Carta jogada, mesmo por engano, será irreversivelmente jogada valendo para a “vaza”
que está sendo disputada, mantendo-se a ordem dos demais jogadores.
Art. 16º- No caso de irregularidade com relação ao “corte”, distribuição de cartas, “carteiro”
indevido, será anulada toda aquela parada em que ocorreu a irregularidade, cabendo ao mesmo
“carteiro” ou “carteiro” correto da vez, distribuir novamente as cartas, sem contagem de pontos.
Art. 17º- A dupla que tiver sido trucada poderá trocar as suas cartas para verificação,
devolvendo-as ao parceiro em seguida. Caso aconteça retrucada, os adversários poderão fazer o
mesmo. Havendo nova retrucada (para 9 ou 12), as cartas não mais poderão ser verificadas. A
dupla que desobedecer esta regra perderá os pontos em disputa.
Art. 18º- Na troca de cartas, para verificação por ter sido trucado ou retrucado, a dupla que tentar
trocar definitivamente as cartas com o parceiro, perderá os pontos em disputa naquela mão (3 ou
6).
Art. 19º- Quem levou vantagem na primeira “vaza” obriga os opositores a ganhar as duas
seguintes para obter o ponto, mesmo em caso de “trucada”. Portanto, em caso de empate na
última “vaza”, a dupla que fez a primeira obterá os pontos.
Art. 20º- Havendo empate na primeira “vaza”, ganha aquela que primeiro desempatar, podendo a
decisão passar para a terceira “vaza”. Porém se alguma dupla “trucar” após o empate da primeira
“vaza”, a decisão deverá acontecer na segunda e, se esta também empatar, na terceira. Se terminar
também na última empatada, perde os pontos quem trucou ou elevou a parada. Em caso de
empate nas três mãos do jogo, sem que ninguém tenha trucado, ninguém ganha pontos, passando
o baralho para o carteiro seguinte.
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Art. 22º- Estando a partida 11 X 11 as cartas poderão ser vistas somente pelo “mão” e após cada
descarte pelo adversário ao lado até o carteiro. Quem desobedecer está regra perderá a partida.
Art. 22º- Para efeito de classificação, serão contados 2 (dois) pontos por vitória, 1 (um) ponto por
derrota e 0 (zero) ponto por ausência.
Art. 23º- Ocorrendo empate na classificação, em turno ou grupo, será adotado o seguinte critério
de desempate, em ordem sucessivo de eliminação:
I- entre 2 (duas) equipes:
a) Confronto direto;
II- Entre três (03) ou mais equipes:
a) Maior número de vitória nos jogos realizados entre si;
b) Maior saldo de partidas nos jogos realizadas entre si;
c) Maior saldo de pontos nas partidas realizadas entre si.
d) Sorteio.
Art. 24º- Em caso de WO, para efeito de contagem de pontos, será conferido o placar de 2 x 0 para
o jogo e 12 x 0 para cada partida.
ARTt. 25º- Os casos omissos neste regulamento serão julgados pela Comissão Técnica do
JOCOL/2019.

VOLEIBOL
Art. 1°- A modalidade Voleibol será disputada de acordo com as Regras Oficiais, e o que
dispuser este regulamento.
Art. 2°- A classificação será por pontos ganhos adotando-se o seguinte critério:
Vitória
Derrota
Ausência

Dois pontos
Um ponto
-1(menos um) ponto

Parágrafo 1°- a) Vitória (dois) pontos - b) Derrota 1 (um) ponto c) Ausência -1 (menos
um) ponto;
Parágrafo 2°- Na etapa classificatória, as partidas serão disputadas em dois setes
vencedores;
Parágrafo 3°- Ocorrendo empate na classificação, em turno ou grupo, empregar-se-ão os
critérios seguintes:
I- Entre duas equipes será:
a)
Confronto direto
b)
Set. average;
c)
Pontos average;
d)
Sorteio
II- Entre três ou mais equipes;
a)
Set. average
b)
Pontos average entre as equipes empatadas;
c)
Melhor colocado no critério Desclassificação Disciplinar;
d)
Sorteio.
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Art. 3°- Cada fase é considerada uma nova competição, não sendo levados em consideração
os resultados do grupo ou turno anterior;
Art. 4°- As equipes deverão se apresentar em todos os jogos com a documento de
identificação original para todos os jogos, e lista de atletas que irão participar do jogo, o tempo de
espera é de 15 (quinze) minutos após o horário fixado pela CCO.
Art. 5°- Somente poderão permanecer no banco de reservas os atletas que estiverem inscritos
na súmula como jogador(a), devidamente uniformizada, e mais três dirigentes portadores da carteira
do JOCOL.
Art. 6°- O atleta, técnico, assistente técnico ou massagista, desqualificado pelo arbitro estará
automaticamente suspenso por uma partida, independente da punição que lhe poderá ser imposta
pela Justiça Desportiva.
Art. 7°- O aquecimento dos atletas não poderá de forma alguma contribuir para o atraso do
jogo. As equipes deverão se aquecer com antecedência fora da quadra.
Art. 8º- Em caso de WO, para efeito de contagem de pontos, será conferido o placar de 2 sets
x 0 para o jogo e 25 x 00 para cada partida.
Art. 9°- Os casos omissos neste regulamento serão julgados pela Comissão Técnica do
JOCOL/2019.
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