
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  REGULAMENTO GERAL  



APRESENTAÇÃO 

 
 

 
O Governo de Goiás através da Secretaria Estadual de Esporte e Lazer – SEEL 

realizará o 17º Jogos Abertos de Goiás. Este importante evento, em parceria com os 

municípios Goianos tem os propósitos de: promover o intercâmbio esportivo entre as 

cidades, ampliar o desenvolvimento do desporto em Goiás e incentivar o surgimento de 

novos campeões em nosso Estado. 

Os Jogos Abertos de Goiás fazem parte dos esforços de investimentos no esporte, 

que o Governo de Goiás fará agora em 2021, além de uma excelente infraestrutura, o legado 

positivo das políticas de fomento continuado ao setor, evidenciado pela profusão de atletas 

goianos campeões, de expressão nacional e internacional nas diversas modalidades 

esportivas. 

Estamos confiantes no êxito da 17ª Edição dos Jogos Abertos de Goiás e desejamos 

a  todos os participantes uma competição repleta de vitórias no esporte e na vida. 

 
 
 
 

 
HENDENSON DE PAULA RODRIGUES 

Secretário de Estado de Esporte e Lazer de Goiás 



 
 
 

MODALIDADES 

Individuais: Atletismo, Atletismo Paralímpico, Badminton, Parabadminton BMX, Capoeira, 

Ciclismo, Futevôlei, Natação, Natação Paralimpica, Jiu-Jitsu, Judô, Karatê, 

Paraequestre, Taekwondo, Tênis, Tênis de Mesa, Tênis de Mesa em Cadeiras de 

Rodas, Vôlei de praia e Xadrez. 

 

 
Coletivas: Basquetebol, Basquete em Cadeira de Rodas, Futsal, Futevôlei, Handebol, Voleibol 

Voleibol Sentado. 

 

 
Os Jogos Abertos de Goiás - edição 2021 serão disputados no período de outubro de 2021 a março 

de 2022. 

 

 
CAPÍTULO I – DAS FINALIDADES 

ART. 1º - 0s Jogos Abertos de Goiás tem por finalidade promover o intercâmbio esportivo entre os 

municípios, o desenvolvimento do desporto goiano, bem como o surgimento de valores para elevar o 

nível de representação Estadual. 

ART. 2º - Os Jogos Abertos de Goiás é uma promoção do Governo de Goiás – SEEL. 

 

 
CAPÍTULO II – DOS OBJETIVOS 

ART. 3º - São objetivos dos Jogos Abertos de Goiás, previstos neste Regulamento: 

- Promover a integração esportiva entre os municípios das diversas regiões do Estado; 

- Gerar atividades econômicas com mercado diferenciado pela oferta de novos empregos, 

serviços e bens de natureza esportiva; 

- Estimular o desenvolvimento esportivo da representação municipal. 

 

 
CAPÍTULO III – DA ORGANIZAÇÃO, DIREÇÃO E EXECUÇÃO. 

ART. 4º - Os Jogos Abertos de Goiás são organizados e dirigidos pela Secretaria de Estado de 

Esporte e Lazer – SEEL, com a co-participação das entidades regionais de administração do desporto 

e dos órgãos municipais integrando estas à Comissão Geral Organizadora (CGO), conforme o 

formato de cada Fase. 

Parágrafo Único – Os Jogos Abertos de Goiás serão executados por uma Comissão Organizadora 

formada por membros designados pela SEEL, com a competência sobre todos os aspectos técnicos 

e administrativos dos jogos. 

REGULAMENTO GERAL 



CAPÍTULO IV – DA PROGRAMAÇÃO 

ART. 5º - Os Jogos Abertos de Goiás serão disputados em 3 (três) fases: 

1ª Fase................... ................... ....Classificatória 

2ª Fase ........................................ .Regional 

3ª Fase...........................................Final 

 

§1º - Na Fase Classificatória, estão aptos a participar todos os municípios do 

Estado de Goiás, distribuídas em 14 (quatorze) Sedes e distribuídos da seguinte forma: 

 

 

CLASSIFICATÓRIA 1 

ALVORADA DO NORTE 
 

MUNICÍPIOS  

1 ALVORADA DO NORTE  

2 BURITINÓPOLIS  

3 CAMPOS BELOS  

4 DAMIANÓPOLIS  

5 DIVINÓPOLIS DE GOIÁS  

6 FLORES DE GOIÁS  

7 GUARANI DE GOIÁS  

8 IACIARA  

9 MAMBAÍ  

10 NOVA ROMA  

11 POSSE  

12 SÃO DOMINGOS  

13 SIMOLÂNDIA  

14 SÍTIO D'ABADIA  

15 VILA BOA  

OS CLASSIFICADOS JOGARÃO EM POSSE JUNTAMENTE 
COM OS CLASSIFICADOS EM FORMOSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CLASSIFICATÓRIA 2 

IPORÁ 
 

MUNICÍPIOS  

1 AMORINÓPOLIS  

2 ARENÓPOLIS  

3 BALIZA  

4 BOM JARDIM DE GOIÁS  

5 CAIAPÔNIA  

6 CÓRREGO DO OURO  

7 DIORAMA  

8 DOVERLÂNDIA  

9 IPORÁ  

10 ISRAELÂNDIA  

11 IVOLÂNDIA  

12 JAUPACI  

13 MOIPORÁ  

14 MONTES CLAROS DE GOIÁS  

15 PALESTINA DE GOIÁS  

16 PIRANHAS  

OS CLASSIFICADOS JOGARÃO EM SÃO LUIS DE MONTES 
BELOS JUNTAMENTE COM OS CLASSIFICADOS EM 

BRITÂNIA E ITAUÇÚ 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 

CLASSIFICATÓRIA 3 

CALDAS NOVAS 
 

MUNICÍPIOS  

1 ANHANGUERA  

2 CALDAS NOVAS  

3 CAMPO ALEGRE DE GOIÁS  

4 CATALÃO  

5 CORUMBAÍBA  

6 CUMARÍ  

7 DAVINÓPOLIS  

8 GOIANDIRA  

9 IPAMERI  

10 MARZAGÃO  

11 NOVA AURORA  

12 OUVIDOR  

13 PIRACANJUBA  

14 PIRES DO RIO  

15 RIO QUENTE  

16 TRÊS RANCHOS  

17 URUTAÍ  

OS CLASSIFICADOS JOGARÃO EM CATALÃO JUNTAMENTE 
COM OS CLASSIFICADOS EM ITUMBIARA 

 

 

 

 

  



CLASSIFICATÓRIA 4 

EDÉIA 
 

MUNICÍPIOS  

1 ACREÚNA  

2 ARAGOIÂNIA  

3 CAMPESTRE DE GOIÁS  

4 CEZARINA  

5 CROMÍNIA  

6 EDEALINA  

7 EDÉIA  

8 GUAPÓ  

9 INDIARA  

10 JANDAIA  

11 MAIRIPOTABA  

12 NAZÁRIO  

13 PALMEIRAS DE GOIÁS  

14 PALMINÓPOLIS  

15 PARAÚNA  

16 PONTALINA  

17 PROFESSOR JAMIL  

18 SANTA BÁRBARA DE GOIÁS  

19 SÃO JOÃO DA PARAÚNA  

20 TURVÂNIA  

21 VARJÃO  

22 VICENTINÓPOLIS  

OS CLASSIFICADOS JOGARÃO EM RIO VERDE JUNTAMENTE 
COM OS CLASSIFICADOS EM JATAÍ 

 

 

 

 
  



CLASSIFICATÓRIA 5 

ITAUÇÚ 
 

MUNICÍPIOS  

1 AMERICANO DO BRASIL  

2 ANICUNS  

3 ARAÇÚ  

4 AVELINÓPOLIS  

5 BRAZABRANTES  

6 CAMPO LIMPO DE GOIÁS  

7 CATURAÍ  

8 DAMOLÂNDIA  

9 FIRMINÓPOLIS  

10 GOIANIRA  

11 GOIÁS  

12 GUARAÍTA  

13 HEITORAÍ  

14 INHUMAS  

15 ITABERAÍ  

16 ITAGUARÍ  

17 ITAGUARÚ  

18 ITAPURANGA  

19 ITAUÇÚ  

20 MOSSÂMEDES  

21 NOVA VENEZA  

22 OURO VERDE DE GOIÁS  

23 SÃO LUIS DE MONTES BELOS  

24 TAQUARAL DE GOIÁS  

OS CLASSIFICADOS JOGARÃO EM SÃO LUIS DE MONTES 
BELOS JUNTAMENTE COM OS CLASSIFICADOS EM 

BRITÂNIA E IPORÁ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CLASSIFICATÓRIA 6 

ITUMBIARA 
 

MUNICÍPIOS  

1 ÁGUA LIMPA  

2 ALOÂNDIA  

3 BOM JESUS DE GOIÁS  

4 BURITI ALEGRE  

5 CACHOEIRA DOURADA  

6 CASTELÂNDIA  

7 GOIATUBA  

8 GOUVELÂNDIA  

9 INACIOLÂNDIA  

10 ITUMBIARA  

11 JOVIÂNIA  

12 LEOPOLDO DE BULHÕES  

13 MORRINHOS  

14 PANAMÁ  

15 QUIRINÓPOLIS  

OS CLASSIFICADOS JOGARÃO EM CATALÃO JUNTAMENTE 
COM OS CLASSIFICADOS EM CALDAS NOVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CLASSIFICATÓRIA 7 

JARAGUÁ 
 

MUNICÍPIOS  

1 BARRO ALTO  

2 CARMO DO RIO VERDE  

3 CERES  

4 GOIANÉSIA  

5 GUARINOS  

6 HIDROLINA  

7 IPIRANGA DE GOIÁS  

8 ITAPACI  

9 JARAGUÁ  

10 JESÚPOLIS  

11 NOVA AMÉRICA  

12 NOVA GLÓRIA  

13 PETROLINA DE GOIÁS  

14 PILAR DE GOIÁS  

15 RIALMA  

16 RIANÁPOLIS  

17 RUBIATABA  

18 SANTA ISABEL  

19 SANTA RITA DO NOVO DESTINO  

20 SANTA ROSA DE GOIÁS  

21 SÃO FRANCISCO DE GOIÁS  

22 SÃO LUIZ DO NORTE  

23 SÃO PATRÍCIO  

24 URUANA  

25 VILA PROPÍCIO  

OS CLASSIFICADOS JOGARÃO EM GOIANÉSIA JUNTAMENTE 
COM OS CLASSIFICADOS EM MOZARLÂNDIA E PORANGATÚ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CLASSIFICATÓRIA 8 

BRITÂNIA 
 

MUNICÍPIOS  

1 ADELÂNDIA  

2 ARAGARÇAS  

3 ARUANÃ  

4 AURILÂNDIA  

5 BRITÂNIA  

6 BURITI DE GOIÁS  

7 CACHOEIRA DE GOIÁS  

8 FAZENDA NOVA  

9 ITAPIRAPUÃ  

10 JUSSARA  

11 NOVO BRASIL  

12 SANCLERLÂNDIA  

13 SANTA FÉ DE GOIÁS  

OS CLASSIFICADOS JOGARÃO EM SÃO LUIS DE MONTES 
BELOS JUNTAMENTE COM OS CLASSIFICADOS EM ITAUÇÚ 

E IPORÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CLASSIFICATÓRIA 9 

LUZIÂNIA 
 

MUNICÍPIOS  

1 ABADIÂNIA  

2 ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS  

3 ALEXÂNIA  

4 ANÁPOLIS  

5 CIDADE OCIDENTAL  

6 COCALZINHO DE GOIÁS  

7 CORUMBÁ DE GOIÁS  

8 CRISTALINA  

9 GAMELEIRA DE GOIÁS  

10 LUZIÂNIA  

11 NOVO GAMA  

12 PIRENÓPOLIS  

13 SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO  

14 TEREZÓPOLIS DE GOIÁS  

15 VALPARAÍSO DE GOIÁS  

OS CLASSIFICADOS JOGARÃO EM ANÁPOLIS JUNTAMENTE 
COM OS CLASSIFICADOS EM SENADOR CANEDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CLASSIFICATÓRIA 10 

MOZARLÂNDIA 
 

MUNICÍPIOS  

1 ARAGUAPAZ  

2 CAMPOS VERDES  

3 CRIXÁS  

4 FAINA  

5 MATRINCHÃ  

6 MORRO AGUDO DE GOIÁS  

7 MOZARLÂNDIA  

8 MUNDO NOVO  

9 NOVA CRIXÁS  

10 SANTA TEREZINHA DE GOIÁS  

11 SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA  

12 UIRAPURÚ  

OS CLASSIFICADOS JOGARÃO EM GOIANÉSIA 
JUNTAMENTE COM OS CLASSIFICADOS EM JARAGUÁ E 

PORANGATÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CLASSIFICATÓRIA 11 

PORANGATÚ 
 

MUNICÍPIOS  

1 ALTO HORIZONTE  

2 AMARALINA  

3 BONÓPOLIS  

4 CAMPINAÇÚ  

5 CAMPINORTE  

6 ESTRELA DO NORTE  

7 FORMOSO  

8 MARA ROSA  

9 MINAÇÚ  

10 MONTIVIDIU DO NORTE  

11 MUTUNÓPOLIS  

12 NIQUELÂNDIA  

13 NOVA IGUAÇÚ DE GOIÁS  

14 NOVO PLANALTO  

15 PORANGATÚ  

16 SANTA TEREZA DE GOIÁS  

17 TROMBAS  

18 URUAÇÚ  

OS CLASSIFICADOS JOGARÃO EM GOIANÉSIA 
JUNTAMENTE COM OS CLASSIFICADOS EM MOZARLÂNDIA 

E JARAGUÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CLASSIFICATÓRIA 12 

JATAÍ 
 

MUNICÍPIOS  

1 APARECIDA DO RIO DOCE  

2 APORÉ  

3 CACHOEIRA ALTA  

4 CAÇÚ  

5 CHAPADÃO DO CÉU  

6 ITAJÁ  

7 ITARUMÃ  

8 JATAÍ  

9 LAGOA SANTA  

10 MAURILÂNDIA  

11 MINEIROS  

12 MONTIVIDIU  

13 PARANAIGUARA  

14 PEROLÂNDIA  

15 PORTEIRÃO  

16 PORTELÂNDIA  

17 RIO VERDE  

18 SANTA HELENA DE GOIÁS  

19 SANTA RITA DO ARAGUAIA  

20 SANTO ANTÔNIO DA BARRA  

21 SÃO SIMÃO  

22 SERRANÓPOLIS  

23 TURVELÂNDIA  

OS CLASSIFICADOS JOGARÃO EM RIO VERDE 
JUNTAMENTE COM OS CLASSIFICADOS EM EDÉIA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSIFICATÓRIA 13 

FORMOSA 
 

MUNICÍPIOS  

1 ÁGUA FRIA DE GOIÁS  

2 ALTO PARAÍSO DE GOIÁS  

3 CABECEIRAS  

4 CAVALCANTE  

5 COLINAS DO SUL  

6 FORMOSA  

7 MIMOSO DE GOIÁS  

8 MONTE ALEGRE DE GOIÁS  

9 PADRE BERNARDO  

10 PLANALTINA DE GOIÁS  

11 SÃO JOÃO D'ALIANÇA  

12 TERESINA DE GOIÁS  

OS CLASSIFICADOS JOGARÃO EM POSSE JUNTAMENTE 
COM OS CLASSIFICADOS EM ALVORADA DO NORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CLASSIFICATÓRIA 14 

SENADOR CANEDO 
 

MUNICÍPIOS  

1 ABADIA DE GOIÁS  

2 APARECIDA DE GOIÂNIA  

3 BELA VISTA DE GOIÁS  

4 BONFINÓPOLIS  

5 CALDAZINHA  

6 CRISTIANÓPOLIS  

7 GOIANÁPOLIS  

8 GOIÂNIA  

9 HIDROLÂNDIA  

10 NERÓPOLIS  

11 ORIZONA  

12 PALMELO  

13 SANTA CRUZ DE GOIÁS  

14 SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS  

15 SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO  

16 SENADOR CANEDO  

17 SILVÂNIA  

18 TRINDADE  

19 VIANÓPOLIS  

OS CLASSIFICADOS JOGARÃO EM ANÁPOLIS 
JUNTAMENTE COM OS CLASSIFICADOS EM LUZIÂNIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§2º – Na Fase Regional, estão aptos a participar os dois primeiros classificados da fase 

classificatória para fase regional, distribuídos em 6 (seis) regionais, conforme quadros a baixo. 

 
 

ART. 6º - Para efeito de classificação da Fase Classificatória distribuídas em 14 (quatorze) 

regiões, para a Fase Regional, nas modalidades coletivas, serão classificadas as 2 (duas) 

equipes melhores  colocadas de cada Fase Classificatória de cada modalidade e sexo. 

ART. 7º - Somente serão realizadas partidas das modalidades em que houver no mínimo 03 (três) 

municípios participantes (Fase Classificatória). 

ART. 8º - Na Fase Regional, serão distribuídas as equipes classificadas nas Fases 

Classificatórias conforme a seguir: 

Nas Fases Regional 1, 2, 3, e 4, serão distribuídas as 4 equipes classificadas nas Fases 

Classificatórias correspondentes, sendo 2 (duas) de cada Classificatória de cada modalidade e 

sexo, em 1 (um) único grupo, exceto nas Fases Regionais 5 e 6 conforme a seguir: 

FASES REGIONAIS 1, 2, 3 e 4: 

Jogos em rodízio simples 
 

GRUPO 1 - CATALÃO 

. Campeão da Classificatória 03  

. Campeão da Classificatória 06  

. Vice campeão da Classificatória 03  

. Vice campeão da Classificatória 06 

 
 

GRUPO 2 – POSSE 

. Campeão da Classificatória 01  

. Campeão da Classificatória 13  

. Vice campeão da Classificatória 01 

. Vice campeão da Classificatória 13 

REGIONAL EQUIPES CLASSIFICADAS 

CATALÃO CLASSIFICATÓRIA 3 

CALDAS NOVAS 

CLASSIFICATÓRIA 6 

ITUMBIARA 

POSSE CLASSIFICATÓRIA 1 
ALVORADA DO NORTE 

CLASSIFICATÓRIA 13 
FORMOSA 

RIO VERDE CLASSIFICATÓRIA 4 
EDÉIA 

CLASSIFICATÓRIA 12 
JATAÍ 

ANÁPOLIS CLASSIFICATÓRIA 9 
LUZIÂNIA 

CLASSIFICATÓRIA 14 
SENADOR CANEDO 

SÃO LUIS DE MONTES 
BELOS 

CLASSIFICATÓRIA 2 
IPORÁ 

CLASSIFICATÓRIA 5 
ITAUÇÚ 

CLASSIFICATÓRIA 8 
BRITÂNIA 

GOIANÉSIA CLASSIFICATÓRIA 7 
JARAGUÁ 

CLASSIFICATÓRIA 10 
MOZARLÂNDIA 

CLASSIFICATÓRIA 11 
PORANGATÚ 



GRUPO 3 – RIO VERDE 

. Campeão da Classificatória 04 

. Campeão da Classificatória 12 

. Vice campeão da Classificatória 04 

. Vice campeão da Classificatória 12 

 
 

GRUPO 4 - ANÁPOLIS 

. Campeão da Classificatória 09 

. Campeão da Classificatória 14 

. Vice campeão da Classificatória 09 

. Vice campeão da Classificatória 14 

 

FASE REGIONAL 5: 

Jogos em rodízio simples dentro dos grupos e confrontos entre os grupos conforme a 

seguir: 
 

GRUPO 5 – SÃO LUIS DE MONTES BELOS 

CHAVE A CHAVE B 
Campeão da Classificatória 02 Vice-campeão da Classificatória 02 

Vice-campeão da Classificatória 05 Campeão da Classificatória 05 

Campeão da Classificatória 08 Vice-campeão da Classificatória 08 

 

 
Jogo 07 – Primeiro da Chave A x Segundo da Chave B; 

Jogo 08 – Primeiro da Chave B x Segundo da Chave A; 

Jogo 09 – Decisão de terceiro lugar: Perdedor do jogo 07 X Perdedor do jogo 08; 

Jogo 10 – Decisão do primeiro lugar: Vencedor do jogo 07 X Vencedor do jogo 08. 

 

FASE REGIONAL 6: 

Jogos em rodízio simples dentro dos grupos e confrontos entre os grupos conforme a 

seguir: 
 

GRUPO 6 – GOIANÉSIA 

CHAVE A CHAVE B 
Campeão da Classificatória 07 Vice-campeão da Classificatória 07 

Vice-campeão da Classificatória 10 Campeão da Classificatória 10 

Campeão da Classificatória 11 Vice Campeão da Classificatória 11 

 



Jogo 07 – Primeiro da Chave A x Segundo da Chave B; 

Jogo 08 – Primeiro da Chave B x Segundo da Chave A; 

Jogo 09 – Decisão de terceiro lugar: Perdedor do jogo 07 X Perdedor do jogo 08; 

Jogo 10 – Decisão do primeiro lugar: Vencedor do jogo 07 X Vencedor do jogo 08; 

 

ART. 9º - Constarão do programa dos Jogos Abertos de Goiás, nas respectivas Fases as seguintes 

modalidades: 
 

 

FASES 

 

MODALIDADES 
  

COLETIVAS INDIVIDUAIS 

 
CLASSIFICATÓRIA 

Basquetebol, Futsal, 
Handebol, Voleibol 

 

 
REGIONAL 

Basquetebol, Futsal, 
Handebol, Voleibol 

 

 
 
 
 

FINAL 

 
 
Basquetebol, Basquete 
em Cadeira de Rodas, 
Futsal, Futevôlei, 
Handebol, Voleibol e  
Voleibol Sentado. 

Atletismo, Atletismo 
Paralímpico, Badminton, 
Parabadminton, BMX, 
Capoeira, Ciclismo, 
Futevôlei, Natação, Natação 
Paralimpica, Jiu-Jitsu, Judô, 
Karatê, Paraequestre, 
Taekwondo, Tênis, Tênis de 
Mesa, Tênis de Mesa em 
Cadeiras de Rodas, Vôlei de 
Praia e Xadrez. 

 

Parágrafo Único – A Comissão Executiva dos Jogos Abertos de Goiás poderá incluir ou excluir 

modalidades no programa dos Jogos, sempre atendendo aos princípios e interesses técnicos. 

ART. 10 – As modalidades em disputa nos Jogos serão regidas pelas Regras oficiais de cada 

modalidade e por itens que constam neste Regulamento. 

 

CAPÍTULO V – DAS CATEGORIAS E NAIPE 

ART. 11 - Os Jogos Abertos de Goiás serão disputados em uma única categoria (Aberta) nas 

modalidades coletivas. 

§ 1º - Idade mínima para participação nas modalidades coletivas no sexo masculino será de 16 anos 

e para o sexo feminino será de 16 anos. Considera-se a idade do atleta em 31 de dezembro do ano 

em curso. 

§ 2º – Todo município que inscrever atleta menor de 18 (dezoito) anos, deverá obter autorização 

expressa (declaração) dos pais ou responsáveis legais, eximindo tanto a Organização do Evento 

como seus representantes da responsabilidade de quaisquer acidentes, ocorrências e outras 

consequências que possam resultar direta ou indiretamente da participação do mesmo nesta 

competição. 

 
CAPÍTULO VI – DA PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÕES 

ART. 12 – O município fará sua inscrição e confirmação nos Jogos Abertos de Goiás, pelo site 

https://jogosabertos.educacao.go.gov.br até a data a ser estipulada no link relacionado aos Jogos 

Abertos, indicando as modalidades, gêneros, número de atletas e número de dirigentes que irão 

participar, bem como o seu representante. 



Parágrafo Único – A inscrição deverá ser feita via internet no endereço. https://www.esporte.go.gov.br 

ART 13 – Os municípios-sede das Fases deverão atender as especificações contidas no caderno 

de encargos elaborado pela Comissão Executiva dos Jogos. 

ART 14 – Cada município poderá inscrever uma equipe por modalidade e sexo. As fichas de inscrição 

deverão ser devidamente preenchidas com os nomes completos e documentos solicitados de cada 

atleta, conforme quadro do artigo 16. 

§ 1º. Nas Fases Regionais, cada equipe pode substituir no máximo 4 (quatro) atletas, atletas estes 

(as) que tenham participado da fase anterior e sua equipe tenha sido desclassificada, ou inscrito pela 

primeira vez. 

§ 2º Considera-se inscrito por um município o (a) atleta que, tendo apresentado documentação 

conforme este Regulamento; tenha sido relacionado na súmula de jogo em qualquer uma das Fases. 

§ 3º - É de total responsabilidade do representante a veracidade e probidade dos atletas inscritos 

pelo seu município para todas as Fases sob pena de incorrer em ser enquadrado no Art. 25 do 

Regulamento Geral. 

ART. 15 – Os atletas participantes serão identificados pela Carteira de Identidade, expedida por 

Secretaria da Segurança Pública Estadual ou pelos Ministérios do Exército, Marinha, Aeronáutica ou 

da Defesa e, ainda, documentos expedidos pela Policia Federal, Civil, no seu original, Carteira de 

Trabalho e Identidade de Conselho Profissional. 

 

CAPÍTULO VII - DA COMPOSIÇÃO DAS DELEGAÇÕES 

ART. 16 – A delegação de cada município será integrada por: 

01 (um) chefe de delegação; 

01 (um) técnico para cada modalidade inscrita; 

Atletas para cada modalidade inscrita de acordo com o quadro geral abaixo: 
 

MODALIDADE FEM MASC FEM MASC TÉCNICO
S MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX 

Atletismo - 14 - 14 - - - - 1 

Basquetebol 5 12 5 12 - - - - 2 

Capoeira - 12 8 12 - - - - 1 

Futsal 5 12 5 12 - - - - 2 

Handebol 7 14 7 14 - - - - 2 

Jiu-Jítsu - 10 - 10 - - - - 1 

Judô - 10 - 10 - - - - 1 

Karatê - 10 - 10 - - - - 1 

Natação - 10 - 10 - - - - 1 

Taekwondo - 6 - 6 - - - - 1 

Voleibol 6 12 6 12 - - - - 2 

Xadrez - 5 - 5 - - - - 1 

TOTAL 34 127 34 127 0 0 0 0 16 

 
§ 1º Os técnicos deverão estar em dia com as suas obrigações junto ao Conselho Regional de 

Educação Física. 

 
ART. 17 – Número mínimo e máximo de atletas por modalidade a serem relacionados por município 

em todas as Fases conforme quadro acima. 

§ 1º - Um atleta poderá participar de apenas uma modalidade coletiva e uma modalidade individual, 

competir por uma única entidade, equipe ou delegação, de um único município em cada fase. 

 

http://www.esporte.go.gov.br/


 
CAPÍTULO VIII – DOS CERIMONIAIS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO 

ART. 18 – A realização dos cerimoniais dos jogos ficará sob a responsabilidade da SEEL em 

parceria com o município sede. 

Parágrafo Único – Havendo cerimonial, o Hino Nacional deverá ser executado, preferencialmente 

com canto, demonstrando a importância e a necessidade de respeito a um dos símbolos da Pátria. 

 

 
CAPÍTULO IX – DOS JOGOS E SEUS HORÁRIOS 

ART. 19 – Caberá exclusivamente à Comissão Técnica dos Jogos Abertos determinar locais, datas, 

horários e arbitragem dos jogos e competições. 

ART. 20 - Nas modalidades coletivas, em todas as partidas de cada rodada caberá uma tolerância 

de 15 (quinze) minutos. 

 

§1º Os casos de W X O serão tratados de acordo com o Regulamento específico de cada  modalidade. 

§ 2º Toda equipe que, após ter disputado uma partida em cada uma das Fases, provocar uma 

situação que possa levar ao W X O, será automaticamente eliminada. 

§ 3º Não será aceita nenhuma justificativa para o W X O. 

ART. 21 – Nos casos de igualdade de uniformes, o município que estiver à esquerda da tabela de 

jogos, deverá providenciar a troca em 15 (quinze) minutos, sob pena de, após este prazo, ser 

considerado perdedor. 

ART. 22 – As equipes deverão estar uniformizadas, conforme determinam as Regras Oficiais de cada 

modalidade. 

ART. 23 - No banco de reservas somente poderão ficar os atletas reservas, o técnico e um atendente; 

Parágrafo Único – Fica proibido o uso de shorts, bem como camiseta regata e calçados sem solado 

de borracha pelos dirigentes que comporão o banco de reservas, além de bonés ou outros adereços 

que cubram a cabeça bem como é expressamente proibido qualquer manifestação que contenha 

conteúdo discriminatório político, homofóbico, xenofóbico, filosófico, bebidas alcoólicas, cigarros ou 

outros produtos que induzam ao vício. 

 
 
CAPÍTULO X – DA JUSTIÇA, DISCIPLINA E PENALIDADES. 

ART. 24 – Será criada uma comissão disciplinar em cada etapa, integrada por 03 (três) membros, 

para aplicação imediata e em procedimento sumário de sanções decorrentes de infrações cometidas 

antes, durante e após as disputas e constantes nas súmulas ou documentos similares dos árbitros, 

delegados ou coordenadores. 

§ 1º - Será competente para oferecer denúncia por infração junto à Comissão Disciplinar, o Chefe 

da Delegação e mais 2 (dois) relacionados pelo município, em até quatro (04) horas após a realização 

do jogo ou competição, com a devida comprovação do fato em questão. 

§ 2º - Das decisões da Comissão Técnica/Disciplinar não caberão recursos (somente apresentação 

de provas). 

ART. 25 – Serão aplicadas penas disciplinares classificadas em: advertência, suspensão (em 

números de jogos ou dias) e eliminação dos jogos, às equipes, aos atletas, bem como às pessoas de 

responsabilidade definida e pertencentes às delegações municipais que tenham incorrido nas 

seguintes infrações: 

I Prejudicar o bom andamento dos jogos ou competições; 

II promover desordens antes, durante ou após os jogos ou competições, até 300 metros de 

distância dos locais dos mesmos; 



III incentivar os atletas ao desrespeito às autoridades ou adversários; 

IV estimular os atletas à prática da violência; 

V proferir palavras ou fazer gestos ofensivos à moral; 

VI atirar objetos dentro dos locais dos jogos ou competições; 

VII invadir os locais dos jogos ou competições; 

VIII faltar com o respeito às autoridades ou dirigentes dos jogos ou competições; 

IX agressão mútua entre dirigentes; 

X tentar agredir ou agredir árbitros, demais autoridades ou adversários; 

XI depredar as instalações, locais de jogos ou competições; 

XII fraudar ou contribuir para com a fraude de documentos de identificação ou de inscrição dos 

atletas; 

XIII provocar manipulação de resultado em prejuízo de terceiros. 

 

 
CAPÍTULO XI – DA PREMIAÇÃO 

ART. 26 – Os jogos Abertos de Goiás distribuirão os seguintes prêmios: 

• Troféu ao campeão, vice-campeão e 3º colocado geral da Fase Regional e Final; 

• Medalhas aos 1º, 2º e 3º classificados em todas as modalidades esportivas disputadas na Fase 
Regional e Final. 

 

ART. 27 – Na contagem de pontos para a classificação geral e premiação dos Jogos Abertos de 

Goiás, será computada a seguinte pontuação: 

1º lugar ............................. 9 pontos 
2º lugar ............................. 7 pontos 
3º lugar ............................. 6 pontos 
4º lugar ............................. 5 pontos 
5º lugar ............................. 4 pontos 
6º lugar ............................. 3 pontos 
7º lugar ............................. 2 pontos 
8º lugar ............................. 1 ponto 

 

 
CAPÍTULO XII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

ART.28 – Nos Jogos Abertos de Goiás, é de responsabilidade dos municípios participantes o 

transporte, os colchões, as roupas de cama e banho e a segurança do alojamento de sua delegação. 

ART. 29 – O município-sede poderá celebrar contrato de patrocínio dos Jogos Abertos de Goiás, 

desde que haja a anuência da SEEL. 

Parágrafo Único – O município-sede deverá fixar o nome da SEEL nas mesmas proporções em que 

utilizar as suas logomarcas e permitirá a entrada do merchandising dos patrocinadores dos Jogos 

Abertos de Goiás. 

ART. 30 – O Chefe da Delegação de cada município é responsável através de documento assinado 

pelo mesmo: 

I Pela representação oficial de seu município perante a Comissão Geral Organizadora dos 

Jogos; 

II Pela conduta dos integrantes da delegação dentro dos recintos das competições e demais 



locais onde comparecerem; 

III pela conservação dos locais de competição, hospedagem e alimentação; 

IV pelas avarias causadas ao patrimônio de que se utilizarem; 

V pelo cumprimento dos dispositivos reguladores dos Jogos por todos os componentes da 

delegação; 

VI pela ida à cidade-sede e regresso ao município de sua delegação devendo informar à 

Comissão Geral Organizadora dos Jogos com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) 

horas, o dia e hora marcados para os deslocamentos; 

VII pela comprovação da saúde física e mental dos integrantes da delegação. 

 

ART. 31 – Em todas as Fases da competição, a SEEL e as entidades regionais de administração 

do desporto caberão: 

I A coordenação técnica do evento; 

II a confecção do boletim oficial; 

III o material técnico e esportivo de cada modalidade; 

IV o material de expediente para suporte dos Jogos; 

V fornecer hospedagem e alimentação aos atletas e integrantes da Comissão Geral 

Organizadora, Coordenadores de Modalidades e da Arbitragem. 

ART. 32 – Ao município-sede caberá: 

I A assistência médica a todos os participantes; 

II a divulgação do evento; 

III a segurança dos locais de competições; 

IV designar pessoas responsáveis pela guarda do material esportivo e pela limpeza dos 

locais de competição, ficando os mesmos subordinados à Comissão Geral 

Organizadora; 

V apresentar, em perfeito estado, todas as instalações esportivas designadas para a 

realização das competições oficiais, conforme as condições solicitadas pela Comissão 

Geral Organizadora, 07 (sete) dias antes da data fixada para a abertura; 

VI providenciar locais especiais para acomodar as diversas autoridades nas instalações 

esportivas. 

 

 
ART. 33 – A SEEL e o município-sede não terão responsabilidades por qualquer acidente ocorrido 

com os participantes antes, durante e após os jogos ou competições. 

Parágrafo Único – É de responsabilidade de cada entidade, equipe e município ou dirigentes dos 

mesmos providenciar a contratação de seguro de acidentes pessoais para todos os 

componentes de sua delegação. 

ART. 34 – A divisão dos municípios por Regiões do Estado, os Regulamentos Técnicos, bem como 

as Portarias e os Boletins Oficiais expedidos pela Comissão Geral Organizadora são considerados 

normativos e será parte integrante deste Regulamento Geral. 

Parágrafo Único – A homologação dos resultados das modalidades individuais será feita através de 

Boletim Oficial. 

ART. 35 – O sistema de disputa nas modalidades coletivas será de acordo com o número de equipes 

confirmadas, a critério da Comissão Geral Organizadora. 

ART. 36 – Os processos serão julgados com base neste Regulamento Geral, nos Regulamentos 



Técnicos de cada modalidade e no Código Brasileiro de Justiça (CBJD). 

ART. 37 – Compete à Comissão Geral Organizadora interpretar e resolver os casos omissos no 

presente Regulamento Geral. 

 

ART. 38 – Protocolo de segurança do covid. 

Cientes da situação mundial com a COVID-19, e atualizando os protocolos já existentes 

mediante as evoluções sanitárias quanto à VACINAÇÃO, CONSCIENTIZAÇÃO SOCIAL, 

FLEXIBILIZAÇÃO DO ESTADO E MUNICÍPIO, DIMINUIÇÃO DOS ÍNDICE DE ÓBITOS E 

DIMINUIÇÃO DE PERCENTUAL DE OCUPAÇÃO DOS HOSPITAIS, a Secretaria de Estado de 

Esportes e Lazer mantém a preocupação com a segurança e saúde de todos os envolvidos, desta 

forma, solicitamos a seguir todas as recomendações deste protocolo, que será orientado e 

supervisionado pela Coordenação do Evento. 

O protocolo apresentado para as Jogos Abertos de Goiás 2021, está embasado nos seguintes 

documentos: Protocolo para Retomada das Atividades Essenciais e não essenciais nas respectivas 

cidades – Decreto publicado no dia 15/07/2021 DOM, considerando o impacto do COVID-19 no 

Esporte, Atividades Físicas e Bem-Estar (julho/2021); The Playbook – Athletes and Officials (Tokio 

2021, Version 03); Considerações para Federações Esportivas / Evento Esportivo da Would Health 

Organization (consultado em 30/07/21). 

Adotaremos portanto, medidas que iniciam com: Comunicação e informação; Higienização 

e Descontaminação; Medidas de Proteção Individual; Medidas de Proteção Coletiva; 

Adequação dos Locais de Prática e Adequações para Competição. 

 

 
1. COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO 

1.1 Aos atletas e grupos de trabalho que já tomaram a 2ª dose da vacina contra COVID 19 

deverá apresentar o cartão de vacina entregue no momento da vacinação OU que pode ser obtido 

no aplicativo CONECTE SUS ou pelo SITE https://jogosabertos.educacao.go.gov.br 

1.2 Aos atletas e grupos de trabalho que não tomaram as devidas doses da vacina contra 

COVID-19, deverão apresentar o teste de ANTÍGENO com data de ATÉ 3 dias antes do início da 

competição 

1.3 Será exibido em local visível na entrada dos locais de competição as informações acerca 

da covid-19 e das medidas de prevenção; 

Os documentos solicitados nos itens 1.1 e 1.2 deverão ser apresentados pelo 

representante da equipe no momento do credenciamento. 

 

 
2. HIGIENIZAÇÃO E DESCONTAMINAÇÃO 

2.1 Será disponibilizado álcool gel aos atletas, praticantes e todos os demais presentes aos 

locais de competição; 

2.2 Haverá sabonete líquidos e locais com água corrente para assepsia das mãos; 

3.MEDIDAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

3.1 Todos os atletas, praticantes e demais presentes aos locais de competição 

devem USAR MÁSCARA, retirando apenas QUANDO ESTIVER EFETIVAMENTE EM 

COMPETIÇÃO. 



 

 

1. A competição de Atletismo nos Jogos Abertos de Goiás será realizada segundo as regras 

da IAAF (Federação Internacional de Atletismo Amador) e as normas da CBAT (Confederação 

Brasileira de Atletismo), este Regulamento e as normas da Comissão Geral Organizadora. 

2. A modalidade de atletismo será disputada na Fase Estadual. 

3. Cada município poderá inscrever 02 (dois) atletas por prova e 01 (uma) equipe em cada um 

dos revezamentos. 

4. O (a) atleta só poderá participar de provas da sua categoria. 

5. Cada atleta poderá participar de no máximo, 03 (três) provas individuais e de 02 (dois) 

revezamentos. 

6. Os atletas da categoria sub 18 somente poderão participar de 02 (duas) provas individuais e 

01 (um) revezamento, caso as provas individuais seja de pista, apenas 01 (uma) poderá ser 

em distância superior a 200m e não poderão participar do arremesso e lançamento. 

Considera-se a idade do atleta em 31 de dezembro do ano em curso. 

7. As provas a serem realizadas, para ambos os gêneros, serão as seguintes: 
 

 
Feminino 

ABERTO SUB 18 

100 m rasos 100 m rasos 

200 m rasos 200 m rasos 

400 m rasos 400 m rasos 

800 m rasos 800 m rasos 

1.500 metros 1.500 metros 

5.000 m rasos 3.000 m rasos 

4 x 100m rasos 4 x 400 m misto 

4 x 400 m rasos Salto em altura 

Salto em altura Salto em distância 

Salto em distância Salto triplo 

Salto triplo Arremesso do peso 

Arremesso do peso Lançamento do dardo 

Lançamento do dardo  

Masculino 

ABERTO SUB 18 

100m rasos 100m rasos 

200 m rasos 200 m rasos 

400 m rasos 400 m rasos 

800 m rasos 800 m rasos 

1.500 metros 1.500 metros 

5.000 m rasos 3.000 m rasos 

4 x 100m rasos Salto em altura 

4 x 400 m rasos Salto em distância 

Salto em altura Salto triplo 

Salto em distância Arremesso do peso 

Salto triplo Lançamento do dardo 

Arremesso do peso  
Lançamento do dardo 

REGULAMENTO DE ATLETISMO 



8. Os implementos utilizados terão os seguintes pesos: 

 
Peso: Feminino................. 4 kg ........................... 4 kg – sub 18 

Masculino ............... 7, 26 kg ...................... 5 kg 

 
Dardo Feminino ................. 600 gr ........................ 600 gr 

Masculino ............... 800 gr ....................... 700 gr 

 
9. Somente serão realizadas as provas que contarem com o mínimo de 02 (dois) atletas ou 

equipes, ainda que sejam do mesmo município. 

10. Para efeito de classificação individual e colocação coletiva da equipe, os atletas 

classificados até 8º lugar receberão os seguintes pontos em cada prova: 

1º lugar ............................................ 13 pontos 

2º lugar ............................................ 08 pontos 

3º lugar ............................................ 06 pontos 

4º lugar ............................................ 05 pontos 

5º lugar ............................................ 04 pontos 

6º lugar ............................................ 03 pontos 

7º lugar ............................................ 02 pontos 

8º lugar ............................................ 01 ponto 

 
11. Os pontos das provas do revezamento serão contados em dobro. 

Parágrafo Único - Para desempate será adotado o critério de contagem do maior número de 

1º lugares, o maior número de 2º lugares, o maior número de 3º lugares e 

assim sucessivamente até que aconteça o desempate. 

 
12. A competição será realizada em tantas etapas quantas forem necessárias. 

13. A confirmação de cada prova tem que ser feita pelo próprio atleta, com seu documento de 

identidade, a 30 (trinta) minutos antes de sua realização. Não serão feitas chamadas para 

as provas, os atletas confirmados deverão adentrar à pista 15 (quinze) minutos antes do 

horário marcado. 

14. A altura em que a barra é colocada nas provas de Salto em Altura será definida pela 

Organização da Competição, cabendo também à mesma a confecção de series, grupos de 

qualificação, sorteio de raias, ordem de largada e de tentativas para as diversas provas, dentro 

do disposto nas regras IAAF. 

15. Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação da modalidade. 

16. Federação Goiana de Atletismo com sede à Rua 4 nº 1077, 1ª andar sala 105, Ed. Gulliver 

Leão - Centro – Goiânia – Go – Fone (62) 3954-2168 ou 99142-1096 Genivaldo Caixeta 

Presidente. 



 

1. As competições de Badminton serão realizadas de acordo com as Regras Oficiais da 

Federação Mundial de Badminton (BWF), da Confederação Brasileira de Badminton (CBBd) e da 

Federação de Badminton do Estado de Goiás (FEBAG), obedecendo as normas contidas neste 

Regulamento. 

 
2. Cada município poderá inscrever somente 01 (um) técnico para cada gênero, porém as 

vagas serão ilimitadas para o quantitativo de atletas. 

 
 

3. Somente na Etapa Estadual que haverá as competições de Badminton. 

 
 

4. Os atletas poderão participar das seguintes competições: 

Simples Masculina; 

Simples Feminina. 

 
5. A forma de disputa será definida pela Gerência Técnica e pela Coordenação da modalidade 

de acordo com o número de inscritos. 

 
6. A definição de cabeças de chave será de responsabilidade da Coordenação da modalidade. 

 
 

7. O atleta deverá comparecer ao local da competição com antecedência e devidamente 

uniformizado. Para ter condição de participação, antes do início de cada jogo, deverá apresentar 

seu documento de identificação a equipe de arbitragem. 

 
 

8. UNIFORME: 

8.1 Todos os atletas deverão jogar com camisa/camiseta (exceto regata), calção ou short, 

meia e tênis de acordo com as regras da modalidade e do Regulamento dos Jogos dos Abertos. 

8.1.1 As camisas/camisetas deverão ter uma mesma cor predominante na frente e nas 

costas. Nas partidas de duplas os atletas deverão utilizar o mesmo uniforme de jogo (camisas, 

calções, short saia de cores iguais). 

8.1.2 Não será permitido o uso de bonés, bermudas (altura joelho) e calças compridas. 

Podem ser usadas bandanas. 

 
9. Nas competições serão utilizadas petecas de pena aprovadas pela BWF. 

 
10. Os atletas utilizarão suas próprias raquetes, sendo sua aferição de responsabilidade da 

equipe de arbitragem da competição. 

 
11. Nas premiações serão concedidas medalhas para as colocações de 1º a 3º lugar. Não 

haverá disputa de 3° lugar, ou seja, o terceiro e o quarto colocado receberão medalhas. 

 
12. As punições por violação do código de conduta seguirão a seguinte ordem: 

12.1. Advertência verbal; 

12.2. Cartão amarelo – sem perda do ponto; 

12.3. Cartão vermelho – troca de serviço (saque) e ganho de um ponto para o lado oposto 

ao do infrator, sendo que o infrator não perde o ponto do rally; 

REGULAMENTO DE BADMINTON 



12.4. Cartão preto – eliminação/desclassificação da 

Competição/torneio. Este cartão somente poderá ser dado pelo Árbitro 

Geral (Referee). 

Observações: Em casos extremos o atleta poderá ser desclassificado, sem 

obrigatoriamente antes ter sido advertido. 

 

13. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Geral da 

Modalidade, com a anuência do COE - Comitê Organizador 

Estadual/PRES, não podendo essas resoluções contrariar as regras 

oficiais e o Regulamento Geral. 

 

 

 

 

 

REGULAMENTO ESPECÍFICO DO     PARABADMINTON 

 

1. As competições de Parabadminton serão realizadas de acordo com as 

Regras Oficiais da Federação Mundial de Badminton (BWF), da 

Confederação Brasileira de Badminton (CBBd) e da Federação de 

Badminton do Estado de Goiás (FEBAG), obedecendo as normas 

contidas neste Regulamento. 

 
2. Cada município poderá inscrever somente 01 (um) técnico para cada 

gênero,    porém as vagas serão ilimitadas para o quantitativo de atletas. 

 

3. Somente na Etapa Estadual que haverá as competições de Parabadminton. 
 

4. Classes Funcionais: 

Cada Atleta deverá possuir uma Classe Funcional Oficial para que 

possa  competir. 

As Classes Funcionais Oficiais do Parabadminton apresentadas pela BWF 
são: 

WH1 WH2 SL3 SL4 SU5 SH6 

 
4.1 Categorias do Parabadminton: 

WHEELCHAIR 

Os atletas destas classes competem em cadeira de rodas esportivas. 

Pertencem a  esta categoria as classes funcionais WH1 e WH2. 

STANDING 

Os atletas destas classes competem em pé podendo fazer uso ou não de 

próteses, órteses e muletas quando necessário. Pertencem a esta categoria 

as classes funcionais SL3, SL4, SU5, SH6. 

  



5. Adaptações da quadra: 
 

 
 

6. Os atletas poderão participar das seguintes competições:  

Simples Masculina; 

Simples Feminina. 

 
7. A forma de disputa será definida pela Gerência Técnica e pela 

Coordenação da     modalidade de acordo com o número de inscritos. 

 
8. A definição de cabeças de chave será de responsabilidade da 

Coordenação da    modalidade. 

 

9. O atleta deverá comparecer ao local da competição com antecedência e 

devidamente uniformizado. Para ter condição de participação, antes do 

início de     cada jogo, deverá apresentar seu documento de identificação a 

equipe de arbitragem. 

 

10. UNIFORME: 

10.1 Todos os atletas deverão jogar com camisa/camiseta (exceto regata), 

calção  ou short, meia e tênis de acordo com as regras da modalidade 

e do Regulamento dos Jogos dos Abertos. 

10.2 As camisas/camisetas deverão ter uma mesma cor predominante na 

frente  e nas costas. Nas partidas de duplas os atletas deverão utilizar 

o mesmo uniforme de jogo (camisas, calções, short saia de cores 

iguais). 



10.3 Não será permitido o uso de bonés, bermudas (altura joelho) e calças  

compridas. Podem ser usadas bandanas. 

 
11 Nas competições serão utilizadas petecas de pena aprovadas pela BWF. 

 
12 Os atletas  utilizarão suas próprias raquetes, sendo sua aferição de    

responsabilidade da equipe de arbitragem da competição. 

13 Nas premiações serão concedidas medalhas para as colocações de 1º a 3º 

lugar. Não haverá disputa de 3° lugar, ou seja, o terceiro e o quarto colocado 

receberão  medalhas. 

14 As punições por violação do código de conduta seguirão a seguinte ordem: 

12.1. Advertência verbal; 

12.2. Cartão amarelo – sem perda do ponto; 

12.3. Cartão vermelho – troca de serviço (saque) e ganho de um ponto para 

o  lado oposto ao do infrator, sendo que o infrator não perde o ponto do rally; 

12.4. Cartão preto – eliminação/desclassificação da Competição/torneio. 

Este  cartão somente poderá ser dado pelo Árbitro Geral (Referee). 

Observações: Em casos extremos o atleta poderá ser desclassificado, sem  

obrigatoriamente antes ter sido advertido. 

15 Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Geral da Modalidade, 

com a anuência do COE - Comitê Organizador Estadual/PRES, não podendo 

essas resoluções contrariar as regras oficiais e o Regulamento Geral. 

 



 

1- A competição de basquetebol dos Jogos Abertos de Goiás será de acordo com as Regras 

Internacionais adotadas pela Confederação Brasileira de Basquetebol, este Regulamento e as 

normas adotadas pela Comissão Geral Organizadora. 

 
2- A numeração dos jogadores será de acordo com a regra. Em cada uma das Fases, o máximo 

de 12 (doze) atletas poderão ser utilizadas, além de um técnico e um atendente. 

 
3- O tempo de duração da partida será de 40 minutos, divididos em 04 (quatro) períodos de 10 

minutos cada, com 02 minutos de intervalo entre cada período. 

Parágrafo Único: o cronômetro de jogo será travado em lances-livres, tempos debitados ou 

quando os árbitros julgarem necessário. 

4- O atleta ou dirigente que for desqualificado do jogo estará automaticamente suspenso para o 

jogo seguinte de sua equipe. 

 
5- Para a classificação das equipes, será observada a seguinte pontuação: 

 
• Vitória ............................................. .2 pontos 

• Derrota ............................................ 1 ponto 

• Derrota por desistência e WxO ........ 0 ponto 

 

6- Se o jogo for encerrado por desistência, insuficiência ou ausência de uma ou ambas as equipes, 

o placar final do jogo será de acordo com a Regra Oficial. 

7- Para efeito de classificação: Caso de empate entre duas ou mais equipes, em quaisquer das 

colocações, serão observados os seguintes critérios de desempate: 

a) Entre 02 duas equipes: 

• Confronto direto na fase: 

b) Entre mais de 02 duas equipes: 

• O maior saldo de pontos conseguidos através de cestas em todas as partidas 

realizadas pelos empatados na fase; 

• Maior quociente de pontos average em todas as partidas realizadas pelos empatados 

na fase; 

• Sorteio. 

 
8- O aquecimento do atleta não poderá de forma alguma contribuir para o atraso do jogo. As 

equipes deverão aquecer com antecedência fora da quadra. 

9- Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação da Modalidade. 

10- Federação Goiana de Basquetebol – Fone: (62) 99265-2217 

REGULAMENTO DE BASQUETEBOL 



 

 

 

1. A competição de BMX dos Jogos Abertos de Goiás será de acordo com as Regras Oficiais 

adotadas pela Federação Goiana de Ciclismo, este Regulamento e as normas adotadas pela 

Comissão Geral Organizadora. 

 

2. Poderão participar da prova qualquer atleta, desde que esteja utilizando todos os 

equipamentos de segurança e a bicicleta adequada para este fim. 

 
3. A organização, os patrocinadores e/ou a FGC, não se responsabilizam por nenhum extravio 

de bens de atletas e/ou público presente. Não cabendo assim qualquer tipo de indenização. 

 
4. Em caso de acidentes nos treinos oficiais e nas competições, a organização efetuará os 

primeiros socorros e encaminhará o atleta acidentado para um hospital da rede pública. 

 
5. Os atletas só receberão as placas da competição após efetuarem a confirmação da inscrição. 

 
6. Somente poderão participar dos treinos e competições oficiais os atletas que estiverem com 

a inscrição confirmada e com a placa oficial do evento devidamente fixada na bicicleta. 

 
7. Categorias participantes 

Categoria Challenge 

Aro 20 (standard) (12) 

Masculinas (9) – Boys 5/6 anos, Boys 7/8 anos, Boys 9/10 anos, Boys 11/12 anos, Boys 13/14 

anos, Boys 15/16 anos, Men 17/24 anos, Men 25/29 anos, Men 30+ Femininas(3) – Girls 5/9 

anos, Girls 10/14 anos, Women 15+ 

 

Aro 24 (cruiser) (3) 

Cruiser Open, Cruiser Master 40+, Cruiser Master 50+ 

 

Categoria Championship (4) 

Masculinas (2) – Junior Men 17 /18 anos, Elite Men 19 anos + 

Femininas (2) – Junior Women 17 /18 anos, Elite Women 19 anos + 

 
8. Serão premiados APENAS os 3 primeiros colocados de cada categoria 

  

REGULAMENTO DO BMX 



 

9. Cronograma Oficial: 

Sábado: 

8:30 às 9:30 Treino oficial Boys até 12 anos, girls e women 

9:30 às 10:30 Treino oficial Boys a partir de 13 anos e cruisers 

10:30 às 11:30 Treino oficial Men 

14:00 às 14:15 Abertura 

14:30 às 16:30 Competições 

17:00 Premiações 

 

Este cronograma poderá sofrer alterações. 

 

10. Todos os demais assuntos omissos nesse regulamento serão regidos pelo disposto nos 

regulamentos vigentes de BMX da Federação Goiana de Ciclismo(FGC), da Confederação 

Brasileira de Ciclismo(CBC) e da União Ciclística Internacional(UCI). 



 

1- A competição de Capoeira dos Jogos Abertos de Goiás será realizada de acordo com as regras 

oficiais do Regulamento da CBC (Confederação Brasileira de Capoeira), este Regulamento e as 

normas adotada pela Comissão Geral Organizadora. 

 
2- A competição de capoeira será realizada na Fase Estadual em provas a saber: 

 
a) Individual ...... Feminino e Masculino 

b) Dupla. ........... Feminino e Masculino 

c) Conjunto ....... Misto 

d) Concurso de cantigas inéditas 

 
3- Uma equipe poderá ser composta por até 12 (doze) atletas do gênero masculino e 12 (doze) do 

gênero feminino, distribuídos nas quatro provas, sendo que na individual deverão ser inscritos até 

quatro atletas de cada gênero nas categorias de 13 a 17 anos, de 18 a 24 anos e de 25 anos 

acima. 

 
OBS: considera-se a idade do atleta em 31 de dezembro do ano em curso. 

 
4- Na competição individual o capoeirista realizara duas voltas (01 a 02 min) nos dois ritmos de 

São Bento Pequeno de Angola e São Bento Grande de Regional, evidenciando a tradição 

(fundamentos, rituais, jogo conforme o toque e ritmo, uniforme), o volume de jogo (movimento, 

destreza, criatividade, variedade, objetividade e eficiência) e a condição técnica (aplicação, 

perfeição do movimento, condição física efeitos típicos). 

 
5- Na competição individual será proibida a execução de golpes de ataques com os membros 

superiores, golpes na face e nos órgãos genitais, golpes de projeções, salto mortais, ou variações 

acrobáticas, e tudo que agrida ou coloque em risco a integridade física ou moral dos participantes. 

 
6- Em cada volta de São Bento Pequeno, cada capoeirista poderá realizar uma chamada válida a 

qual nunca deverá ser de costas para a orquestra, sendo obrigatório a entrada nas chamadas 

após a ida ao berimbau. 

São consideradas chamadas válidas: 

a) Palmas na frente; 

b) Aberto de frente (cruz); 

c) Aberto de costas; 

d) Frente com braços elevados; 

e) Sapinho. 

 
7- Na competição de duplas cada equipe poderá apresentar (01 a 02 min.) duas duplas femininas 

e duas masculinas, as quais deverão evidenciar a tradição, o volume de jogo, técnica e harmonia 

(entrosamento entre jogadores e ritmo), na apresentação de aspecto ou temática sempre 

envolvendo o jogo da capoeira. 

 
8- Na competição de conjunto, que será mista obrigatoriamente, cada equipe apresentará (05 a 10 

minutos) com no mínimo 06 e no máximo 15 capoeiristas, a qual deverá evidenciar a tradição, 

volume de jogo, técnica e harmonia, na apresentação de aspecto ou temática sempre 

envolvendo o jogo da capoeira. 

  

REGULAMENTO DE CAPOEIRA 



 

 
9- Para o concurso de cantigas inéditas a equipe poderá apresentar uma cantiga (ladainha, corrido, 

quadra, chula ou martelo), onde será observada a poesia, música, ritmo, e harmonia com a 

orquestra. Deverá ser entregue no início da competição 04 (quatro) cópias da cantiga para o 

coordenador da modalidade. 

 
10- Os atletas deverão se apresentar uniformizados de acordo com as regras internacionais (calça 

e camisa branca com manga). 

 
11- A classificação por equipe será feita através da somatória de pontos dos 08 primeiros lugares nas 

competições individuais, duplas e conjunto conforme a tabela a seguir: 

 
1° lugar ................... 13 pontos 

2° lugar ................... 08 pontos 

3° lugar ................... 05 pontos 

4° lugar ................... 04 pontos 

5° lugar ................... 03 pontos 

6° lugar ................... 02 pontos 

7° lugar ................... 01 ponto 

8° lugar ................... 01 ponto 
 

§ 1° Para cada inscrito que participar da competição, a equipe terá a bonificação de 01(um) ponto 

na somatória final. 

§ 2° A bonificação na pontuação final para os concursos de cantigas inéditas será a seguinte: 

1° lugar ................... 06 pontos 

2° lugar ................... 04 pontos 

3° lugar ................... 02 pontos 

4° ao 8° lugar ........... 01 ponto 

 
12- Para o desempate em todas as competições e concursos serão aplicados os critérios 

estabelecidos no Regulamento Internacional de Capoeira. 

 
13- Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação da modalidade. 

 
14- FEDERAÇÃO DE CAPOEIRA DE GOIAS – FONE: (00x62) 99212-0912 – E-mail: 

fegoias@bol.com.br 

mailto:fegoias@bol.com.br


 
 

 

1.   A competição de Ciclismo dos Jogos Abertos de Goiás será de acordo com as Regras Oficiais 

adotadas pela Federação Goiana de Ciclismo, este Regulamento e as normas adotadas pela 

Comissão Geral Organizadora. 

Art. 1º: Todas as pessoas envolvidas nos jogos abertos (Prova de Ciclismo), bem como a 

organização da mesma, ficam obrigadas a conhecer e acatar o presente regulamento, não 

podendo alegar ignorância aos preceitos aqui expostos. 

Art. 2º: Todo o desrespeito ou infração às normas e regras aqui estabelecidas será 

passível de penalidade, mediante apreciação do Tribunal de Justiça Desportiva - T.J.D. 

 
CAPÍTULO II - DA PARTICIPAÇÃO 

 
 

 
Art. 4º: Poderão participar os ciclistas que apresentem os requisitos legais de idade e saúde e 

preencham devidamente a ficha de inscrição. 

 

CAPÍTULO III – DAS CATEGORIAS E ETAPAS 

Art. 6º: As categorias de ciclistas serão classificadas da seguinte maneira: 

Feminino Open 

Infanto-juvenil – 12 a 14 anos 

Juvenil – 15 e 16 anos 

Junior – 17 e 18 anos 

Sub-23 – 19 a 22 anos 

Elite: 19 anos acima 

Master A 30 a 39 anos 

Master B 40 a 49 anos 

Master C 50 a 59 anos 

Over 60+ anos 

Open masculino 

 
Obs: Categoria juvenil e infanto-juvenil terá aferição de 7,93 metros (obrigatório a todos os 

atletas da juventude). 

 

Parágrafo único – A secretaria da prova abrirá nos respectivos 45 minutos antes da 1ª bateria e 

se encerrará 15 min antes de iniciar a última bateria. 

REGULAMENTO DO CICLISMO 



CAPÍTULO IV – DA DURAÇÃO DAS BATERIAS 

 

Art. 8º: A duração de cada bateria, por categoria e ordem de largada, será a seguinte: 
 
 

CATEGORIA DURAÇÃO HORÁRIO DE 
LARGADA 

Feminino Open A definir A definir 

Infanto-juvenil – 12 a 14 anos A definir A definir 

Juvenil – 15 e 16 anos A definir A definir 

Junior – 17 e 18 anos A definir A definir 

Sub-23 – 19 a 22 anos A definir A definir 

Elite: 19 anos acima A definir A definir 

Master A 30 a 39 anos A definir A definir 

Master B 40 a 49 anos A definir A definir 

Master C 50 a 59 anos A definir A definir 

Over 60+ anos A definir A definir 

 

CAPÍTULO V – DA CLASSIFICAÇÃO E PREMIAÇÃO 
 

Art. 9º: Serão premiados os três primeiros ciclistas que passar pela linha de chegada. 

 

 
CAPÍTULO VI – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 10º: Todo ciclista que não se apresentar às cerimônias de premiação terá sua classificação 

anulada, sem que outro assuma sua colocação. Somente será representado aquele que, por 

motivo de queda, não tenha condições para comparecer. 

OBS: Os ciclistas deverão estar devidamente uniformizados durante a competição, bem 

como na cerimônia de premiação. 

 

Art. 12º: A prova somente será cancelada por motivos de força maior, no local da competição. 

 

Art. 13º: Atitudes antidesportivas, agressões, palavras de baixo calão entre as pessoas 

envolvidas com o evento, poderão ocasionar punições. 



 

1 - A competição de Futsal dos Jogos Abertos de Goiás será realizada de acordo com as Regras 

Nacionais adotadas pela Confederação Brasileira de Futsal, este Regulamento e as normas adotadas 

pela Comissão Geral Organizadora. 

2 - Para efeito da classificação das equipes, será observada a seguinte pontuação: 

- Vitória. ........................................... .3 pontos 

- Empate .......................................... .2 pontos 

- Derrota ........................................... 1 ponto 

- Derrota por desistência e WxO .... ..-2 (menos dois) pontos 

 
3 – Para efeito de classificação no caso de empate entre duas ou mais equipes, em quaisquer 

colocações, serão observados os seguintes critérios de desempate: 

Entre 02 (duas) equipes: 

- Confronto direto; 

- Maior número de vitórias na fase; 

- Maior saldo de gols entre as equipes empatadas, considerando todos os resultados obtidos na 

fase; 

- Maior quociente de gols average das equipes empatadas, considerando todos os resultados 

obtidos na fase; 

- Sorteio. 

 
Entre mais de 02 (duas) equipes: 

- O mesmo critério anterior, desprezando-se o confronto direto 

4 - No caso de (WxO), o placar final será de 01x00 para a equipe vencedora, computando-se o gol 

para efeito de saldo ou average. 

5 - O tempo de duração da partida será 40 (quarenta) minutos para ambos os gêneros, divididos 

em 02 (dois) tempos de 20 (vinte) minutos cada, com 05 (cinco) minutos de intervalo. O cronometro 

de jogo deverá ser travado em pedidos de tempo, penalidades máximas ou quando os árbitros 

solicitarem. 

6 - No caso de terminar empatada uma partida que necessite de um vencedor, será jogada 01(uma) 

prorrogação de 10 (dez) minutos, com 02 (dois) tempos de 05 (cinco) minutos, sem intervalo, fazendo-

se apenas a inversão de lados. Persistindo o empate, a decisão será por meio de cobrança de série 

de 3 (três) penalidades máximas, batidas alternadamente por jogadores diferentes. Caso persista o 

empate, serão cobradas tantas penalidades quantas forem necessárias, alternadamente por 

jogadores diferentes e que não estejam cumprindo (expulsão, suspensão, desqualificação) até que 

possa considerar uma equipe vencedora. Caso opte, a equipe poderá substituir o goleiro durante as 

penalidades. 

7 - Será suspenso automaticamente da partida seguinte o atleta, o técnico ou auxiliar que receber: 

• 01 (um) cartão vermelho; 

• 02 (dois) cartões amarelos. 

• A quantidade de cartões recebidos independe de comunicação oficial, sendo de 

responsabilidade exclusiva das equipes disputantes, o seu controle. 

REGULAMENTO DE FUTSAL 



8 - A contagem de cartões, para fins de suspensão automática é feita separadamente e por tipologia 

de cartão, não havendo possibilidade de o cartão vermelho apagar o amarelo já recebido na mesma 

ou em outra partida. 

9 - Se o mesmo atleta, técnico ou massagista, em determinado momento da competição, acumular, 

simultaneamente, 02 (dois) cartões amarelos e mais 01(um) cartão vermelho, cumprirá, 

automaticamente, a suspensão por 02 (duas) partidas. 

10 - A numeração dos atletas será de acordo com a regra. Em cada uma das Fases, o máximo de 12 

(doze) atletas poderão ser utilizados, além de um técnico e um atendente. 

11 - O aquecimento do atleta não poderá de forma alguma contribuir para o atraso do jogo. As 

equipes deverão aquecer com antecedência fora da quadra. 

12 - Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação da modalidade. 

13 - Federação Goiana de Futsal, com sede na Praça Santo Antônio, n°130, Setor Campinas – 

Goiânia – GO. Fone: (0xx62) 3291-6064 – e-mail: futsalgoiano@gmail.com 

mailto:futsalgoiano@gmail.com


 
 
 

1 - A competição de Handebol nos Jogos Abertos de Goiás será realizada de acordo com as 

Regras Internacionais adotadas pela Confederação Brasileira de Handebol, este 

Regulamento e as normas adotadas pela Comissão Geral Organizadora. 

 
2 - Todos os jogos serão disputados em 02 (dois) tempos iguais de 25 (vinte e cinco) minutos, 

com intervalo de 05 (cinco) minutos entre os mesmos, para os gêneros feminino e masculino. 

 
3 - O atleta ou dirigente que receber cartão azul em uma partida estará automaticamente, 

suspenso para o jogo seguinte de sua equipe. 

 
4 - A pontuação para efeito de classificação será a seguinte: 

• Vitória ..................... ...........................2 pontos 

• Empate ................... ...........................1 ponto 

• Derrota .............................................. 0 ponto 

• Derrota por desistência e WxO ....... ..-2 (menos dois) pontos 

 
5 - No caso de (WxO), o placar final será igual ao resultado com a maior diferença de gols em um 

jogo da fase, para a equipe vencedora, computando-se os gols para efeito de saldo ou 

average. 

 
6 - Em caso de empate em pontos entre 02 (duas) ou mais equipes, serão observados os 

seguintes critérios para o desempate: 

 
a) Entre 02 (duas) equipes: 

• Confronto direto na Fase; 

• Maior número de vitórias na Fase; 

• Maior saldo de gols em todas as partidas realizadas pelos empatados na Fase; 

• Menor número de gols sofridos em todas as partidas realizadas pelos empatados na 

Fase; 

• Maior quociente de gols average em todas as partidas realizadas pelos empatados 

na Fase; 

• Sorteio. 

 
b) Entre mais de 02 (duas) equipes: 

• O mesmo critério anterior, desprezando-se o confronto direto. 

 
7 - Ocorrendo empate em um jogo que necessite apontar um vencedor, será jogada 01 

prorrogação de 10 minutos, com 02 tempos de 05 minutos, sem intervalo, fazendo-se apenas 

a inversão dos lados. Persistindo o empate, a partida será decidida como segue: 

• Cinco tiros de 7m cobrados alternadamente por jogadores diferentes. Mantendo-se o 

empate, serão cobrados tiros de 7m por jogadores que ainda não o fizeram e que 

tenham condição legal de jogo, até que uma das equipes obtenha vantagem no 

resultado da partida. 

REGULAMENTO DE HANDEBOL 



8 - A numeração dos atletas será de acordo com a regra. Em cada uma das Fases, o máximo 

de 14 (quatorze) atletas poderão ser relacionados além de um técnico e um auxiliar. 

 
9 - O aquecimento do atleta não poderá de forma alguma contribuir para o atraso do jogo. As 

equipes deverão aquecer com antecedência fora da quadra. 

 
10 - Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação da modalidade. 

 
11 - FEDERAÇÃO GOIANA DE HANDEBOL – Fones: (62) 99645-6283 



 

1. A competição de Jiu-Jitsu será realizada pela Federação de Jiu Jitsu do Estado de Goiás, 

obedecendo às regras oficiais da Federação Internacional de Jiu-Jitsu, Confederação 

Brasileira de Jiu-Jitsu, este Regulamento e as normas adotadas pela Comissão Geral 

Organizadora. 

2. A competição será realizada somente na Fase Estadual, dividido nas seguintes categorias e 

faixas: 

Categorias: 

- Juvenil – GÊNERO masculino 

- Adulto – GÊNERO feminino e masculino 

 
OBS: Considera-se a idade em 31 de dezembro do ano em curso. 

 
- Categorias oficiais de peso da CBJJ, assim definidas: 

 

 

MASCULINO FEMININO 

Adulto Juvenil Adulto 

 
Faixa – Branca 

 
Faixa - Branca e Azul 

 
Faixas - Azul com Roxa 

PESO 

1. Pena até 70Kg 

2. Médio até 82Kg 

3. Pesado até 94Kg 

4. Acima de 94Kg 

 
PESO 

1. Leve até 69Kg 

2. Meio-pesado até 79Kg 

3. Acima de 79Kg 

 
 
 
 
 

PESO 

1. Leve - até 64kg 

2. Acima de 64 kg 

Adulto: Adulto: 

 

Faixa: Azul com Roxa 
 

Faixa: Marrom com Preta 

PESO 
1. Pena - até 70kg 

PESO 
1. Médio - até 82kg 

2. Médio - até 82kg 2. Acima de 82kg 

3. Pesado - até 94kg  

4. Acima de 94kg  

 
 

3. Cada município poderá inscrever 02(dois) atletas por categoria de peso e faixa, sendo aceito 

os nomes dos atletas somente na ficha de inscrição e dentro do prazo estabelecido pelo 

regulamento. 

4. Haverá duas balanças e o andamento do evento será conforme o cronograma. A pesagem 

será realizada quando o atleta for chamado para a sua primeira luta, seguindo tabela da 

Confederação, o atleta somente poderá pesar e lutar, usando kimono trançado e limpo. 

5. Ao atleta será obrigado à apresentação do documento de identificação no momento da 

pesagem. 

6. Os atletas poderão ter identificação (estampa) da cidade que representa nas costas do 

kimono. 

REGULAMENTO DE JIU-JITSU 



7. A pontuação para efeito da classificação geral por equipe será através da somatória de 

pontos dos oito (08) primeiros lugares em todos os pesos, conforme tabela a seguir: 

1° Lugar ........................ 09 pontos 

2° Lugar ........................ 07 pontos 

3° Lugar ........................ 06 pontos 

4° Lugar ........................ 05 pontos 

5° Lugar ........................ 04 pontos 

6° Lugar ........................ 03 pontos 

7° Lugar ........................ 02 pontos 

8° Lugar ........................ 01 ponto 
 

Parágrafo Único – Para desempate será adotado o critério de contagem do maior número de 1° 

lugares, o maior numero de 2° lugares, o maior numero de 3° lugares e assim sucessivamente até 

que aconteça o desempate. 

Federação de Estado do Goiás de Jiu-Jitsu, com sede à rua S-02 n°59 – Fone: (62) 98499-0471 – 

www.fjjg.com.br 

http://www.fjjg.com.br/


 

1. A competição de Judô dos Jogos Abertos de Goiás será realizada obedecendo-se às regras 

oficiais da Federação Internacional de Judô, Confederação Brasileira de Judô, regras 

estabelecidas pela Confederação Brasileira de Judô, regras estabelecidas pela Federação 

Goiana de Judô, este Regulamento e as normas adotadas pela Comissão Geral 

Organizadora. 

§1°. – A competição será realizada somente na Fase Estadual, nas classes: 

Sub-21 – 18, 19 e 20 anos 

Sênior (20 anos acima). 

 
OBS: Considera-se a idade do atleta em 31 de dezembro do ano em curso. 

§2°. – Nas categorias oficiais de peso da CBJ, assim definidas: 

SUPER LIGEIRO 

LIGEIRO 

MEIO LEVE 

LEVE 

MEIO MÉDIO 

MÉDIO 

MEIO PESADO 

PESADO 

 
§3°. – Cada município poderá inscrever 01 (um) atleta por categoria de peso em cada gênero. 

 
2. A pontuação para efeito da classificação por equipe, tanto no feminino quanto no masculino, 

será através da somatória de pontos dos 8 primeiros lugares em todos os pesos, conforme 

tabela a seguir: 

 
1° Lugar ........................ 09 pontos 

2° Lugar ........................ 07 pontos 

3° Lugar ........................ 06 pontos 

4° Lugar ........................ 05 pontos 

5° Lugar ........................ 04 pontos 

6° Lugar ........................ 03 pontos 

7° Lugar ........................ 02 pontos 

8° Lugar ........................ 01 ponto 
 

Parágrafo Único - Para desempate será adotado o critério de contagem do maior número de 

1° lugares, o maior número de 2° lugares, o maior número de 3° lugares, e assim 

sucessivamente até que aconteça o desempate. 

3. Federação Goiana de Judô, com sede à Av, Goiás, n° 1130 – CEP: 75025-09 – Centro – 

Anápolis-GO – e-mail: judogoias@judogoias.com.br – Fone: (62) 99388-5282 (whatsapp) 

REGULAMENTO DE JUDÔ 

mailto:judogoias@judogoias.com.br


 

1 - A competição de Karatê-Dô dos Jogos Abertos de Goiás será disputada de acordo com as 

regras e normas estabelecidas pelas Entidades Regionais de Administração do Desporto que 

compõem a Comissão especial de Karatê-Do-CEK. 

2 – A competição será realizada na Fase Estadual. 

3 – Cada município poderá inscrever através da ficha modelo devidamente preenchida e assinada 

pelo representante da cidade, até 04 (quatro) atletas por categoria. 

4 – As inscrições deverão ser entregues nas Comissões Especiais do Karatê-Dô. 

5 – É condição obrigatória a pesagem do atleta para participação nos jogos, pesagem essa que 

será feita no período da manhã que antecede o início da competição. 

As categorias estão estabelecidas conforme abaixo: 

 

 
Regulamento FEKAEGO /CBK / WKF 

1. Categorias Disputadas: 
 

Kumite Masculino 

 
Classificação Idade Código Peso kg 

 
CADETES 

14 – 15 
Até Faixa Verde 

21 - 55 

22 55,1+ 

14 – 15 
Fx. Roxa Acima 

23 - 55 

24 55,1+ 

 
JUNIOR 

16 – 17 
Até Faixa Verde 

25 - 64 

26 64,1+ 

16 – 17 
Fx. Roxa Acima 

27 - 64 

28 64,1+ 

 
 
 
 

SENIOR 

 
18 Acima Até Faixa Verde 

29 - 60 

30 60,1 a 67 

31 67,1 a 75 

32 75,1 a 84 

33 84 + 

 
18 Acima Fx. Roxa Acima 

34 - 60 

35 60,1 a 67 

36 67,1 a 75 

37 75,1 a 84 

38 84 + 

REGULAMENTO DE KARATÊ 



Kumite Feminino 

 
Classificação Idade Código Peso kg 

 

CADETES 

14 – 15 

Até Faixa Verde 

64 - 50 
65 50,1+ 

14 – 15 
Faixa Roxa Acima 

66 - 50 
67 50,1+ 

 

JUNIOR 

16 – 17 
Até Faixa Verde 

68 - 55 
69 55,1+ 

16 – 17 
Faixa Roxa Acima 

70 - 55 
71 55,1+ 

 
 
 
 

SENIOR 

 
18 Acima Até Faixa Verde 

72 - 50 

73 50,1 a 55 

74 55,1 a 61 

75 61,1 a 68 

76 68 + 

 
18 Acima Faixa Roxa Acima 

77 - 50 

78 50,1 a 55 

79 55,1 a 61 

80 61,1 a 68 

81 68 + 

 
Kata Masculino 

 
Classificação Idade Código Graduação 

Cadete 14 – 15 
108 Até Faixa Verde 
109 Fx. Roxa Acima 

JUNIOR 16 – 17 
110 Até Faixa Verde 
111 Fx. Roxa Acima 

SENIOR 16 Acima 
112 Até Faixa Verde 

113 Fx. Roxa Acima 

Kata Feminino 
 

Classificação Idade Código Graduação 

Cadete 14 – 15 
208 Até Faixa Verde 
209 Fx. Roxa Acima 

JUNIOR 16 – 17 
210 Até Faixa Verde 
211 Fx. Roxa Acima 

SENIOR 16 Acima 
212 Até Faixa Verde 

213 Fx. Roxa Acima 



 

2. Do Uniforme 

➢ Kimono (karate gi) Branco; 
➢ Faixa Azul(AO) / Vermelha(AKA); 

 

 
3. Protetores Obrigatórios: 

 
➢ Protetor de Mão (azul/vermelho) Padrão CBK/WKF - (obrigatório) 
➢ Protetor bucal - (obrigatório) 
➢ Protetor bucal duplo para atletas com aparelhos odontológicos - (obrigatório) 
➢ Protetor corporal (tórax/abdômen) Padrão CBK/WKF – (opcional) 
➢ Protetor de busto (categorias femininas) Padrão CBK/WKF – (opcional) 
➢ Protetor de tíbia e pé (azul/vermelho) Padrão CBK/WKF – (opcional) 

 

 
4. Do Kata: 

 

• Divisão de Novos (até faixa verde) somente Katá básico do estilo, podendo repetir livremente; 

• Divisão Especial (Faixa Roxa acima) Kata Livre conforme relação WKF, NÃO podendo repetir; 

 
 

5. Do Kumite: 

 

• Duração dos Encontros: 

 
Idade (Faixa 
Etária) 

Sexo Tempo de 
Luta 

14 e 15 anos 
(Cadete) 

Masculino e 
Feminino 

2:00 minutos 

16 e 17 anos (Júnior) Masculino e 
Feminino 

2:00 minutos 

18 anos acima 
(Sênior) 

Masculino e 
Feminino 

3:00 minutos 

• Pontuação: 
 

a) IPPON - Três pontos 
b) WAZA-ARI- Dois pontos 

c) YUKO- Um ponto 
 

IPPON é atribuído para: 

 

a) Chutes Jodan. 

b) Qualquer técnica pontuável realizada sobre um oponente caído com o dorso 
totalmente estendido no solo. 



WAZA-ARI é atribuído para: 

a) Chutes Chudan. 
 

YUKO é atribuído para: 

a) Chudan ou JodanTsuki. 
b) Chudan ou JodanUchi. 

 
 

• Os Golpes estão limitados às seguintes zonas: 
a) Cabeça 
b) Rosto 
c) Pescoço 
d) Abdômen 
e) Peito 
f) Costas 
g) Laterais 

 

• Concede-se pontuação quando se realiza uma técnica em uma zona 
pontuável de acordo com os seguintes critérios: 

a) Boa forma 
b) Atitude esportiva 
c) Aplicação vigorosa 
d) Zanshin 
e) Tempo apropriado 

f) Distância correta 
 

• Faltas (comportamentos proibidos) 

Há duas categorias de comportamento proibido, Categoria 1 e 

Categoria 2. 

CATEGORIA 1. (C1W, C1K, C1HC e C1H) 

 

1. Técnicas que façam contato excessivo, tendo em conta a 
área pontuável atacada, e técnicas que façam contato com a garganta. 

2. Ataques à braços ou pernas, à virilha, às articulações, ou ao 
peito do pé. 

3. Ataques no rosto com técnicas de mão aberta. 

4. Técnicas de projeções perigosas ou proibidas. 

 

CATEGORIA 2. (C2W, C2K, C2HC e C2H) 
 

1. Simular ou exagerar uma lesão. 
2. Saídas da área de competição (JOGAI) não provocadas pelo 

oponente. 
3. Colocar-se em perigo, com um comportamento que se 

expõe a ser lesionado pelo oponente, ou não tomar as medidas de auto proteção adequadas 
(MUBOBI). 

4. Evitar o combate como forma de impedir que o oponente 
tenha oportunidade de marcar. 

5. Passividade – não tentar entrar em combate (não pode se 
dar nos últimos 15 segundos do encontro – ATOSHIBARAKU) 

6. Agarrar ou empurrar, ou permanecer colado um ao outro, 



sem tentar uma técnica válida ou queda. 
7. Agarrar o adversário com ambas as mãos por razões distintas 

a realizar uma queda agarrando a perna do adversário quando 
está realizando um chute. 

8. Agarrar o braço ou karategi do adversário com uma mão 
sem realizar imediatamente tentar uma em seguida uma tentativa de uma técnica pontuável 
ou queda. 

9. Técnicas que por sua natureza não podem ser controladas 
no que se refere à segurança do oponente e ataques perigosos e descontrolados. 

10. Simular ataques com a cabeça, joelho ou cotovelo. 

11. Falar ou provocar o oponente, não obedecer às ordens do 
árbitro, comportamento descortês para com os oficiais de arbitragem, ou outras faltas de 
comportamento. 

 
 

• Advertências e Penalizações 
 

NOMENCLATURA SUMULA EXPLICAÇÃO 

CHUKOKU C1W ou 
C2W 

Se impõe para a primeira ocorrência de uma infração 

menor da categoria aplicável. 

 

KEIKOKU 
 

C1K ou 
C2K 

É uma advertência imposta para a segunda ocorrência de 

uma infração menor para aquela categoria, ou para 

infrações não suficientemente graves para merecer 
HANSOKU CHUI. 

 

 
HANSOKU CHUI 

 
C1HC ou 
C2HC 

É uma advertência de desqualificação, e se impõe 
normalmente para infrações nas quais KEIKOKU tenha sido 
previamente aplicado naquele encontro. Também pode ser 
aplicado diretamente para graves infrações, que não 
mereçam 
HANSOKU. 

 

HANSOKU 
 

C1H ou 
C2H 

É a desclassificação devido a uma infração muito grave ou 
quando um HANSOKU CHUI já tenha sido aplicado. Em 
competições por equipe o competidor penalizado 
terá sua pontuação zerada, e a do outro, fixada em oito 
pontos. 

 

 
 

 
SHIKKAKU 

 
 

 
S 

 

É a desqualificação do torneio, competição ou encontro. Para 
definir o limite de SHIKKAKU, a Comissão de Arbitragem deve 
ser consultada. SHIKKAKU deve ser dado quando um 
competidor desobedecer às ordens do árbitro, agir 
maliciosamente, ou cometer um ato que denigra o prestígio e 
honra do Karatê- Dô, ou quando outras ações forem 
consideradas como violação às regras e espírito do torneio. 
Em encontros por equipe a pontuação do competidor 
penalizado será zero e a do outro competidor fixada em oito 
pontos. 

 

• Todas as Gesticulações Técnicas serão repassadas nas Clínicas de Arbitragem 
ministradas pela FEKAEGO. 

• Toda e qualquer dúvida quanto a este Regulamento deverá ser pesquisada e sanada 
no Regulamento Oficial de Arbitragem da WKF (World Karate Federation) podendo ser 
encontrado no site da CBK www.karatedobrasil.com 

http://www.karatedobrasil.com/


Regulamento Tradicional 
 

 

Categoria masculino kata 

13 e 14 anos 

15 a 17 anos 

18 anos acima 

 

 
Categoria feminino kata 

13 e 14 anos 

15 a 17 anos 

18 anos acima 

 

 
Categoria kumite masculino 

 

 
13 e 14 anos -até 55 kilos 

-Acima de 56 kilos 

 

 
15 a 17 anos -até 70 kilos 

-Acima de 71 kilos 

 

 
Adulto até -65 kilos 

-66 a 75 kilos 

-76 acima 

 

 
Categoria kumite feminino 

 

 
13 e 14 anos -até 50 kilos 

-Acima de 51 kilos 

 

 
15 a 17 anos -até 60 kilos 

-Acima de 61 kilos 



Adulto até -55 kilos 

-56 a 65 kilos 

-66 acima 

 

 
OBS: Considera-se a idade do atleta em 31 de dezembro do ano em curso. 

 

 
§1º - Todas as categorias serão definidas através de: 

• Até 02 minutos de luta; 

• Maior pontuação obtida na luta. 

 
 

Na categoria de Fu-Kugo as disputas serão realizadas da seguinte forma: 

Uma rodada de kata, outra de luta. Sempre a final será em luta. 

OBS: O kata é de livre escolha do atleta 

 

 
§2º - O uso de protetores de: mãos, dentes, seios e testículos, são obrigatórios e de 

responsabilidade do atleta ou seu responsável, em caso de menores. 

7 – A classificação por equipe, no masculino e no feminino, será feita através da somatória de 

pontos dos 08 (oito) primeiros lugares em todos os pesos, conforme tabela a seguir. 
 

1º lugar 09 pontos 5º lugar 04 pontos 

2º lugar 07 pontos 6º lugar 03 pontos 

3º lugar 06 pontos 7º lugar 02 pontos 

4º lugar 05 pontos 8º lugar 01 ponto 

Parágrafo Único – Para desempate, caso necessite, será adotado o critério de contagem do 

maior número de primeiros lugares, maior número do segundo lugares, terceiro lugares e assim 

sucessivamente até que aconteça o desempate. 

8 – O atleta inscrito a Fase que estiver impossibilitado de participar desta poderá ser 

substituído(a) 

9 – A Comissão Especial de Karatê-Dô – CEK dos Jogos Abertos de Goiás indicará o 

responsável pela organização de equipe de arbitragem. 

10 – Serão premiados(as) com troféus e medalhas as equipes e atletas classificados até a 8ª 

colocação. 

11 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial de Karatê-Dô – CEK ou 

representantes da mesma que estiver presente na competição. 

12- Contatos: osvaldomendoncajr@yahoo.com.br – Fone 62.98244.7490 – Osvaldo Mendonça. 

13 - Comissão Especial de Karatê-Dô – Ficha de Inscrição no site. 

mailto:osvaldomendoncajr@yahoo.com


 
 
 

CAPÍTULO I DAS FINALIDADES 

Art 1º - A Federação Aquática de Goiás – FAGO e SEEL organizarão e realizarão os JOGOS 

ABERTOS DE GOIÁS – 2021, em 2 (duas) etapas e em 2 (dois) dias de acordo com o presente 

regulamento. 

Programação: 

Sábado: 

14:00hs – aquecimento 14:40hs – início da competição 

Domingo: 

08:30hs – aquecimento 09:15hs – início da competição 

CAPÍTULO II DA ORGANIZAÇÃO 

Art 2º-A FAGO deverá preparar os programas de provas de acordo com as regras da CBDA e 

será divulgado aos participantes via e-mail. 

§ 1º - O balizamento das provas será feito em duas categorias: INFANTIL (nascidos em 2005 

e 2006) e ABSOLUTO (nascidos em 2004,2003,2002. ) 

§ 2º- Os resultados serão nas categorias mencionadas. 

§ 3º- Os atletas poderão nadar 4 (quatro) provas individuais sendo, 02 (duas) por etapa, e os 

revezamentos. 

CAPÍTULO III DAS INSCRIÇÕES 

Art. 3º Os municípios participantes deverão encaminhar suas inscrições a FAGO, até (data a 

ser informada pelo site) impreterivelmente, via e-mail: contato@fago.org.br conforme 

programa de provas. 

§ 1º- Os municípios participantes poderão inscrever até 2 (dois) atletas por prova e 1 (uma) 

equipe de revezamento. 

§ 2º- Na inscrição deverá constar nome completo, município e data de nascimento. 

Informações indispensáveis para o cadastro no sistema (programa de balizamento e 

resultados). 

CAPÍTULO IV CONTAGEM DE PONTOS 

Art. 1º - Provas individuais 9, 7, 6, 5, 4, 3,2, 1 pontos para os 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º lugares. 

As provas de revezamento terão contagem em dobro. 

§ 2º- Para desempate será adotado o critério de contagem do maior nº de “1º” lugares, o maior 

de “2º”, o maior de “3º” e assim sucessivamente até que aconteça o desempate. 

CAPÍTULO V DA DIREÇÃO 

Art. 1º- A direção e organização dos JOGOS ABERTOS em 2021 caberão a Federação 

Aquática de Goiás – FAGO, através de seus membros. 

Art. 2º- O Árbitro Geral e os demais árbitros serão escalados pela direção técnica da FAGO. 

Art. 2º- Os casos omissos serão resolvidos, obedecendo sempre às leis da FINA. 

REGULAMENTO DE NATAÇÃO 

mailto:contato@fago.org.br


CAPÍTULO VI DOS PREMIOS 

Art. 1º- Medalhas de vermeil, prata e bronze para os nadadores classificados respectivamente 

em 1º, 2º e 3º lugares em cada prova. 

§ 1º - Os Municípios Campeões receberão troféus de Campeão Geral, Vice-Campeão e 3º 

colocado, na somatória das categorias. 

CAPÍTULO VII DA PARTICIPAÇÃO 

Art.1º- Os tempos obtidos nestes JOGOS serão validos para índices de participação dos 

Campeonatos Brasileiros (atletas FAGO/CBDA) 

CAPÍTULO VIII DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º- A Federação Aquática de Goiás – FAGO poderá sempre que julgar necessário, alterar 

o presente regulamento. 

Art 2º - Revogam-se as disposições em contrário§ 1º - A FAGO designará uma autoridade para 

aplicar as penas previstas na Instrução Normativa nº 01/2001 de 15 de janeiro de 2001. Contato: 

Federação Aquática de Goiás; e-mail: contato@fago.org.br Sra. Divina Rodrigues - cel. (62) 

99321002 

PROGRAMA DE PROVAS 
 

Nº PROVA FEM CATEGORIA PROVAS 1ª ETAPA Nº PROVA MASC 

1 INFANTIL 50livre 2 

3 ABSOLUTO 50livre 4 

5 PARADESPORTO 50livre 6 

7 INFANTIL 100costas 8 

9 ABSOLUTO 100costas 10 

11 INFANTIL 50peito 12 

13 ABSOLUTO 50peito 14 

15 PARADESPORTO 50peito 16 

17 INFANTIL 100borboleta 18 

19 ABSOLUTO 100borboleta 20 

21 INFANTIL Rx50Medley misto 22 

23 ABSOLUTO Rx50Medley misto 24 

 

 

Nº PROVA FEM CATEGORIA PROVAS ª ETAPA Nº PROVA MASC 

25 INFANTIL 100livre 26 

27 ABSOLUTO 100livre 28 

29 INFANTIL 50costas 30 

31 ABSOLUTO 50costas 32 

33 PARADESPORTO 50costas 34 

35 INFANTIL 100peito 36 

37 ABSOLUTO 100peito 38 

39 INFANTIL 50borboleta 40 

41 ABSOLUTO 50borboleta 42 

43 PARADESPORTO 50borboleta 44 

45 INFANTIL Rx50livre misto 46 

47 ABSOLUTO Rx50livre misto 48 

mailto:contato@fago.org.br


 

1. A competição do Taekwondo dos Jogos Abertos de Goiás será realizada do acordo com as 

Regras Internacionais adotadas pela Confederação Brasileira de Taekwondo, este 

Regulamento e as normas adotadas pela Comissão Geral Organizadora. 

✓ A competição de Taekwondo será realizada de acordo com as regras oficias, salvo o 

estabelecido neste Regulamento. 

✓ Será disputada em 3 (três) categorias de graduação e 5 (cinco) de peso. 

 
 

CATEGORIAS EM DISPUTA - Cadete (12 a 14anos) Junior (15 a 17anos) KYORUGUI 
(Luta) 

 
Por Graduação: INICIANTES – 10° GUB A 7° GUB 

INTERMEDIÁRIOS – 6° GUB A 3° GUB 
GRADUADOS – 2° GUB ACIMA. 

 
Por peso: Categorias Olímpicas da Juventude 

 

MASCULINO FEMININO 

Até 48kg Até 44kg 

De 48kg a 
55kg 

De 44kg a 
49kg 

De 55kg a 
63kg 

De 49kg a 
55kg 

De 63kg a 
73kg 

De 55kg a 
63kg 

Acima de 
73kg 

Acima de 
63kg 

 

CATEGORIAS EM DISPUTA - Cadete (12 a 14anos) Junior (15 a 

17anos) POOMSAE (Forma) – RECONHECIDO - FRESTYLLER 

 

 
Por Graduação: INICIANTES – 10° GUB A 9° GUB 

INTERMEDIÁRIOS – 8° GUB A 5° GUB 

GRADUADOS – 4° GUB AO 1° GUB 

SUPERIORES – 1° DAN ACIMA 

 

✓ Cada cidade poderá inscrever 01 (um) atleta em cada categoria de peso. 

 
✓ A competição individual será entre competidores da mesma categoria de peso. 

Nenhum competidor pode participar de mais de uma (01) categoria de peso no mesmo 

evento. 

→ Para que seja realizada a competição, a categoria de peso deverá ter no mínimo 02 

(dois) atletas inscritos. 

 
✓ A pesagem oficial se realizará no dia 01/09/2018 a partir das 08:00 

*Poderá haver mudança, quanto a horário e data, mediante necessidade da comissão 

organizadora. 

REGULAMENTO DE TAEKWONDO 



✓ Cada atleta poderá se pesar uma única vez, sendo permitida uma pesagem extra, dentro 

do limite, para os atletas que estiverem com até 1 (um) quilo acima ou abaixo. Do peso 

limite da categoria. 

 
✓ Será eliminado (a) da competição o(a) atleta que não comparecer a pesagem e/ou não 

atender os limites, mínimo e máximo, da sua categoria de peso. 

 
✓ Os atletas do gênero feminino e masculino deverão usar durante a pesagem 

vestimentas recomendadas pela Confederação Brasileira da modalidade. 

 
✓ TERMO DE RESPONSABILIDADE: Será OBRIGATÓRIO para todos os atletas da 

competição que deverá estar assinado pelo pai ou responsável . Segue o modelo para 

download no site da Federação www.fgtkd.com.br. 

 

 

✓ As inscrições deverão ser feitas diretamente com a FGTKD (Federação Goiana de 

Taekwondo), pelo site www.fgtkd.com.br através de um link que será disponibilizado 

aos professores. 

 
✓ Dúvidas; entrar em contato pelo Whatsapp (64) 99921-6464. 

http://www.fgtkd.com.br/
http://www.fgtkd.com.br/


 

1. A competição de Voleibol dos Jogos Abertos de Goiás será realizada de acordo com as 

Regras Internacionais adotadas pela Confederação Brasileira de Voleibol, este Regulamento 

e as normas adotadas pela Comissão Executiva dos Jogos Abertos. 

2. Em todos os jogos, o número de sets disputados será de 02 (dois) sets vencedores (melhor 

de três). Cada set é disputado utilizando o sistema “ponto por rally” (conforme regra), havendo 

necessidade de 3° set, este será disputado em forma de “Tie Break” (15 pontos). Em cada set 

é necessário uma diferença mínima de 02 (dois) pontos para uma equipe ser vencedora. 

3. A pontuação para classificação geral será a seguinte: 

Vitória por 2x0 ................................ 3 (três) pontos 

Vitória por 2x1 ................................ 2 (dois) pontos 

Derrota por 2x1 ............................... 1 (um) ponto 

Derrota por 2x0 ............................... 0 (zero) ponto 

Derrota por WxO .......................... ..-2 (menos dois) pontos 

 

4. Em caso de empate na classificação entre 02 (duas) ou mais equipes, serão observados os 

seguintes critérios para desempate: 

a) Entre 02 (duas) equipes: 

Confronto direto. 

b) Entre mais de 02 (duas) equipes: 

• Maior número de vitórias; 

• Maior número de pontos; 

• Maior quociente de sets average em todas as partidas realizadas pelos 

empatados na Fase; 

• Maior quociente de pontos average em todas as partidas realizadas pelos 

empatados na Fase; 

• Sorteio. 
 

5. No caso de ausência (WxO), o placar final será de 02x00 (25x00 e 25x00) para a equipe 

vencedora. 

6. O aquecimento dos atletas não poderá de forma alguma contribuir para o atraso do jogo. As 

equipes deverão aquecer com antecedência fora da quadra. Somente será permitido na quadra, 

o aquecimento de rede, que terá a duração máxima de 06 (seis) minutos. 

7. A altura de rede será a seguinte: 

Masculino 2,43 m 

Feminino 2,24 m 

 
8. A numeração dos atletas será de acordo com a regra. Em cada uma das Fases, o máximo 

de 12 (doze) atletas poderão ser utilizados além de um técnico e um auxiliar. 

 
9. O atleta ou dirigente que for desqualificado em uma partida, estará automaticamente, 

suspenso para o jogo seguinte de sua equipe. 

 

10. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Técnica dos Jogos Abertos. 

REGULAMENTO DE VOLEIBOL 



11. Entidade de Administração Goiana de Voleibol, com sede a Av. Fued José Sebba, 

Estádio Serra Dourada – Ala Sul, 2° andar, Jd. Goiás – Goiânia-GO – Fone: (0xx62) 99915-

0880 / 99621-2774. 



 
 

 

1. A competição será disputada na categoria masculina e feminina acima de 16 anos. Será 

permitida a inscrição de 2 (dois) atletas por equipe. 

2. Serão ofertadas aos inscritos na modalidade 12 vagas para categoria masculina e 12 vagas 

para categoria feminina sendo esses os primeiros as se escreverem no site do evento, que 

disputarão a competição em 3 (três) fases. A primeira fase será dividida em 4 grupos de 3 

equipes que jogarão entre si, classificando as 2 melhores equipes de cada grupo totalizando 

12 jogos. Na segunda fase os jogos serão de acordo com a tabela abaixo: 
 

13° jogo. 1° do grupo A 2° do grupo C 

14° jogo. 2° do grupo A 1° do grupo C 

15° jogo. 1° do grupo B 2° do grupo D 

16° jogo. 2° do grupo B 1° do grupo D 

 

Na terceira fase os vencedores dos jogos da segunda fase se enfrentarão conforme a 

tabela abaixo: 
 

SEMI FINAL 

17° jogo. vencedor do 13° jogo Vencedor do 14° jogo 

18° jogo. Vencedor do 15° jogo Vencedor do 16° jogo 

 
 

FINAL 

19° jogo. Vencedor do 17° jogo Vencedor do 18° jogo 

20° jogo. Perdedor do 17° jogo Perdedor do 18° jogo 

 

3. Cada partida será disputada no modelo de melhor de 3 (três) sets, salvo alterações definidas 

por necessidade técnica da coordenação. 

4. Os sets são disputados com 21 pontos (exceto no set de desempate que será disputado até 

15 pontos, a não ser que ambos as equipes tenham completado, todos os sets deverão ter 

no mínimo uma diferença de dois pontos, para ser ganho. 

5. 14 pontos, quando o set será vencido pela dupla que conquistar uma vantagem de dois 

pontos de diferença). 

6. Nas competições (independente do sistema de disputa) a pontuação correspondente em 

cada partida será: a) 03 (três) pontos para a dupla vencedora por 2×0; b) 02 (dois) pontos 
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para a dupla vencedora por 2×1; c) 01 (um) ponto para a dupla perdedora por 2×1; d) 00 

(zero) pontos para derrota por 2×0; 

5.1. Caso a partida seja definida pela disputa de apenas um set, o sistema de pontuação será 

de 03 (três) pontos para a vitória e 00 (zero) pontos para a derrota. 

6. O sistema de desempate adotado nas fases que forem disputadas pelo sistema de rodízio 

será o seguinte: 

- Maior número de vitórias 

- Maior número de pontos conquistados 

- Sets Average 

- Pontos Averege 

- Confronto Direto 

- Sorteio 

7. Cada equipe terá direito a 01 (um) pedido de tempo de 40 segundos no set, o qual deverá 

ser solicitado pelo (a) capitão (a) da dupla. 

8. Os atletas deverão comparecer uniformizados para os jogos, sendo constituído de 

camisetas idênticas e numeradas (números 1 e 2 preferencialmente) e calção 

(preferencialmente iguais). 

9. Haverá tolerância de 15 (quinze) minutos apenas para o 1º jogo da rodada, ficando os 

demais para o horário programado em tabela. 

10. Caso o W x O ocorra, a dupla adversária daquela ausente terá seu placar final do jogo 

como 2 sets × 0 (parciais 21×0 / 21×0), para efeito de pontuação das demais equipes. 

10.1 Caso o W x O ocorra nas fases eliminatórias não será permitida a ascensão de duplas 

eliminadas nas fases anteriores. 

10.2 Todos os placares anteriores ao W x O serão revertidos para 2 sets x 0 (parciais 21×0 / 

21×0) em favor da equipe adversária daquela ausente. 

10.3 Caso a partida seja definida pela disputa de apenas um set, o placar final será de 1 set x 

0 (21×0) a favor da dupla adversária daquela ausente e todos os placares anteriores ao W x 

O, serão revertidos para 1 set x 0 (21×0) em favor da equipe adversária daquela ausente. 



 

1. A competição de Xadrez dos Jogos Abetos de Goiás será realizada de acordo com as 

Regras Oficiais da Federação Internacional de Xadrez – FIDE, este Regulamento e as normas 

adotadas pela Comissão Geral Organizadora. 

2. A modalidade será disputada na Fase Estadual. 

3. Cada município deverá inscrever no mínimo 2 (dois) e no máximo 5 atletas. 

4. Serão pontuados os 2 (dois) melhores jogadores de cada município. Somando a pontuação 

dos mesmos na competição. 

5. A competição será realizada com um torneio individual, nos gêneros masculino e feminino, 

pelo sistema suíço de emparceiramento com até 6 (seis) rodadas. 

6. Serão adotados os seguintes critérios de desempate. 

6.1. Confronto direto; 

6.2. Sonneborn-Berger; 

6.3. Buchoholz, com o corte do pior resultado; 

6.4. Buchholz, sem corte de resultados; 

6.5. Maior número de vitórias. 

7. Será aplicada a restrição de emparceiramento a jogadores do mesmo município. 

8. O ritmo de jogo será de 10 (dez) minutos com 05 (cinco) segundos de acréscimo para cada 

jogador desde o primeiro movimento com relógio digital ou 15 (quinze) minutos com relógio 

analógico. 

9. O participante que não puder disputar uma ou mais rodadas, deverá solicitar ao Diretor do 

Torneio ou Árbitro Principal a sua exclusão do emparceiramento. 

10. O enxadrista perdedor por ausência (WO) será excluído da competição. 

11.Não haverá Bye Ausente na primeira rodada. 

12. Os jogadores deverão anotar, em sistema algébrico abreviado, na planilha prescrita para 

a competição, os seus próprios lances e os lances do adversário de maneira legível, em 

conformidade comas regras do xadrez estabelecidas pela FIDE. 

13. Organização dos Jogos Abertos de Goiás disponibilizará à competição o material abaixo: 

I – Tabuleiro 

II – Planilha de anotação. 

14. Cada enxadrista deverá trazer o seu material de jogo (Peças e Relógios oficiais e em 

perfeito estado de funcionamento). 

15. Os casos omissos deverão ser resolvidos pela Coordenação da Modalidade. 

16. Inscrições: Deverão ser feitas pelo representante do município e enviada para o e-mail: 

clubedexadrezdegoias@gmail.com, contendo nome completo gênero e data de nascimento. 
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1 - DA CANDIDATURA – CADERNO DE ENCARGOS PARA AS SEDES 

 
O município que sediará os JOGOS ABERTOS em suas Fases Regional e Estadual deve 

comprometer-se a cumprir as exigências estabelecidas no presente documento, mediante ofício 

encaminhado a SEEL. 

A Comissão Executiva deslocar-se-á até os municípios indicados, com o objetivo de avaliar as 

condições administrativas, físicas, materiais e técnicas oferecidas para a realização dos Jogos. 

 
2 -DAS RESPONSABILIDADES 

2.1 DA SEEL: 

• Elaboração do Regulamento Geral; 

• Definição dos critérios de participação dos municípios; 

• Elaboração e execução do plano de captação de recursos financeiros; 

• Liberação de recursos supletivos e materiais necessários; 

• Aprovação e acompanhamento do projeto de preparação e execução dos Jogos; 

• Divulgação, em âmbito Estadual, através de releases a jornais e emissoras de 

rádio e televisão; 

• Expedição de correspondências: circulares, boletins oficiais, portarias e outros; 

• Pagamentos das taxas de arbitragem e transporte dos árbitros; 

• Premiação nas Fases Regional e Estadual com troféus e medalhas aos 1°, 2°, e 3° 

lugares; 

• Hospedagem das equipes de arbitragem, Coordenação Geral e Comissão Geral 

Organizadora. 

2.2 DO MUNICÍPIO (SEDE): 

• Locais adequados de hospedagem e alimentação, para todos os participantes dos 

Jogos (atletas, dirigentes e técnicos); 

• Assistência médico-hospitalar (desfibrilador) de emergência a todos os 

participantes; 

• Locais de competições adequados às exigências oficiais de cada modalidade, em 

perfeitas condições de uso; 

• Lugar para funcionamento da Coordenação Geral; 

• Materiais e equipamentos desportivos (fixo e móvel) de conformidade com o 

mínimo exigido para cada modalidade; 

• Material de expediente para suporte do evento; 

• Solenidades de: abertura, premiação e encerramento; 

• Segurança nos locais de hospedagem e de competições; 

• Divulgações dos Jogos; 

• Disponibilizar espaço para montagem de cozinha para alimentação das 

delegações. 

 
3 - DAS CIDADES PARTICIPANTES 

• Transporte de seus atletas até a cidade sede e dentro dela; 

• Colchões, roupas de cama e banho; 

• Preparar os atletas tecnicamente; 

• Uniformização de todos seus atletas. 



4- ORIENTAÇÕES BÁSICAS 

4.1 INSTALAÇÕES ESPORTIVAS 

Atletismo, pista ou local adaptado para realização das provas programadas, aprovadas 

mediante parecer técnico da coordenação da modalidade e/ou Comissão Geral 

Organizadora. 

Basquetebol, Futsal, Handebol, Voleibol, quadras polivalentes, cobertas, e iluminadas, 

com as devidas demarcações e todos os seus implementos: tabelas completas, redes, 

postes, traves, bancos de reservas, mesas e cadeiras para o preenchimento das 

súmulas dos jogos. 

 
Bocha Paralímpica, Capoeira, Ginástica Artística, Jiu-Jitsu, Judô, Karatê, Taekwondo 

e Xadrez: salão ou outro espaço coberto com área adequada para a prática destas 

modalidades. 

Natação: uma piscina adaptada para a realização das provas programadas, aprovadas 

mediante parecer técnico da Coordenação da modalidade e/ou Comissão Geral 

Organizadora. 



 
 
 

Datas e Regiões no site dos Jogos Abertos 2021 

 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Após a inscrição do município, toda correspondência relativa aos Jogos Abertos do Estado de 

Goiás será dirigida ao representante credenciado. A inscrição do município implica na aceitação 

das condições de participação estabelecidas neste documento e no Regulamento Geral dos 

Jogos. 

Av. José Fued Sebba – Estádio Serra Dourada – Ala Norte, Jd. Goiás – CEP: 74.805-100 - 

Goiânia – GO. Fones: (062) 3201-6077/6068 

DIVISÃO EM REGIÕES 



 
 
 
 
 

HENDERSON DE PAULA RODRIGUES 

Secretário de Estado de Esporte e Lazer 

 
 
 
 

ANTÔNIO CARNEIRO 

Superintendente de Esporte e Lazer 

 
 
 
 

CAIO MALTA MOREIRA 

Gerente de Eventos Esportivos 

COMISSÃO EXECUTIVA 


