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REGULAMENTO GERAL 
 
 

CAPITULO I 
DA FINALIDADE 

 
 Art. 1º Este regulamento tem por finalidade normatizar os “JOGOS DE INTEGRAÇÃO DOS 
SERVIDORES MUNICIPAIS DA MICRORREGIÃO DA AMOSC - JISMA”, visando informar a todos os 
Municípios integrantes da Microrregião quanto às normas básicas para realização deste torneio em 
todas as suas modalidades; 
 
 Art. 2º As modalidades a serem disputadas são as seguintes: 
 
 I - Futebol Suíço Masculino;  
 II- Voleibol Misto; 
 III - Futsal Feminino; 
 IV - Bocha Feminino; 
 V - Truco; 
 VI - Canastrão; 
 VII - Bocha 48 Feminino; 
 VIII - Bocha 48 Masculino; 
 IX - Dominó; 
 X – Voleibol de Areia; 
 XI – Campanha Beneficente; 
  
 
 § 1º O município sede do evento escolherá quais as modalidades têm condições de sediar. 
 
  

CAPITULO II 
DA ORGANIZAÇÃO DOS JOGOS 

 
 Art. 3º Os JISMA serão promovidos e coordenados pela AMOSC e pelo Município sede. 
  
 Art. 4º Compete à Associação dos Servidores Públicos Municipais do Município sede dos jogos, 
prestar todos os serviços que permitam o bom andamento da competição, com a supervisão da 
AMOSC. 
 
 Art. 5º Os JISMA têm por objetivo: 
 
 I – Proporcionar um dia de lazer e congraçamento aos participantes; 
 II – Fortalecer as relações sociais; 
 III – Aproximar e desenvolver as pessoas através da prática sadia do esporte. 
 IV – Trazer ao JISMA e consequentemente aos Servidores Municipais dos Municípios que 
compõem a Microrregião da AMOSC um maior envolvimento e comprometimento com as causas 
sociais.  

 
 

CAPITULO IV 
DA SOLENIDADE OFICIAL 

 
 Art. 6º O início das competições e a Solenidade Oficial dos JISMA nesta edição obedecerão às 
seguintes normas: 
 
 I - As competições desportivas iniciarão às 09:00 horas logo após o café da manhã; 
   
 II - A Solenidade Oficial ocorrerá após o término dos jogos, com hasteamento das Bandeiras 
Nacional, Estadual e do Município sede, pronunciamento das autoridades, almoço e entrega da 
premiação.  
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CAPITULO V 
DOS PARTICIPANTES 

 
 Art. 7º Poderão participar dos JISMA os Servidores Municipais efetivos, comissionados e os 
contratados por prazo determinado, Prefeitos, Vice-Prefeitos ou Presidentes das Câmaras de 
Vereadores, Vereadores em exercício e os médicos, engenheiros e arquitetos, dentistas e assessores 
jurídicos contratados por processo licitatório. 
 
 § 1º A data de nomeação ou contratação dos participantes a que se refere o caput, deve ser 
anterior a data do preenchimento da Ficha de Inscrição. 
 
 § 2º Excepcionalmente, os Municípios que não disporem de atletas suficientes para disputar 
determinada modalidade, poderão inscrever, o(a) cônjuge do(a) Prefeito(a) e do(a) Vice Prefeito(a). 
 
 § 3º Os municípios poderão inscrever ainda os seguintes atletas: 
 
 a) Até 2 funcionários da EPAGRI e/ou da Vigilância Sanitária que trabalham nos escritórios locais 
de cada Município; 
 b) Conselheiros Tutelares que tiverem vínculo com a Prefeitura; 
 c) Suplente de Vereador desde que em exercício na data inscrição; 
 d) Servidores Efetivos e Comissionados das Câmaras de Vereadores; 
 e) Estagiários; 
 f) Funcionários da CIDASC; 
 g) Professor Estadual Cedido ao Município. 
 
 § 4º O Atleta poderá estar inscrito em uma ou mais modalidades, devendo em caso de 
simultaneidade de jogos dos seus times, optar por um deles, podendo recair sobre este as penas 
previstas nos capítulos VI e IX deste regulamento geral, para casos de WO. 
 
 § 5º O município poderá inscrever ou substituir até 2 (dois) atletas por modalidade no dia dos 
jogos, nas mesmas condições dos demais inscritos previamente, e em caso de questionamentos 
quanto ao vínculo a organização reserva-se no direito de verificar a comprovação posteriormente.     

 
CAPITULO VI 
DOS JOGOS 

 
 Art. 8º O início dos jogos está previsto para as 09:00 horas da manhã, devendo as equipes 
deslocarem-se com antecedência a este horário para os locais de competição. 
 
 Parágrafo único: Não poderão participar da competição os atletas que não apresentarem 
documento de identificação com foto antes da primeira partida da equipe e/ou atletas que não 
estiverem devidamente uniformizadas nas modalidades de futebol suíço, futsal feminino, voleibol 
(misto), bocha feminino (rolada) e voleibol de areia. 
  
 Art. 9º A equipe que não comparecer para a disputa, em qualquer uma das partidas, 
independente da modalidade, perderá a partida por WO e 3 (três) pontos na contagem geral. 

 
 § 1º A equipe que for prejudicada pelo não comparecimento de um ou mais dos seus atletas, 
deverá procurar o coordenador da modalidade (funcionário da AMOSC) para o registro do (s) nome (s) 
do (s) mesmo (s), que será automaticamente eliminado da próxima edição do JISMA. 
 
 § 2º Aplica-se o disposto no caput, depois de decorridos o tempo de tolerância de 5 (cinco) 
minutos, cuja contagem do tempo será determinada pelo árbitro da partida ou pelo coordenador da 
modalidade. 
 
 § 3º A equipe que não comparecer às competições desde o início, ou seja, que não jogar 
nenhuma partida, sofrerá apenas a penalidade prevista no caput deste artigo, desde que informe tal 
situação ao coordenador de cada modalidade antes do início das competições. Caso a equipe não 
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informar tal situação além de ser penalizada pelo caput deste artigo, sofrerá a penalidade prevista no § 
1º do Art. 9º. 
 
 § 4º O município que inscreveu a modalidade e não escrever atletas e não comunicar que não irá 
participar dessa modalidade inscrita, o mesmo ficará impedido de participar desta modalidade na 
próxima edição dos jogos. 
 
 Parágrafo Único: O registro que está previsto no § 1º do art. 9º somente será aceito se for 
preenchido no modelo do anexo único deste regulamento geral e estar assinado pelo presidente 
da associação dos servidores ou pelo secretário de esporte do município. 
 
 Art. 10. Para tornar a competição mais dinâmica os coordenadores de cada modalidade poderão, 
a qualquer tempo, alterar o local de competição bem como a sequência dos jogos.  
 
 Parágrafo único: Em conformidade com o disposto no caput deste artigo, o coordenador de 
cada modalidade poderá, ainda, deixar de realizar determinada partida desde que nenhuma das 
equipes saia prejudicada e haja anuência expressa de ambas. 
 

 
CAPITULO VII 

DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS AGREMIAÇÕES 
 

 Art. 11.  A AMOSC e o Município sede não se responsabilizarão por acidentes ocorridos com 
atletas ou por estes provocados no dia da competição. 
 
 Art. 12. As delegações, equipes e atletas deverão zelar por este regulamento. 
  
 Art. 13. São partes integrantes do presente regulamento, o regulamento específico de cada 
modalidade, ficando os membros da Comissão Central Organizadora responsáveis por quaisquer 
dúvidas ou impasses que vierem a surgir. 
 

 
CAPITULO VIII 

DA ARBITRAGEM 
 

 Art. 14. Os árbitros para as modalidades de futebol suíço, voleibol misto, futsal feminino, bocha 
feminino e voleibol de areia serão contratados e a despesa será de responsabilidade da AMOSC. 
 
 Art. 15. As modalidades de truco e canastrão dispensam a atuação de árbitros, ficando a cargo 
dos próprios competidores a tarefa de marcação da pontuação.  
 
 Art. 16. As modalidades de dominó e bocha 48 dispensam a atuação de árbitros, ficando a cargo 
dos funcionários da AMOSC, coordenadores das modalidades a tarefa de marcação da pontuação. 
 
 Art. 17. A campanha beneficente será coordenada pela Associação de Servidores de cada 
Município ou pelo secretário de esporte do município, sendo que o relatório com o resultado da 
campanha deverá estar assinado pelo presidente da Associação de Servidores ou pelo Secretário de 
Esporte do município. 

 
CAPITULO IX 

DO CONSELHO DISCIPLINAR E DAS PENALIDADES 
 

 Art. 18. O Conselho Disciplinar dos JISMA será composto por 4 (quatro) membros, assim 
constituído: 
 
 I – Presidente da Comissão Central Organizadora; 
 II - Representante da Equipe de Arbitragem; 
 III – Representante do Município sede; 
 IV – Representante da CCO na modalidade. 
 



 
 
 
 

XLIX JOGOS DE INTEGRAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA MICRORREGIÃO DA AMOSC 

GUATAMBU – 18 DE MAIO DE 2019 
 

 § 1º Todas as ocorrências relativas à disciplina serão julgadas pelo Conselho Disciplinar não 
cabendo nenhum recurso por parte das equipes e atletas. 
 
 § 2º Também são de responsabilidade do Conselho Disciplinar o julgamento dos recursos 
trazidos de qualquer delegação, contra decisão tomada pelo Coordenador de Modalidade quanto a 
alguma questão polêmica ocorrida durante os jogos, desde que: 
  
 a) o recurso seja feito por escrito e assinados pelo Senhor Prefeito Municipal ou pelo 
representante oficial do Município (pessoa de contato da organização dos jogos) e/ou pelo responsável 
da equipe no dia da disputa; 
 
 b) o recurso seja entregue para o coordenador da modalidade dentro do prazo máximo de 1 
(uma) hora após o término da partida em que ocorreu o incidente. 
 
 § 3º Em caso de não observância do parágrafo 5º do art. 7º, o atleta e a modalidade ficam 
impedidos de participarem da próxima edição dos jogos, bem como haverá a reversão da pontuação ou 
premiação adquirida. 
 
 Art. 19. O atleta que, durante a competição, agir ou comportar-se de forma indisciplinada ou 
ainda, ser expulso da competição em virtude de agressão física ou verbal aos árbitros, aos adversários, 
aos organizadores ou participantes, ficará automaticamente, suspenso da próxima edição dos JISMA, 
ou sujeito a outra penalidade a ser definida pelo Conselho Disciplinar. 
 

CAPITULO X 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

 
 Art. 20. A delegação de cada Município deverá indicar um dirigente, que deverá se fazer 
representar nas reuniões da Comissão Organizadora, sempre que se fizer necessário. 
 
 Art. 21. O troféu rotativo será entregue provisoriamente à delegação que somar o maior número 
de pontos na edição dos Jogos, podendo levá-lo definitivamente quando for campeão geral por três 
vezes consecutivamente. 
 
 Art. 22. A pontuação dos 3º (três) primeiros colocados em cada modalidade obedecerá ao que 
segue: 
 
 I - A equipe campeã da modalidade de Futebol Suíço somará 10 pontos; a vice-campeã somará 
8 pontos; e a terceira colocada 6 pontos; 
 II - A equipe campeã da modalidade de Voleibol Misto somará 8 pontos; a vice-campeã 6 pontos; 
e terceira colocada 4 pontos; 
 III - A equipe campeã da modalidade de Futsal Feminino somará 8 pontos; a vice-campeã 6 
pontos; e terceira colocada 4 pontos; 
 IV - A equipe campeã da modalidade de Bocha Feminino somará 6 pontos; a vice-campeã 4 
pontos; e a terceira colocada 2 pontos. 
 V - A equipe campeã da modalidade de Truco somará 6 pontos; a vice-campeã 4 pontos; e a 
terceira colocada 2 pontos. 
 VI - A equipe campeã da modalidade de Canastrão somará 6 pontos; a vice-campeã 4 pontos; e 
a terceira colocada 2 pontos. 
 VII - A equipe campeã da modalidade de Bocha 48 masculino somará 6 pontos; a vice-campeã 4 
pontos; e a terceira colocada 2 pontos; 
 VIII - A equipe campeã da modalidade de Bocha 48 feminino somará 6 pontos; a vice-campeã 4 
pontos; e a terceira colocada 2 pontos; 
 IX - A equipe campeã da modalidade de Dominó somará 6 pontos; a vice-campeã 4 pontos; e a 
terceira colocada 2 pontos; 
 X - Na modalidade da Campanha Beneficente serão premiadas todas as equipes que 
arrecadarem a quantia mínima de 100 kg de alimentos não perecíveis, somando a estes 10 pontos na 
soma geral; 
 XI - A equipe campeã da modalidade de Voleibol de Areia somará 8 pontos; a vice-campeã 6 
pontos; e a terceira colocada 4 pontos. 
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 § 1º Com o intuito de incentivar a participação em todas as modalidades dos JISMA, as equipes 
serão premiadas com 1 ponto a cada modalidade em que efetivamente estiver inscrita.  
 
 § 2º No caso de empate em pontos, entre duas ou mais equipes, será considerada campeã do 
JISMA, aquela que estiver inscrita no maior número de modalidades. Caso permaneça o empate será 
declarada campeã a equipe que venceu a modalidade de maior pontuação. 
 
 Paragrafo Único: O prefeito e/ou vice-prefeito que tiver sua participação confirmada e efetiva 
em qualquer uma das modalidades, garantirá ao seu município a soma de 1 ponto na classificação 
geral.  
 
 Art. 23. Os municípios que após o término dos jogos encaminharem para a AMOSC a ficha de 
avaliação devidamente preenchida serão compensados com 1 ponto na próxima edição dos JISMA. 
 
 Paragrafo Único: A entrega da ficha de avaliação que se refere o art. 12 deverá ser entregue 
em até 30 dias da data de realização dos jogos, para que a mesma seja considerada válida para 
contemplação da pontuação para a próxima edição. 
 
 Art. 24. Durante a competição deve-se evitar o excesso de consumo de bebida alcoólica, 
principalmente os atletas que têm jogos pela frente, fincando sob a responsabilidade do capitão da 
modalidade e do responsável pela delegação, o controle e aconselhamento aos mesmos. 
  
 Art. 25. Ficarão impossibilitados de participar da próxima edição dos Jogos de Integração: 
 
 I – os atletas que, inscritos em determinada modalidade não comparecerem aos jogos, sem 
justificar, impedindo a participação de sua equipe por insuficiência de atletas, ficando o Conselho 
Disciplinar responsável pelo cumprimento desta punição; 
 
 II – os atletas e ou equipes que, após terem iniciado as competições, em algum momento 
desistirem da mesma, causando WO intencionalmente ou não, uma vez que este ato pode prejudicar a 
pontuação das equipes adversárias nos critérios de desempate. 
 
 Art. 26. Não será permitido durante a realização dos jogos qualquer tipo de aposta envolvendo 
valores seja por atletas participando das competições ou por torcedores (terceiros), onde se 
identificado esse tipo de atividade os atletas e/ou município sofrerá as seguintes penalidades: 
 
 I – Se as apostas forem entre atletas participantes dos jogos, os mesmos serão excluídos da 
competição; e 
 
 II – Se as apostas forem entre torcedores (terceiros), será identificado o município a que o 
mesmo pertence e comunicado o Prefeito municipal para providências. 
 

Chapecó, 10 de maio de 2019. 
COMISSÃO CENTRAL ORGANIZADORA - CCO
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ANEXO ÚNICO 
MUNICÍPIO DE ________________________ 
MODALIDADE ________________________ 

Atleta Presente 
Não 

Presente 
 

Atleta Presente 
Não 

Presente 

      

      

      

      

      

      

      

Justificativa:________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________. 

 
___________________________________                                      ____________________________ 
Presidente da Associação de Servidores                                          Coordenador da Modalidade 
     e/ou Secretário de Esporte                        

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
MUNICÍPIO DE ________________________ 
MODALIDADE ________________________ 

Atleta Presente 
Não 

Presente 
 

Atleta Presente 
Não 

Presente 

      

      

      

      

      

      

      

Justificativa:________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.  

 
___________________________________                                      ____________________________ 
Presidente da Associação de Servidores                                          Coordenador da Modalidade 
     e/ou Secretário de Esporte                        
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REGULAMENTO ESPECÍFICO 
 DO FUTEBOL SUÍÇO 

 
CAPÍTULO I 

DAS DIMENSÕES DO CAMPO 

 Art. 1º A competição da modalidade de futebol suíço será realizada em campo de grama, 
medindo aproximadamente 60 x 30 metros ou campo que o município sede dos jogos colocar a 
disposição para a realização dos jogos. 

 § 1º A área do goleiro terá as dimensões de 6 metros da linha de fundo ao meio de campo e de 
14 metros entre as duas laterais. 

 § 2º As traves deverão ter, no mínimo, 4 metros de largura por 2 metros de altura. 

 § 3º A marca do pênalti deverá estar localizada a 8 (oito) metros da linha de fundo, no ponto 
central das duas traves e do meio de campo.  

 
CAPÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES 
 

Art. 2º Cada equipe poderá inscrever, no máximo, 14 (quatorze) e no mínimo, 7 (sete) atletas. 
 
Art. 3º As equipes, durante a partida, deverão permanecer devidamente uniformizadas, 

compreendendo camisas, meias, calção e calçado apropriado ao esporte. 
 
§ 1º As camisas deverão ser da mesma cor e conter numeração nas costas. 
 
§ 2º As equipes deverão trazer para a competição 2 (dois) ternos de camisas de cores 

diferentes para evitar transtornos nas disputas dos jogos. 
 
§ 3º Fica expressamente proibido o uso de chuteiras de futebol de campo, ficando o árbitro ou 

coordenador da modalidade autorizado a retirar o atleta da competição caso não cumpra esta 
determinação. 

 
Art. 4º As equipes deverão iniciar o jogo com no máximo 7 (sete) jogadores e no mínimo 5 

(cinco), não podendo neste caso terminar a partida com um número menor do que este último. 
 
Parágrafo único. Se a equipe que estiver jogando com 5 (cinco) atletas e tiver um atleta 

desclassificado ou expulso, não poderá continuar a partida e será considerada perdedora da partida em 
disputa. 

 
Art. 5º Para efeitos de resultado, quando uma das equipes não comparecer para a disputa, por 

qualquer motivo, o resultado será por WO em favor da equipe presente. 
 
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput, depois de decorridos 5 (cinco) minutos de 

tolerância, cuja contagem do tempo será determinada pelo árbitro da partida. 
  

CAPÍTULO III 
FORMA DE DISPUTA 

 
Art. 6º As equipes escaladas para jogar, deverão aguardar o término do jogo em andamento, 

devidamente uniformizadas, aplicando-se, se for o caso, o parágrafo único do art. 5º. 
 
Art. 7º O sistema de disputa será o seguinte: 
 
I – Na primeira fase os jogos serão eliminatórios dentro de cada chave, classificando-se 1(uma) 

equipe por chave para a fase semifinal; 
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II – As equipes vencedoras da fase semifinal disputam o primeiro e segundo lugar e às equipes 
perdedoras disputam o terceiro lugar; 
 

Art. 8º As partidas terão duração de 20 (vinte) minutos, divididos em dois tempos de 10 (dez) 
minutos, podendo cada equipe fazer um pedido de tempo equivalente a 1 (um) minuto por partida. 
 

Art. 9º As partidas terminadas empatadas serão decididas através da cobrança de penalidades 
máximas. 

 
§ 1º Serão cobradas 5 (cinco) penalidades, dentre os atletas que terminaram a partida, de 

forma alternada, iniciando a cobrança a equipe vencedora do sorteio, realizado pelo juiz, na presença 
dos dois capitães. 

 
§ 2º Em casos de decisão por pênaltis não será considerado gol as cobranças que por ventura 

baterem na trave e rebatendo no goleiro ultrapassem a linha de gol. 
 
§ 3º Se a partida continuar empatada, serão cobradas tantas séries de 1 (uma) penalidade por 

equipe, até que seja apurada a equipe vencedora, iniciando-se a cobrança dos pênaltis pelos jogadores 
remanescentes. 

 
§ 4º O goleiro não poderá movimentar-se da linha do gol, antes do batedor tocar na bola. 
 
§ 5º O batedor terá liberdade para movimentar-se ao bater a penalidade máxima. 
 
Art. 10. O gol de arremesso lateral não é válido e serão cobradas com as duas mãos, podendo 

ser revertido, a critério do juiz, caso cobrado de forma irregular. 
 
Art. 11. O arremesso do goleiro, ao repor a bola em jogo, somente poderá fazê-lo com as 

mãos, não sendo válido o gol de arremesso direto. 
 
§ 1º O gol olímpico é válido. 
 

CAPÍTULO IV 
SISTEMA DISCIPLINAR 

 
Art. 13. Todo atleta expulso do campo não poderá participar mais do referido torneio. 
 
Art. 14. Todas as faltas no campo, cometidas por atletas, deverão ser indicadas pela 

arbitragem à mesa que as anotará na súmula. 
 
Art. 15. A equipe que cometer 6 (seis) faltas na partida, terá contra sua meta, a partir da 7ª 

falta, a cobrança de tiro livre direto, sem barreira. 
 
Art. 16. Todas as faltas poderão ser cobradas em apenas 1 (um) toque. 
  
Parágrafo único. A equipe poderá formar barreira, cuja distância não poderá ser inferior a 5 

(cinco) metros de distância do local da infração, com exceção do pênalti e do tiro livre direto. 
 
Art. 17. O atleta que for penalizado pelo árbitro com cartão amarelo, ficará por 1 (um) minuto, 

fora do jogo, não podendo ser substituído nesse período por outro atleta. 
 
Art. 18. O atleta que for penalizado pelo árbitro com cartão vermelho, não poderá ser 

substituído por outro atleta, bem como não poderá participar do restante do torneio. 
 
Art. 19. Não há limite de substituições. 
 
Parágrafo único. O controle das substituições ficará a cargo da mesa e o retorno do atleta não 

depende da autorização do árbitro. 
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CAPÍTULO V 
DOS DIREITOS DAS AGREMIAÇÕES 

 
Art. 20. O prazo de ingresso de recursos junto ao coordenador da modalidade é de 1 (uma) 

hora após o término da partida, devidamente assinado pelo representante da equipe que se sentir 
prejudicada. 

 
Art. 21. Um dirigente de cada equipe terá livre acesso, desde que identificado, nas reuniões da 

Comissão Central Organizadora, sempre que estas forem realizadas. 
 

CAPÍTULO VI 
DAS DIPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

 
Art. 22. Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos pela Comissão Central 

Organizadora do torneio e as decisões dos recursos pelos representantes das equipes participantes ou 
Assembléia Geral de Prefeitos. 

 
 

Chapecó, 10 de maio de 2019. 
COMISSÃO CENTRAL ORGANIZADORA - CCO 
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REGULAMENTO ESPECÍFICO 
DO VOLEIBOL (MISTO) 

 
 Art. 1º Os jogos da modalidade de Voleibol (misto) serão disputados de acordo com o 
Regulamento Geral e este Regulamento específico; os casos omissos neste regulamento será 
observando as normas oficiais da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV). 
 
 Art. 2º Os jogos de Integração da AMOSC, na modalidade de Voleibol, serão realizados em 
quadra coberta, com altura da rede a 2,35m, devendo os atletas estar uniformizados, ou seja, calçando 
tênis, vestindo camiseta da mesma cor, contendo numeração nas costas e calção ou agasalho. 
 
 Art. 3º Cada time entrará em quadra com no mínimo 1 (um) e no máximo 3 (três) atletas do sexo 
masculino, podendo fazer até 6 substituições em cada partida, observando-se sempre o início deste 
artigo. 
 
 Art. 4º Será permitido que cada equipe solicite 1 (um) tempo de 1 (um) minuto para descanso e 
instrução por set. 
 
 Art. 5º O sistema de disputa será de eliminatória simples, de acordo com a Tabela Anexa, em 
uma partida de 1 (um) set. 
 
 Art. 6º A pontuação da partida será de até 20 (vinte) pontos corridos, sem vantagem, sem 
rotação de quadra, observando-se a diferença de 2 (dois) pontos para fechar a partida, tendo como 
limite a pontuação máxima de 25 (vinte e cinco) pontos.   
  
 Art. 7º Na primeira fase, as equipes perdedoras serão eliminadas, com exceção da fase 
semifinal, onde as equipes perdedoras realizarão ainda o jogo de disputa do terceiro lugar. 
 
 Art. 8º Não haverá jogos de desempate. 
 
 Art. 9º Não será permitido que a equipe jogue se não tiver no mínimo 6 atletas em quadra, 
observado o disposto no artigo 3º deste mesmo regulamento. Caso a equipe não atenda a este artigo 
em cinco minutos a partir do aviso do coordenador da modalidade, à equipe adversária será concedida 
a vitória por WO. 
 
 Art. 10º O jogo será arbitrado por dois juizes contratados pela Comissão Central Organizadora. 
 
 Art. 11º As dúvidas serão esclarecidas pelo Coordenador da Modalidade em disputa, podendo 
este recorrer a Comissão Organizadora dos JISMA. 
 

  
 
 

Chapecó, 10 de maio de 2019. 
COMISSÃO CENTRAL ORGANIZADORA - CCO
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REGULAMENTO ESPECÍFICO 
DO FUTSAL 

 
 Art. 1º Os jogos da modalidade de Futsal feminino serão disputados de acordo com o 
Regulamento Geral e este Regulamento específico. 
 
 Parágrafo único: As regras que não tiverem contempladas no regulamento geral e/ou 
específico, deverá ser observada a regra oficial da Confederação Brasileira de Futebol de Salão 
(CBFS). 

 
CAPÍTULO I 

DAS DIMENSÕES DA QUADRA 

 Art. 2º A competição da modalidade de futsal feminino será realizada em quadra coberta. A 
quadra de jogo será um retângulo com o comprimento máximo de 42 metros e o mínimo de 25 metros, 
tendo largura máxima de 22 metros e a mínima de 15 metros ou quadra que o município sede dos 
jogos colocar a disposição para a realização dos jogos. 
 

CAPÍTULO II 
DA COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES 

 
Art. 3º Cada equipe poderá inscrever, no máximo, 10 (dez) e no mínimo, 5 (cinco) atletas. 
 
Art. 4º As equipes, durante a partida, deverão permanecer devidamente uniformizadas, 

compreendendo camisas, meias, calção e calçado apropriado ao esporte. 
 
§ 1º As camisas deverão ser da mesma cor e conter a numeração nas costas. 
 
§ 2º As equipes deverão trazer para a competição 2 (dois) ternos de camisas de cores 

diferentes para evitar transtornos nas disputas dos jogos. 
 
§ 3º Fica expressamente proibido o uso de chuteiras ou qualquer outro tipo de calçado que não 

seja para a prática de futsal, ficando o árbitro ou coordenador da modalidade autorizado a retirar o 
atleta da competição caso não cumpra esta determinação. 

 
Art. 5º As equipes deverão iniciar o jogo com no mínimo 5 (cinco) atletas. 
 
Art. 6º Para efeitos de resultado, quando uma das equipes não comparecer para a disputa, por 

qualquer motivo, o resultado será por WO em favor da equipe presente. 
 
Parágrafo único: Aplica-se o disposto no caput, depois de decorridos 5 (cinco) minutos de 

tolerância, cuja contagem do tempo será determinada pelo árbitro da partida. 
  

CAPÍTULO III 
FORMA DE DISPUTA 

 
Art. 7º As equipes escaladas para jogar, deverão aguardar o término do jogo em andamento, 

devidamente uniformizada, aplicando-se, se for o caso, o parágrafo único do art. 6º. 
 
Art. 8º O sistema de disputa será o seguinte: 
 
I – Na primeira fase os jogos serão eliminatórios dentro de cada chave, classificando-se 1(uma) 

equipe por chave para a fase semifinal; 
 
II – As equipes vencedoras da fase semifinal disputam o primeiro e segundo lugar e às equipes 

perdedoras disputam o terceiro lugar; 
 

Art. 9º As partidas terão duração de 10 (dez) minutos corridos, podendo cada equipe dispor de 
um pedido de tempo equivalente a 1 (um) minuto por partida. 
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Art. 10º As partidas terminadas empatadas serão decididas através da cobrança de 

penalidades máximas. 
 
§ 1º Será cobrada uma série de 3 (três) penalidades por equipe, de forma alternada, dentre os 

atletas que terminaram a partida, terminando a série de 3 (três) penalidades e a disputa ainda estiver 
empatada serão cobradas 1 (uma) penalidade por equipe até que seja apurada a equipe vencedora, 
iniciando a cobrança a equipe vencedora do sorteio, realizado pelo árbitro, na presença dos dois 
capitães. 

 
§ 2º A goleira não poderá movimentar-se da linha do gol, antes do batedor tocar na bola. 
 
§ 3º A batedora terá liberdade para movimentar-se ao bater a penalidade máxima. 
 
 

CAPÍTULO IV 
SISTEMA DISCIPLINAR 

 
Art. 11. Toda atleta que for expulsa do campo não poderá participar mais do referido torneio. 
 
Art. 12. Todas as faltas deverão ser indicadas pela arbitragem à mesa que as anotará na 

súmula. 
 
Art. 13. A atleta que cometer 3 (três) faltas em uma partida deverá ser substituída por outro, 

ficando vedado o seu retorno naquela partida. 
 
Art. 14. A equipe que cometer 5 (cinco) faltas na partida, terá contra sua meta, a partir da 6ª 

falta, a cobrança de tiro livre direto sem barreira. 
 
Art. 15. Todas as faltas poderão ser cobradas em apenas 1 (um) toque, salvo se a arbitragem 

estipular o contrário. 
  
Parágrafo único: A equipe poderá formar barreira, cuja distância não poderá ser inferior a 3 

(três) metros de distância do local da infração, com exceção do pênalti e do tiro livre direto. 
 
Art. 16. A atleta que for penalizada pelo árbitro com o segundo cartão amarelo na mesma 

partida ou mesmo se receber diretamente o cartão vermelho, será expulsa de quadra e somente 
poderá ser substituído depois de transcorrido o tempo de 2 (dois) minutos ou quando sua equipe sofrer 
gol. 

 
Parágrafo único: A atleta que for penalizada pelo árbitro nos termos do caput deste artigo não 

poderá mais participar desta edição dos JISMA. 
 
Art. 17. Não há limite de substituições. 
 
Parágrafo único: O controle das substituições ficará a cargo da mesa e o retorno do atleta não 

depende da autorização do árbitro. 
 

CAPÍTULO V 
DOS DIREITOS DAS AGREMIAÇÕES 

 
Art. 18. O prazo de ingresso de recursos junto ao coordenador da modalidade é de 1 (uma) 

hora após o término da partida, devidamente assinado pelo representante da equipe que se sentir 
prejudicada. 

 
Art. 19. Um dirigente de cada equipe terá livre acesso, desde que identificado, nas reuniões da 

Comissão Central Organizadora, sempre que estas forem realizadas. 
 

 
CAPÍTULO VI 
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DAS DIPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
 
Art. 20. Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos pela Comissão Central 

Organizadora do torneio e as decisões dos recursos pelos representantes das equipes participantes ou 
Assembléia Geral de Prefeitos. 

 
 

Chapecó, 10 de maio de 2019. 
COMISSÃO CENTRAL ORGANIZADORA - CCO
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REGULAMENTO ESPECÍFICO 
DA BOCHA FEMININO 

 
   Art. 1º Os jogos da modalidade de Bocha Feminino serão disputados entre equipes com até 
quatro atletas, de acordo com o Regulamento Geral e este Regulamento específico; nos casos omissos 
serão observando as normas oficiais da Confederação Brasileira de Bocha e Bolão. Os jogos serão 
disputados em canchas indicadas pelo Município sede, podendo haver algumas discordâncias com a 
regra oficial, nas canchas ou bochas disponíveis. 
 

Art. 2º Antes do início das competições, as dúvidas com relação às Regras Oficiais deverão ser 
sanadas com a equipe de arbitragem. 

 
Art. 3º O critério de disputa será de eliminatória simples, sendo que os jogos da primeira etapa 

foram definidos por sorteio no congresso técnico. 
 

 Art. 4º A partida será disputada até 12 (doze) pontos, sendo que cada bocha vale 2 pontos. 
 
 Art. 5º As bochas serão disponibilizadas pelo Município sede dos jogos. 
 
 Art. 6º Em cada partida poderão jogar duas atletas da equipe, sendo que cada jogadora deverá 
lançar 2 (duas) bochas. 
 
 Art. 7º Poderá ser feita 1 (uma) substituição durante a partida. 
 
 Art. 8º A equipe deverá estar completa para o início da partida, não sendo permitido o início da 
partida caso uma das equipes encontre-se com apenas uma jogadora. 
 

Art. 9º A equipe que não comparecer na hora determinada para inicio da partida, terá 5 (cinco) 
minutos de tolerância, passado este tempo, será aplicado WO, considerando-se vencedora a equipe 
presente. 

 
Art. 10º Caso as duas equipes que irão disputar uma partida não tiverem mais chance de 

classificação e caso o resultado desta não interfira na pontuação das demais equipes, será cancelada a 
mesma visando acelerar o andamento dos jogos. 
 
 Art. 11. As atletas deverão usar calçado sem salto. 
 
 Art. 12. O uso do uniforme é obrigatório, sendo opcional o uso de agasalho. 
 
 Art. 13. Não será permitido pelo Juiz da partida, jogada experimental, exceto no primeiro jogo 
das semifinais onde as equipes vencedoras de cada chave concentram-se em uma única cancha; 
neste caso será permitido que cada atleta lance no máximo 2 (duas) bochas para experimento da 
cancha. 
 
 Art. 14. Cada equipe poderá contar com uma pessoa do lado de fora da cancha para instruir as 
atletas sobre as jogadas. 
 
 Art. 15. Antes do início do jogo será feito um sorteio das bochas, sendo que o ganhador do 
sorteio iniciará a partida lançando o bolim.  
 
 Art. 16. A marcação deverá ser diferente para cada equipe. 
 
 Art. 17. As jogadas deverão obedecer o Regulamento Oficial da Confederação Brasileira de 
Bocha e Bolão. 
 
 Art. 18. As dúvidas serão esclarecidas pelo Coordenador da Modalidade em disputa, podendo 
este recorrer a Comissão Organizadora dos JISMA, até o prazo de 1 (uma) hora após o término da 
partida. 

Chapecó, 10 de maio de 2019. 
COMISSÃO CENTRAL ORGANIZADORA - CCO 
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REGULAMENTO ESPECÍFICO 
DO TRUCO 

 
 Art. 1º A competição deverá ser realizada em local coberto e reservado, sendo necessário para 
o desenvolvimento das partidas, para cada dupla, uma mesa de aproximadamente 1 (um) metro 
quadrado, 4 (quatro) cadeiras e um baralho apropriado a esta modalidade e caneta para marcação dos 
pontos. 
 
 Art. 2º A forma de competição será por eliminatória simples, de acordo com a Tabela, na melhor 
de 3 (três) partidas, tornando-se vencedora do jogo a dupla que vencer 2 (duas) partidas. 

 
Art. 3º No caso de existir número ímpar de equipes, a que ficar no copo, por ocasião do sorteio, 

estará automaticamente classificada para a fase seguinte. 
 
 Art. 4º A modalidade será desenvolvida observada as seguintes regras básicas: 
 
 I – Inicia a distribuição das cartas o jogador que, dentre os quatro, cortar a carta de maior 
número; 
  
 II – É do carteiro a responsabilidade de embaralhar o baralho; 
  
 III – O jogador localizado imediatamente a esquerda do carteiro poderá, cortar o baralho e retirar 
a carta debaixo do maço, olhar e passar para o seu companheiro ou retirar a carta de cima ou debaixo 
do baralho sem cortá-lo; 
  
 IV – O carteiro inicia a distribuição das cartas da direita para a esquerda, uma a uma, até atingir 
o número de 3 (três), para cada jogador, virando uma no final, observada a sequência de distribuição; 
  
 V – O carteiro durante a distribuição poderá olhar apenas uma carta do seu companheiro; 
  
 VI – O jogador que trucar numa terceira rodada, independente se viu ou não a carta do 
adversário, mesmo que o ponto da primeira ou da segunda rodada tenha sido seu, deverá matá-la, sob 
pena de perder os pontos em disputa na jogada; 
  
 VII – No caso de empate em, onze a onze, nenhum dos quatro jogadores poderá olhar as cartas, 
antes do término da distribuição das mesmas e/ou antes, da vez de cada jogador jogar, iniciando-se 
com o jogador imediatamente à direita do carteiro. 
 
 Parágrafo único: O jogador ou dupla que não observar os incisos III, IV, V e VII, perderá 1 (um) 
ponto. 
 
 Art. 5º As dúvidas serão esclarecidas pelo Coordenador da Modalidade em disputa, podendo 
este recorrer a Comissão Organizadora dos JISMA, até o prazo de 1 (uma) hora após o término da 
partida. 

 
 

Chapecó, 10 de maio de 2019. 
COMISSÃO CENTRAL ORGANIZADORA – CCO 
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REGULAMENTO ESPECÍFICO 
DO CANASTRÃO 

 
 Art. 1º Iniciará a distribuição das cartas o competidor que tirar a carta maior do baralho. 
 
 Art. 2º Serão distribuídas 13 (treze) cartas para cada jogador, iniciando-se a distribuição da 
direita para a esquerda. 
  
 Parágrafo Único: A distribuição das cartas só poderá ser feita de uma ou duas carta por vez. 
 
 Art. 3º Será considerada vencedora a equipe que alcançar primeiro 3.000 (três mil) pontos. 
 
 Art. 4º Antes de começar o jogo, as equipes deverão verificar a existência de três vermelhos, 
sendo que quem o tiver, poderá pescar outra carta, observando-se sempre a ordem de preferência 
conforme a ordem de jogo na rodada. 
 
 Art. 5º Quando uma dupla alcançar 1.500 pontos ou mais, esta dupla deverá baixar 100 pontos 
ou mais, se errar será multado, deverá baixar com 120 pontos. 
  
 Parágrafo único: Em caso de erro na pontuação mínima para abertura, a penalidade de 
acréscimo na pontuação de abertura se aplica apenas ao jogador que cometeu a falha e não ao seu 
parceiro de jogo. 
 
 Art. 6º O valor das cartas para abertura ou soma final será: 

  
 I - às e coringuinha = 20 (vinte) pontos cada; 
  
 II - coringão = 50 (cinqüenta) pontos; 
  
 III - demais cartas = 10 (dez) pontos. 

 
 Art. 7º Os jogos poderão ser feitos em forma de trincas de quatro, rei ou às e de sequências. 
 
 Art. 8º O três vermelho não poderá ser utilizado em trincas ou seqüências e será sempre 
considerado bônus de 100 (cem) pontos à equipe que tivê-lo em mãos quando houver bate, desde que 
esta tenha feito pelo menos uma canastra. 
  
 Parágrafo único: O jogador que pescar 1 (um) três vermelho poderá pescar nova carta. 
 
 Art. 9º O três preto sempre será utilizado para trancar o bolo, não podendo ser utilizado em 
trincas ou mesmo sequências. 
 
 Parágrafo único: Em caso de bate, se algum jogador tiver em mãos algum três da cor preta, 
somará automaticamente cem pontos para cada carta três (preto), na contagem da equipe adversária. 
 
 Art. 10. Coringuinha ou coringão tranca jogo, não podendo a equipe adversária levar o bolo 
quando estes forem jogados na mesa. 
 
 Art. 11. O jogador que recolher as cartas existentes na mesa deverá obrigatoriamente baixar o 
seu jogo, utilizando apenas a primeira carta do bolo (carta vista) e demais cartas da mão. 
  
 § 1º Somente poderão ser abertas trincas (do mesmo número) utilizando quatro, rei e às; 
  
 § 2º Coringuinha ou coringão suja o jogo. 
 
  Art. 12. Em caso de bate, todas as cartas perdidas na mão contam para a equipe 
adversária. 
 
 Art. 13. O bate poderá ser feito somente se a equipe tiver concluído pelo menos uma canastra. 



 
 
 
 

XLIX JOGOS DE INTEGRAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA MICRORREGIÃO DA AMOSC 

GUATAMBU – 18 DE MAIO DE 2019 
 

  
 Parágrafo único: Numa mesma jogada o jogador pode concluir a primeira canastra da dupla e 
também bater o jogo. 
 
 Art. 14. As cartas serão baixadas na mesa somente quando o jogador estiver na sua vez de 
jogar, não podendo mais baixar nada após ter soltado sua carta no bolo, ou autorizado a continuidade 
do jogo. 
 
 Art. 15. Quando um competidor ficar com apenas uma carta na mão, não poderá mais juntar as 
cartas da mesa, uma vez que são necessárias pelo menos duas da mão para baixar uma trinca ou 
sequência. 
 
 Art. 16. No momento da batida, as cartas que permanecerem em poder dos competidores, serão 
trocadas, e os pontos somados para o adversário. 
  
 Art. 17.  No caso de terminar as cartas do baralho e nenhuma das duplas tenha batido o jogo, 
serão trocadas as cartas que permanecerem nas mãos e somados aos pontos das cartas baixadas. 
 
 Art. 18.  Não poderão ser colocados no mesmo jogo dois curingas. 
 
 Art. 19.  Os pontos serão contados pelas duplas, uma de cada vez e em voz alta. 
 
 Art. 20.  Os valores das canastras, para fins da contagem de pontos serão os seguintes: 
  
 a) Canastra real: 400 (quatrocentos) pontos; 
  
 b) Canastra Simples: 200 (duzentos) pontos; 
 
 c) Batida: 100 (cem) pontos. 

 
 Art. 21. As canastras só poderão ser consideradas reais se não tiverem nenhum coringa. 

 
 Art. 22. A competição deverá ser realizada em local coberto e reservado, sendo necessário para 
o desenvolvimento das partidas, para cada dupla, uma mesa de aproximadamente 1 (um) metro 
quadrado, 4 (quatro) cadeiras e um baralho apropriado a esta modalidade e caneta para marcação dos 
pontos. 
 
 Art. 23. A forma de competição será por eliminatória simples, de acordo com a Tabela. 

 
 Art. 24. As dúvidas serão esclarecidas pelo Coordenador da Modalidade em disputa, podendo 
este recorrer a Comissão Organizadora dos JISMA, até o prazo de 1 (uma) hora após o término da 
partida. 

 
 

Chapecó, 10 de maio de 2019. 
COMISSÃO CENTRAL ORGANIZADORA – CCO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

XLIX JOGOS DE INTEGRAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA MICRORREGIÃO DA AMOSC 

GUATAMBU – 18 DE MAIO DE 2019 
 

REGULAMENTO ESPECÍFICO 
DE BOCHA 48 

 
 Art. 1º A modalidade de bocha 48 será disputada de acordo com o Regulamento Geral e este 
Regulamento específico. 
 
    Art. 2º Os jogos de Integração da AMOSC, na modalidade de bocha 48, serão realizados em 
canchas específicas e simultaneamente as modalidades masculino e feminino. 

 
 Art. 3º Cada equipe será formada por até três atletas, sendo um deles reserva. 
 
 Parágrafo Único. Cada equipe poderá fazer a qualquer momento, uma substituição por partida. 
 
 Art. 4º O critério de disputa será de eliminatória simples, sendo que os jogos da primeira etapa 
foram definidos por sorteio no congresso técnico. 
 
 Art. 5º Cada dupla terá no máximo 5 (cinco) minutos para arremessar 20 (vinte) bochas, sendo 
10 (dez) para cada atleta. 
 
 Art. 6º O município sede dos jogos colocará uma pessoa responsável pela recolocação das 
bochas após cada arremesso do atleta, levando-se sempre em consideração o tempo definido no artigo 
5º deste regulamento. 
 
 Art. 7º Durante o arremesso, o Coordenador da modalidade é responsável em garantir silêncio 
na pista, podendo o atleta recusar-se ao arremesso enquanto esta condição não lhe for garantida. 
  
 Art. 8º A área de tiro será formada por um tronco de 50 cm de diâmetro, no qual serão dispostos 
um bochim central (10 pontos) e quatro bochas em diagonal (5 pontos cada). 
 
 Parágrafo Único. A distância de arremesso será de 10 (dez) metros da área de tiro na 
modalidade masculina e 7 (sete) metros na modalidade feminina. 
 
 Art. 9º Não será permitido que uma equipe jogue se não tiver o número mínimo de 2 atletas em 
cancha. Caso a equipe não atenda a este artigo, à equipe adversária será concedida a vitória por WO. 
 
 Art. 10. Em caso de empate após a soma geral das 20 bochas de cada equipe (dez para cada 
atleta), serão realizadas novas séries de quatro bochas para cada equipe (duas para cada atleta) até 
que se consiga o desempate. 
 
 Art. 11. Não serão permitidos passeio nem arremesso experimental nas canchas, porém fica 
autorizado cada atleta no seu 1º arremesso escolher se aceita ou não a jogada. 
 
 § 1ª Ao aceitar a jogada como válida o jogo segue normalmente e o atleta terá direito a mais 9 
(nove) arremessos.  
 
 § 2º Em caso de não aceitar, ou seja, considerar a jogada nula o atleta terá direito de arremessar 
mais 10 (dez) bochas. 
 
 Parágrafo Único. Os pontos que por ventura vier ocorrer na 1º jogada e que o jogador escolheu 
anular a jogada não deverão ser somados na pontuação total do atleta. 
 
 Art. 12. A partida será arbitrada pelo Coordenador da Modalidade, que responderá às dúvidas 
que surgirem durante as disputas e realizará o registro da pontuação, podendo este recorrer a 
Comissão Organizadora dos JISMA, até o prazo de 1 (uma) hora após o término da partida. 

 
 

Chapecó, 10 de maio de 2019. 
COMISSÃO CENTRAL ORGANIZADORA – CCO
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REGULAMENTO ESPECÍFICO 
DA MODALIDADE DE 

DOMINÓ 
 

CAPÍTULO I 
ASPECTOS GERAIS 

 
 Art. 1 Os jogos da modalidade de Dominó serão disputados de acordo com o Regulamento Geral 
e este Regulamento específico. 
  

CAPÍTULO II 
DA COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES 

 
Art. 2 Cada equipe poderá inscrever 3 (três) atletas. 

 
Art. 3 Para efeitos de resultado, quando uma das equipes não comparecer para a disputa, por 

qualquer motivo, o resultado será por WO em favor da equipe presente. 
 
Parágrafo único: Aplica-se o disposto no caput, depois de decorridos 5 (cinco) minutos de 

tolerância, cuja contagem do tempo será determinada pelo coordenador da modalidade. 
 

CAPÍTULO III 
DOS DIREITOS DAS AGREMIAÇÕES 

 
Art. 4 O prazo de ingresso de recursos junto à Comissão Central Organizadora é de 1 (uma) 

hora após o término da partida, devidamente assinado pelo representante da equipe que se sentir 
prejudicada. 

 
Art. 5 Um dirigente de cada equipe terá livre acesso, desde que identificado, nas reuniões da 

Comissão Central Organizadora, sempre que estas forem realizadas. 
 

 
CAPÍTULO IV 

LOCAL DA COMPETIÇÃO 
 

 Art. 6 A competição deverá ser realizada em local coberto e reservado, sendo necessário para 
o desenvolvimento das partidas, para cada dupla, uma mesa de aproximadamente 1 (um) metro 
quadrado, 4 (quatro) cadeiras. 
 
 

CAPÍTULO V 
FORMA DE DISPUTA 

 
Art. 7 O sistema de disputa será de eliminatória simples, de acordo com a tabela, na melhor de 

5 (cinco) partidas, tornando se vencedora do jogo a dupla que vencer 3 (três) partidas. 
 
 Art. 8 O jogo é disputado em dupla, devendo sentar em posições alternadas com os integrantes 
da outra dupla. 
 

CAPÍTULO VI 
REGRAS DO JOGO 

  
   
 Art. 9 As peças são “embaralhadas” na mesa, onde em ordem cada jogador pega 7 peças para 
jogar. 
 
 § 1º A ordem que se refere o caput deste artigo, dar-se-á da seguinte forma: 
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a) O jogador que pegar a peça com maior número de pontos, somando os 2 (dois) lados da 
mesma; 

b) Seguindo a ordem no sentido anti-horário. 
 
 Art. 10 A partida será iniciada pelo jogador que tem a peça 6-6 (seis/seis). Ele inicia a partida 
colocando esta peça no centro da mesa. A partir daí, joga se no sentido anti-horário. Cada jogador 
deve tentar encaixar alguma peça sua nas peças que estão na extremidade do jogo, uma por vez. 
Quando um jogador consegue encaixar uma peça, a vez é passada para o próximo jogador. Caso o 
jogador não tenha nenhuma peça que encaixe em qualquer lado, ele deve passar a vez, sem jogar 
peça nenhuma. 
 
 Art. 11 A partida pode terminar em 2 (duas) circunstâncias: 
 

a) Primeiro – Quando um jogador consegue bater o jogo, ou seja, quando 1 (um) jogador da 
dupla ficar sem nenhuma peça para jogar. Neste caso a dupla que bateu é considerada 
vencedora da partida. 

 
b) Segundo – Quando o jogo fica trancado, ou seja, quando nenhum dos jogadores consegue 

encaixar nenhuma peça no jogo. Neste caso considera se vencedora a equipe que tiver a 
menor soma de pontos, somando o número de pontos das peças dos 2 (dois) jogadores.  

  
 

CAPÍTULO VII 
DAS DIPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

 
Art. 12 Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos pela Comissão Central 

Organizadora do torneio e as decisões dos recursos pelos representantes das equipes participantes ou 
Assembléia Geral de Prefeitos. 

 
 

Chapecó, 10 de maio de 2019. 
COMISSÃO CENTRAL ORGANIZADORA – CCO 
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REGULAMENTO ESPECÍFICO DA MODALIDADE DE 
VOLEI DE AREIA (DUPLA) 

 
CAPÍTULO I 

ASPECTOS GERAIS 
 

 Art. 1º Os jogos da modalidade de Voleibol de Areia (dupla) serão disputados de acordo com o 
Regulamento Geral e este Regulamento específico; os casos omissos neste regulamento será 
observando-se as normas oficiais da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV). 
 
  

CAPÍTULO II 
DA COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES 

 
Art. 2º Cada equipe poderá inscrever, no máximo, 4 (quatro) e no mínimo, 2 (dois) atletas. 

 
 Parágrafo único: A equipe deverá entrar em quadra e permanecer durante a disputa da 
partida com 1 (um) atleta do sexo masculino e 1 (um) atleta do sexo feminino, podendo fazer até 4 
substituições em cada partida. 

 
Art. 3º As equipes, durante a partida, deverão permanecer devidamente uniformizadas, 

compreendendo camisas e calção apropriado ao esporte. 
 
Parágrafo único: As camisas deverão ser da mesma cor e conter a numeração nas costas. 
 
Art. 4º As equipes deverão iniciar o jogo com no mínimo 2 (dois) jogadores, não podendo neste 

caso terminar a partida com um número menor do que este. 
 
Parágrafo único: Se a equipe que estiver jogando com 2 (dois) atletas, e mesmo que esteja 

em igualdade ou em vantagem no placar, tiver um atleta desclassificado, machucado ou expulso, não 
poderá continuar a partida e será considerada perdedora da partida em disputa. 

 
Art. 5º Para efeitos de resultado, quando uma das equipes não comparecer para a disputa, por 

qualquer motivo, o resultado será por WO em favor da equipe presente, que receberá a pontuação 
máxima no set. 

 
Parágrafo único: Aplica-se o disposto no caput, depois de decorridos 5 (cinco) minutos de 

tolerância, cuja contagem do tempo será determinada pelo coordenador da modalidade. 
 
Art. 6º As equipes escaladas para jogar, deverão aguardar o término do jogo em andamento, 

devidamente uniformizadas e aquecidas (não haverá tempo para aquecimento em quadra), aplicando-
se, se for o caso, o parágrafo único do art. 5º. 

  
CAPÍTULO III 

FORMA DE DISPUTA 
 
Art. 7º O sistema de disputa será de eliminatória simples, de acordo com a tabela, em uma 

partida de 1 (um) set. 
 
 Art. 8º Será permitido que cada equipe solicite 1 (um) tempo de 1 (um) minuto para descanso e 
instrução por set. 
 
 Art. 9º A pontuação da partida será de até 20 (vinte) pontos corridos, sem vantagem, com uma 
rotação de quadra quando a primeira das duas equipes atingir 10 (dez) pontos, observando-se a 
diferença de 2 (dois) pontos para fechar a partida, tendo como limite a pontuação máxima de 25 (vinte 
e cinco) pontos. 

 
CAPÍTULO IV 
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SISTEMA DISCIPLINAR 
 
Art. 10º Todos os cartões recebidos em quadra, por irregularidades cometidas por atletas, 

deverão ser indicadas pela arbitragem à mesa que as anotará na súmula. 
 
Art. 11. O atleta que for penalizado pelo árbitro com cartão amarelo ou vermelho será somado 

01 (um) ponto para a equipe adversária. 
 
Art. 12. O atleta que for penalizado pelo árbitro com cartão vermelho, não poderá participar do 

restante desta edição dos jogos e poderá ser substituído nesse período por outro atleta. Dependendo 
da gravidade da infração o atleta poderá ser suspenso pelo Conselho Disciplinar das demais edições 
dos JISMA.  

 
CAPÍTULO V 

DOS DIREITOS DAS AGREMIAÇÕES 
 
Art. 13. O prazo de ingresso de recursos junto à Comissão Central Organizadora é de 1 (uma) 

hora após o término da partida, devidamente assinado pelo representante da equipe que se sentir 
prejudicada. 

 
Art. 14. Um dirigente de cada equipe terá livre acesso, desde que identificado, nas reuniões da 

Comissão Central Organizadora, sempre que estas forem realizadas. 
 
 

CAPÍTULO VI 
DAS DIMENSÕES DA QUADRA E REDE 

 
 Art. 15. A competição da modalidade de vôlei de areia (quarteto misto 4x4) será realizada em 
quadra de areia retangular, medindo 16m x 8m e circundada por uma zona livre de no mínimo 3 metros 
de largura, com um espaço livre de qualquer tipo de obstáculo até uma altura mínima de 7 metros do 
solo. 

 Parágrafo único: O terreno deve ser de areia, nivelado, o mais plano e uniforme possível, livre 
de pedras, conchas e qualquer outro objeto que possa representar risco de cortes ou ferimentos aos 
jogadores. 

 Art. 16. Duas linhas laterais e duas linhas de fundo delimitam a quadra de jogo. Ambas estão 
situadas dentro das dimensões da quadra. 
  
 § 1º Não existe linha central 
  
 § 2º Todas as linhas têm de 5cm a 8cm de largura. 
  
 § 3º As linhas devem ser de cores bem contrastantes com a cor da areia. 
  
 § 4º As linhas da quadra devem ser marcadas com fitas, feitas de material resistente e 
qualquer objeto para fixá-las que fique exposto, deve ser de material suave e flexível.   

 
 Art. 17. A rede mede 8,5m de comprimento por 1 m de largura, com uma variação de (+/- 3cm) 
quando tencionada, estendida verticalmente sobre o eixo central da quadra. 
  
 § 1º É feita de malhas quadradas de 10cm.  
  
 § 2º Sua margem superior e inferior são delimitadas por faixas horizontais de 7cm a 10cm de 
largura, feitas de lona dupla, de preferência em azul-escuro ou cores brilhantes, costuradas ao longo de 
todo o comprimento da rede.  
  
 § 3º Em cada ponta das faixas existe uma abertura, que permite a fixação da rede aos postes, 
por meio de cordas, mantendo esticada a margem superior. 
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 § 4º Correndo por entre as faixas encontramos um cabo flexível na parte superior e uma corda 
na faixa inferior, que são amarrados nos postes de modo a manter toda a rede bem esticada.  
  
 § 5º Duas faixas laterais de 5cm a 8cm de largura (Devem ser da mesma largura das linhas da 
quadra) e 1 m de comprimento, são fixadas na rede, em sentido vertical, sobre cada linha lateral; são 
consideradas partes integrantes da rede. 

 
 Art. 18. As antenas são varas flexíveis com 1,80m de altura e 10mm de diâmetro e são feitas 
de fibra de vidro ou material similar; duas antenas são colocadas tangenciando a parte externa de cada 
faixa lateral, em lados opostos da rede. 
  
 Parágrafo único: Os 80cm da parte superior das antenas estendem-se além do bordo superior 
da rede. São pintados com faixas coloridas de 10cm de largura, em cores contrastantes, de preferência 
vermelho e branco; as antenas são consideradas parte da rede e delimitam lateralmente o espaço de 
jogo sobre a mesma.  
 
 Art 19. A altura da rede para competições mistas é de 2,35m. 
 
 Art 20. Os postes de fixação da rede devem ser lisos, com uma altura livre de 2,55m, de 
preferência ajustáveis e devem ser fixados ao solo a uma distância de 0,70m a 1,0m de cada linha 
lateral da quadra.  
 
 § 1º Sua fixação por meio de cabos está proibida e todo e qualquer equipamento que possa 
obstruir ou ferir os jogadores deve ser eliminado.  
  
 § 2º Os postes devem ser acolchoados. 
 
 Art 21. A bola utilizada nas competições deverá conter as seguintes especificações: 
  
 a) Cor – cores brilhantes (laranja, amarelo, rosa, branco, etc.). 
  
 b) Circunferência – 66cm a 68cm   
  
 c) Peso – 260g a 280g  
 
 d) Pressão interna – 171mbar a 221mbar ou hPa (0.175 a 0.225kg/cm2) 
 

CAPÍTULO VII 
DAS REGRAS DE JOGO 

 
Art 22. Os jogadores estão livres para se posicionarem na quadra não havendo posições fixas, 

ou seja, a equipe define a posição de cada atleta em quadra, mantendo apenas a ordem de saque. 
  
 Parágrafo único: Comete-se falta de saque quando este não é efetuado de acordo com a 
ordem de saque, e ao ser apontado pelo juiz da partida, a falta é punida com a perda do rally e ponto 
para a equipe adversária. 
 
 Art 23. Uma equipe tem o direito de golpear a bola três vezes para enviá-la de volta ao campo 
adversário, sendo que o bloqueio considera-se como toque. 
 
  Art 24. Um jogador pode invadir o espaço de jogo, quadra e/ou zona livre do adversário, desde 
que sua ação não interfira na jogada do adversário e desde que não toque na rede. 
 
 Art. 25. As competições nesta modalidade seguirão todo o disposto neste regulamento 
específico, bem como as regras oficiais para prática do vôlei de arei. 
 
 Art. 26. O jogo será arbitrado por dois juizes contratados pela Comissão Central Organizadora. 
  
 Art. 27. As dúvidas serão esclarecidas pelo Coordenador da Modalidade em disputa, podendo 
este recorrer a Comissão Organizadora dos JISMA, até o prazo de 1 (uma) hora após o término da 
partida. 
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CAPÍTULO VIII 

DAS DIPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
 
Art. 28. Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos pela Comissão Central 

Organizadora do torneio e as decisões dos recursos pelos representantes das equipes participantes ou 
Assembléia Geral de Prefeitos. 

 
 

Chapecó, 10 de maio de 2019. 
COMISSÃO CENTRAL ORGANIZADORA – CCO 
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REGULAMENTO ESPECÍFICO 
 DA MODALIDADE DE 

CAMPANHA BENEFICENTE 
 

 Art. 1º A modalidade de campanha beneficente será disputada de acordo com o Regulamento 
Geral e este Regulamento específico. 
 
 Art. 2º Os jogos de Integração da AMOSC na modalidade de campanha beneficente, que 
consiste na arrecadação de alimentos não perecíveis, será realizada anteriormente aos jogos, durante 
o período de inscrições. 
 
 Art. 3º A campanha será promovida pela Associação dos Servidores no âmbito de cada 
Município. 
 
 Art. 4º Cada Município tem liberdade de escolha na forma que pretende desenvolver a 
campanha, devendo cumprir pelo menos a tarefa mínima estipulada para poder pontuar. 
 
 Art. 5º Deverão ser arrecadados no mínimo 100 kg de alimentos não perecíveis (arroz, feijão, 
farinha de trigo, farinha de milho, sal, açúcar, óleo de soja, macarrão, etc.), dando ao município que 
cumprir a tarefa pontos a serem somados na pontuação geral dos jogos: 
 
 § 1º Os municípios que cumprirem a meta de 100 Kg serão contemplados com 10 (dez) pontos 
na pontuação geral dos jogos. 
 
 § 2º O Município que não arrecadar a quantidade mínima exigida não receberá pontuação. 
 
 Art. 6º O destino dos alimentos arrecadados será o município sede dos jogos, conforme discutido 
e aprovado em congresso técnico. Ficando o município sede a obrigação de realizar a distribuição dos 
alimentos. 

 
Art. 7º O relatório com o resultado da campanha no Município deverá ser entregue no dia da 

realização dos jogos, devendo conter a discriminação dos alimentos arrecadados e as quantidades, 
conforme modelo anexo a este regulamento, devendo conter a assinatura do Presidente da Associação 
dos Servidores Municipais e/ou do Secretário de Esporte do município. 

 
Parágrafo único: Serão desconsiderados os relatórios que não apresentarem pelo menos uma 

das assinaturas descritas no caput deste artigo ou não estiverem de acordo com a forma prescrita no 
anexo.  

 
Art. 8º O relatório geral com todos os dados da campanha será confeccionado pela 

Coordenação dos Jogos da AMOSC e divulgado durante as competições. 
 
 
 

Chapecó, 10 de maio de 2019. 
COMISSÃO CENTRAL ORGANIZADORA - CCO 
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ANEXO ÚNICO 
 
Municípios de _______________________________ 
 

 Em atendimento ao disposto no art. 7º do Regulamento específico da modalidade Campanha 
Beneficente dos Jogos de Integração dos Servidores Municipais da Microrregião da AMOSC – JISMA, 
segue abaixo o relatório da campanha realizada em nosso município:  
 
 

Descrição do Alimento Quantidade (Kg) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TOTAL  

 
  
 
 
(Nome)                    
Presidente da Associação dos Servidores 
 
 
(Nome)                    
Secretário de Esporte do Município 
 
  


