REGULAMENTO GERAL
TÍTULO I
DAS FINALIDADES
Art. 1º - A Olimpíada Sacramento tem como finalidades básicas:
a)

Fomentar o espírito comunitário e cristão, educando para a vida em fraternidade, renovando a consciência da
responsabilidade de todos.

b) Promover o intercâmbio sócio-cultural e desportivo na comunidade educativa ressaltando os aspectos formativos
incrementando o bom relacionamento entre educando e educadores;
c)

Oportunizar aos alunos a estabelecer relações equilibradas e construtivas, reconhecer e respeitar suas limitações de
desempenho de si próprio e dos outros, adotando comportamentos solidários, cooperativos, não agressivos;

d) Estimular nos educandos a prática do esporte, contribuindo para o seu desenvolvimento técnico-esportivo.
TÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO
Art. 2º É competência da direção, do corpo docente e do Setor de Esportes interpretar este regulamento, zelar por sua execução e
resolver os casos omissos.
TÍTULO III
DAS INSCRIÇÕES
Das representações
Art. 3º As inscrições nas modalidades deverão ser entregues aos professores dos respectivos esportes. Se houver em algum esporte
um número de inscritos maior que o número de vagas oferecidas, o professor da modalidade usará dos seguintes critérios para
seleção: ( 1 - Se o aluno é praticante do esporte 2 – Se o aluno é assíduo 3- Se o aluno está inscrito em outras modalidades) Essas
inscrições deverão ser entregues aos professores.. Para as inscrições nos jogos os alunos deverão procurar o Departamento de
Esportes.
Dos participantes
Art. 4º Os alunos que entregaram atestado médico com dispensa para a prática das atividades físicas só poderão participar
mediante comprovação médica.
Parágrafo único – Só poderá participar da olimpíada, inclusive da apresentação artística, o aluno que tenha feito a inscrição. Todos
os alunos que forem participar da Olimpíada deverão participar do desfile de abertura com a sua respectiva turma trajando a
camisa dos jogos, calça ou bermuda do colégio e tênis. Os alunos que faltarem, assim como aqueles que estando presentes se
recusarem a desfilar poderão ser impedidos de participar da Olimpíada.
Art. 5º A olimpíada Sacramento será dividida em dois grupamentos, a serem considerados:
a) Grupamento A – formado pelas 6ºs, 7ºs e 8ºs anos que jogarão entre si;
b) Grupamento B – formado pelas 9ºs, 1ºs, 2ºs e 3ºs anos que disputarão entre si.
Art. 6º. Cada ano poderá inscrever-se no máximo com os seguintes efetivos:
Apresentação Artística
Basquete
Futsal
Judô
Natação
Voleibol

Gr. A e B
Gr. A e B
Gr. A e B
Gr. A e B
Gr. A e B
Gr. A e B

Livre
12 masculino.e 12 feminino
12 feminino e 12 masculino
Livre
Livre
12 masculino e 12 feminino.
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TÍTULO IV
DAS COMPETIÇÕES
Art. 7º. A XLI Olimpíada Sacramento será realizada no período de 29 de agosto a 4 de setembro de 2019.
§ 1º As competições desportivas far-se-ão separadamente por sexo e modalidade:
a)

Feminino: basquete, futsal, judô, natação e voleibol;

b) Masculino: basquete, futsal, judô, natação e voleibol.
Art. 8º. Todas as modalidades serão regidas pelos respectivos regulamentos internacionais, obedecendo, no entanto as normas de
disputas e classificação final, estabelecidas pelo Setor de Esportes.
§ 1º- O aluno poderá participar de todas as modalidades se houver vaga.
Art. 9º. No judô as categorias de pesos atenderão aos seguintes limites:

M.Leve
Médio
Pesado
S. Pesado

GRUPAMENTO “A”
MASC
FEM
Até 40
Até 36
47
43
57
54
+65
+61

GRUPAMENTO “ B”
MASC
FEM
Até 50
Até 48
56
59
63
66
+70
+74

§ 1º Só será permitido a inscrição de alunos que tenham praticado ou que pratiquem judô, sendo obrigatória sua participação nas
aulas de preparação e formação das equipes;
§ 2º Só será permitido à permanência no local da competição os atletas com uniforme completo;
§ 3º Só poderá dirigir-se à mesa o representante de cada série;
§ 4º A pesagem será realizada 01(uma) hora antes do horário marcado para o início da competição;
§ 5º A duração da luta será de 3 minutos para todas as categorias;
§ 6º Poderá haver modificações no sistema de chaves, dependendo do número de participantes.
Art. 10. Na natação não haverá limite de inscrição por prova individual.
§ 1º O aluno inscrito na modalidade natação poderá participar de todas as provas individuais;
§ 2º A decisão de todas as provas será efetuada através de final direta por tempo;
§ 3º As provas da natação serão as seguintes:
 Grupamento A – Masculino e Feminino:
25m livre – 25m costas – 25m peito – 25m borboleta;
 Grupamento B – Masculino e Feminino:
50m livre – 25m costas – 25m peito – 25m borboleta.
Art. 11. No voleibol as partidas serão disputadas em melhor de 2 (dois) sets vencedores de 25 pontos. Se houver o” tie break”
serão 15 pontos.
Art. 12. No grupamento A e B as modalidades de basquete, futsal, os jogos terão a duração de dois tempos de 15min.
Art. 13. Basquete – no grupamento A - a bola utilizada será de mini. No lance livre, o atleta poderá “invadir” a área do garrafão
em decorrência do arremesso e não para tentar o rebote. Também no grupamento A poderá ter “volta de bola”.
Art. 14. Nos casos de desempate para basquete e futsal, serão adotados os seguintes critérios.
I - Empate entre duas equipes:
a)

confronto direto;
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b)
c)
d)

saldo de pontos ou gol;
ponto “average” (quociente);
sorteio.

II - Empate entre três equipes:
a)
b)
c)
d)

saldo de pontos ou gols entre as equipes;
saldo de pontos ou gols em todos os jogos;
ponto “average” (quociente);
sorteio.

III - Para o judô:
a)
b)
c)

maior nº de 1º lugares;
maior número de vitórias;
menor nº de participantes.

Parágrafo único – No voleibol serão adotados os seguintes critérios:
I - Empate entre duas equipes:
a)

confronto direto

II - Empate entre três equipes:
a)
b)
c)
d)
e)

saldo de sets entre as equipes empatadas;
saldo de pontos entre as equipes empatadas;
saldo de sets em todos os jogos;
saldo de pontos em todos os jogos;
sorteio.

Art. 15. No grupamento A as modalidades coletivas (basquete e futsal), serão divididos em 2 tempos de 15 minutos, sem
intervalo.
Art. 16. Futsal – As bolas utilizadas nas disputas serão MAX-200 para o grupamento A e MAX-500 para o grupamento B.
§1º - Não será permitido no futsal o uso de chuteira society.
§2º - Será obrigatório o uso de meiões e caneleira.

Art. 17. Voleibol - o grupamento A, obedecerá ao seguinte regulamento.
a) saque por baixo;
b) rotação 6 x 0;
c) o jogador da posição 3 (levantador), só pode atacar a bola vinda da quadra adversária;
.
TÍTULO V
DOS PRÊMIOS
Art. 18.. Feita a classificação final, serão conferidos os seguintes prêmios aos atletas:
A) Medalhas para todos os participantes e destaques individuais de cada esporte.

§ 1º - Será adotado o seguinte critério de contagem de pontos para a classificação nos esportes individuais e coletivos.
1º lugar
13 pontos
2º lugar
08 pontos
3º lugar
05 pontos
4º lugar
03 pontos
5º lugar
02 pontos
6º lugar
01 ponto
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TÍTULO VI
DOS CAMPEÕES
Art. 19. Encerrados os jogos, será proclamado o campeão geral de cada grupamento, que será conhecido através da contagem
geral de pontos obtidos. No caso de empate, a contagem será feita pelo número de primeiros lugares, segundo lugares e assim
sucessivamente.

TÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES
Art. 20. Os concorrentes serão identificados pelo uniforme da representação a qual pertence (camisa definida pelo Setor
de Esportes e a bermuda do colégio (educação física ou de esportes) ou bermuda confeccionada pelos alunos contanto que sejam
da mesma cor) e deverão ter seus nomes inscritos na ficha de inscrição entregue no Setor de Esportes. São proibidas em uniformes
e bandeiras propaganda política, de bebidas alcoólicas, cigarros e outras de qualquer espécie que não se enquadrem nas normas
que regem esta instituição desportiva.
Parágrafo único. Só poderá participar da olimpíada o aluno que fez a inscrição.
Art. 21. A Olimpíada Sacramento se constitui em atividade regular de educação física.
Art. 22. Os árbitros serão designados pelo coordenador de cada modalidade, e não poderão, em hipótese alguma, serem recusados
pelos participantes. Instrumentos de percussão serão proibidos nos locais de competição e se houver algum som autorizado pela
organização para tocar no intervalo, este deverá ser desligado durante as partidas.
Art. 23. A equipe ou atleta deverá comparecer ao local da competição 15 minutos antes da hora marcada para o seu início. Após a
hora marcada, será dado tolerância de 5 minutos. Após esta tolerância será aplicada a equipe faltosa o W. O. O professor que
estiver coordenando a modalidade poderá esticar esse tempo de espera quando as situações permitirem (exemplo - jogador na
eminência de chegar ou Jogo adiantado)
Parágrafo Único – havendo atraso na realização dos jogos e, sendo este superior a 10 minutos, esta tolerância não será mais
concedida.
Art. 24. A equipe considerada vencedora por W.O. terá a seu favor o maior placar da modalidade, grupamento e sexo.
Art. 25. O atleta que for expulso de uma competição será automaticamente alijado da competição seguinte da mesma modalidade,
ficando a cargo da coordenação da olimpíada a permanência ou não do atleta nas competições seguintes.
Art. 25 Coreógrafos/ apresentações artísticas
1º - Se houver coreógrafos contratados pelas turmas, esses deverão procurar a Juliana para preenchimento de uma ficha para ter
acesso às dependências do Colégio. Lembrando que os ensaios do 6º ao 9º ano serão nas aulas determinadas pela organização
dentro da grade e de 1º a 3º será a tarde em dias autorizados pela organização. Cada apresentação deverá ter no máximo 20
minutos.
2º - Os coreógrafos deverão também apresentar-se ao padrinho (madrinha) das turmas pois estes serão o elo entre ele e a escola.
3º - Não serão permitidos cenários, as equipes poderão trazer objetos para a composição do mesmo e estes não deverão passar dos
2 metros de altura..
4º - Apresentações com suspensão de alunos e com utilização de fogo deverão ser comunicadas com antecedência a coordenação
do evento para aprovação, caso contrário a equipe será desclassificada.
Art. 26. A representação que apresentar recurso contra qualquer irregularidade verificada na XLI Olimpíada Sacramento deverá
elaborá-lo por inscrito, juntando provas do que alegar, tendo um prazo até início da rodada seguinte, contadas a partir da
ocorrência de irregularidade motivadora do mesmo.
Art. 27. A aplicação do regulamento específico a cada modalidade será válida, desde que não contrarie princípios dispostos neste
regulamento geral.
Art 28 Na apresentação artística a menor nota dada pelos jurados será eliminada.
Art. 29. Todo e qualquer participante da XLI Olimpíada Sacramento tem conhecimento do contexto e submete-se ao que está
estabelecido. Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora dos jogos
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A Coordenação
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