VIII COPA INTERCLASSES
2018

OBJETIVO

São objetivos da VIII Copa Interclasses 2018:

I - Promover a integração dos alunos através de um evento esportivo.
II – Propiciar o desenvolvimento destes alunos como ser social, democrático e participante,
contribuindo para o exercício da cidadania.
III – Desenvolver o espírito de liderança, responsabilidade e de solidariedade.
IV - Conscientizar sobre a importância da prática de atividade física para promoção da saúde física e
mental.

ORGANIZAÇÃO

COMISSÃO CENTRAL ORGANIZADORA – CCO

Coordenação Geral - Técnica e Administrativa

Professor Tiago André Teixeira Orsini
Direção Educacional

Professora Lelia Lucia Leal Bariani
Direção Geral

Professor José Roberto Sibin

COMISSÃO EXECUTIVA

Coordenação Técnica e Administrativa

Professor Tiago André Teixeira Orsini

Coordenação de Limpeza e Segurança

Sra Lourdes Ribeiro da Silva (Dinha)
Sr. Antonio Carlos

Coordenação de Arbitragem do Futsal

Sr Manoel Luiz Bartholomeu Neto

Coordenação de Arbitragem do Handebol

Prof. César

Coordenação Pedagógica

Professora Ana Rute Amadeu Santana
Professora Cíntia Mara Valer Redivo
Secretaria / Financeiro
Patricia
Karol
Marcela
Thaís
Anilson

Direção Educacional

Professora Lelia Lucia Leal Bariani
INFORMAÇÕES GERAIS

LOCAL / HORÁRIO DA COMPETIÇÃO

A competição realizar-se-á em Maringá, no Colégio Graham Bell, nos dias 21, 22 e 23 de Setembro,
das 8h às 22h. A programação dos jogos poderá ou não contemplar todas as horas reservadas para
a competição.

RECEPÇÃO / CERIMONIAL DE ABERTURA

A recepção dos atletas será no dia 20 de Setembro, Quinta-feira, a partir das 18h10 no Pátio do
Colégio Graham Bell. O Cerimonial de Abertura Oficial se dará as 19h30.

ALIMENTAÇÃO

A alimentação será por conta de cada atleta. A cantina será aberta para venda de alimentos e
bebidas.
Será fornecida, pelo Colégio Graham Bell, água e refeição (lanche)

à equipe de arbitragem,

membros da CCO.

TRANSPORTE

Fica sob responsabilidade dos pais levarem e buscarem seus filhos no local da competição.

A organização não se responsabilizará pelos veículos estacionados, bem como pelo transporte dos
alunos.

PROGRAMAÇÃO GERAL

Dia

Horas

de 2018

20 de Setembro

18h

Recepção dos Grupos/Equipes

19h30

Cerimonial de Abertura da Competição

20h30

Encerramento do Cerimonial de Abertura da Competição

Horas

2018

Setembro de

21, 22 e 23 de

Dia

Atividades

Atividades

8h

Início das Competições

22h

Encerramento das Atividades

REGULAMENTO GERAL

VIII Copa Interclasses 2018

Da Comissão Central Organizadora – CCO
Art. 01 – A organização da VIII Copa Interclasses é de responsabilidade da CCO.

Das Categorias
Art. 02 – As categorias da VIII Copa Interclasses foram subdivididas por ano e série, sendo
estabelecida da seguinte forma:
a) Masculino A – Alunos da 1ª a 3ª Série do Ensino Médio;
b) Masculino B - Alunos do 8º e 9º Ano do Ensino Fundamental II;
c) Masculino C – Alunos do 6º e 7º Ano do Ensino Fundamental II;
d) Masculino e Feminino D – Alunos (as) do 3º ao 5º Ano do Ensino Fundamental I;
e) Masculino e Feminino E – Alunos (as) do G5, 1º e 2º Ano do Ensino Fundamental I;
f) Feminino A - Alunas do 9º Ano do Ensino Fundamental II a 3ª Série do Ensino Médio;
g) Feminino B - Alunas do 6º ao 8º Ano do Ensino Fundamental II;

Parágrafo Único: Atletas de categoria INFERIOR poderão jogar em categoria SUPERIOR,
excepcionalmente, desde que em concordância com a devida equipe e também o atleta esteja
matriculado regularmente a partir do 6ª ano do ensino fundamental I. (DE ACORDO COM A
NOTA OFICIAL Nº 01 DE 19/09/2018).

Da Inscrição

Art. 03 – A participação na competição se dará por meio do preenchimento de uma ficha de
inscrição no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) por aluno (a) e

por modalidade que

participar, porém, a partir da segunda inscrição terá uma taxa de R$12,00 (doze reais), desde
que seja na mesma independente da modalidade, que deverá ser entregue, na secretaria do
Colégio Graham Bell até o dia 17 de Setembro de 2018 às 18h. (DE ACORDO COM A NOTA
OFICIAL Nº 01 DE 19/09/2018).

Parágrafo Primeiro: A RESPONSABILIDADE de formar as equipes e pagar a taxa de inscrição
integral (de todos integantes da equipe) será dos ATLETAS do Colégio Graham Bell, devidamente
matriculados nesta instituição de ensino. EXCEPCIONALMENTE os alunos do G5 do Ensino Infantil

ao 5º ano do Ensino Fundamental I poderão fazer sua inscrição e também pagar a taxa
INDIVIDUALMENTE e as equipes serão formadas pela coordenação técnica do evento.

Parágrafo Segundo: Aos atletas que não foram convidados para participar em equipe alguma
poderão fazer inscrição INDIVIDUAL, os quais serão inseridos na equipe que houver menor número
de inscritos, de acordo com a modalidade e categoria.

Art. 04 – Poderão participar da VIII Copa Interclasses os alunos devidamente matriculados nesta
instituição de ensino, do G5 do ensino infantil a 3ª série do ensino médio (Masculino e Feminino),
nas modalidades de futsal e handebol.
Art. 05 – Para efetivar uma inscrição, a equipe deverá ter um número mínimo de cinco (5) e máximo
de dez (10) atletas na modalidade de Handebol e de três a dez na de Futsal, podendo haver
inscrição do mesmo atleta em mais de uma modalidade e categoria, estando o mesmo ciente de que
poderá haver mais de dois jogos consecutivos, além da possibilidade de suas equipes se
enfrentarem, obrigando-o optar representar apenas uma delas em quadra.

Parágrafo Primeiro: O atleta que for convidado ou desejar participar em uma categoria superior a
sua será PERMITIDO, desde que esteja matriculado regularmente a partir do 6º ano do ensino
fundamental I. Entretanto, será VEDADO ao atleta de categoria superior participar em categoria
INFERIOR. Destacando que trata-se de jogos INTERCLASSES, independentemente da idade. (DE
ACORDO COM A NOTA OFICIAL Nº 01 DE 19/09/2018).

Parágrafo Segundo: A coordenação técnica e a arbitragem NÃO PODEM IMPEDIR qualquer atleta
de jogar. Portanto se entrar em quadra de forma ilegal, a devida equipe será penalizada com a sua
DESCLASSICAÇÃO.

Parágrafo Terceiro: Em caso de haver em quadra equipe com apenas o número mínimo de atletas
permitido (três para o Futsal e cinco para o Handebol), esta poderá jogar normalmente, consciente
de que será permitido a equipe adversária jogar com o número correto de atletas (sete no Handebol
e cinco no Futsal).
Art. 06 – Será PERMITIDO inscrições individuais durante a competição até 15 minutos antes do
jogo começar, na secretaria do colégio, RESPEITANDO A SUA CATEGORIA.

Parágrafo único: Será permitido as equipes fazerem substituição e inclusão de atletas no decorrer
da competição, desde que respeitada a categoria e o prazo supracima citado.

Art. 07 – A competição de tal modalidade e categoria será válido se houver um número mínimo de
duas equipes inscritas.

Art. 08 - Cronograma de realização do evento:

Inscrições

Abertura

Jogos

Até 17/09, às 18h

Dia 20/09, às 19h30

Dias 21,22 e 23/09

Secretaria do Colégio

Pátio do Colégio Graham Bell

Colégio Graham Bell

Graham Bell

Art. 09 – Modalidades:

Handebol – mínimo de cinco (5) e máximo de dez (10) atletas.
Futsal – mínimo de três (3) e máximo de dez (10) atletas.

Das Penalidades

Art. 10 – Estará automaticamente ELIMINADO da competição, a EQUIPE que:

a) Incluir atleta (s) irregularmente.

b) Provocar ou participar de tumulto generalizado com agressões verbais e/ou físicas.
Parágrafo Único: Se a coordenação do evento decidir pela DESCLASSIFICAÇÃO, NÃO será
permitido a qualquer equipe requerer a ascensão à fase subsequente.

Art. 11 – Poderá ser ELIMINADO da competição o ALUNO que:

a) Cometer ato de agressão verbal, tentativa ou ato de agressão física contra os adversários ou
colegas, arbitragem e organizadores do evento. Estes casos serão analisados e julgados pela
CCO.
b) Se houver qualquer ato de desrespeito ou agressão por parte do responsável legal do atleta,
também poderá ocorrer eliminação do atleta.

c) O atleta que sofrer uma expulsão por indisciplina e que vier acompanhada do relatório do árbitro
estará automaticamente eliminado da competição.

Parágrafo Único: O aluno que se inscrever de forma ilegal estará ELIMINADO da competição
automaticamente, não podendo participar desta competição em outra equipe.
Art. 12 – Poderá ser SUSPENSO da partida subsequente, o aluno que:

a) Cometer ato de agressão verbal, tentativa de agressão física com os adversários e/ou colegas,
arbitragem e organização do evento. Estes casos serão analisados e julgados pela CCO.

b) Se houver qualquer ato de desrespeito ou agressão por parte do responsável legal do atleta,
também poderá ocorrer suspenção do atleta.
c) O atleta que for expulso com (01) cartão vermelho ou dois (02) cartões amarelos consecutivos
estará suspenso automaticamente do jogo subsequente.
Parágrafo Primeiro: O aluno que for expulso com (01) cartão vermelho ou dois (02) cartões
amarelos estará ELIMINADO da competição automaticamente, não podendo participar desta
competição em outra equipe.
Parágrafo Segundo: Os cartões amarelos serão CUMULATIVOS durante toda a competição.

Art. 13 – Toda denuncia deverá ser encaminhada à Coordenação Técnica, em no máximo 02 (duas)
horas após a ocorrência do fato que a originou, devendo a mesma ser feita por escrito e
encaminhada das respectivas provas.
Da Premiação

Art. 14 – O cerimonial de premiação de todos atletas alunos será realizado nas dependências do
Colégio Graham Bell no dia 08 de outubro de 2018, em períodos de aulas.
Art. 15 – Haverá premiação para o campeão e vice-campeão de cada categoria.

Art. 16 – Haverá premiação para todos os alunos de todas as categorias.

Parágrafo Único: haverá premiação para o goleiro menos vazado geral e artilheiro geral de todas
as modalidades, masculino e feminino, divididos em ensino fundamental I, II e médio.
Da Forma de Disputa

Art. 17 – Grupo único para categoria com até cinco (5) equipes inscritas, jogam entre si no grupo e
classificam o 1º e 2º colocados direto para a final. O 3º colocado será eleito pela maior pontuação
durante a 1ª fase.

Art. 18 – Chaves de no máximo 4 equipes para as categorias em que ocorram seis (6) ou mais
equipes inscritas, jogam entre si no grupo e classifica o 1º colocado de cada grupo direto para a
final. O 3º colocado será eleito pela maior pontuação durante a 1ª fase.

Do Tempo de Jogo

a) Masculino A – dois tempos de 15 minutos com 5 de intervalo;
b) Masculino B - dois tempos de 12 minutos com 3 de intervalo;
c) Masculino C – dois tempos de 12 minutos com 3 de intervalo;
d) Masculino e Feminino D – dois tempos de 10 minutos com 2 de intervalo;
e) Masculino e Feminino E – dois tempos de 10 minutos com 2 de intervalo;
f) Feminino A - dois tempos de 15 minutos com 5 de intervalo;
g) Feminino B - dois tempos de 12 minutos com 3 de intervalo;
Da Pontuação

Art. 19 – A competição se dará por pontos corridos, estabelecido da seguinte forma:

a) Vitória.........................3 pontos
b) Empate com gol.........2 pontos
c) Empate sem gol..........1 ponto
c) Derrota.......................0 ponto
Art. 20 – Em caso de empate entre duas ou mais equipes, serão aplicados os seguintes critérios de
desempate:

1º - Confronto direto;
2º - Maior saldo de gols;

3º - Melhor Defesa;
4º - Melhor Ataque;
5º - Artilheiro;
6º - Goleiro Menos Vazado;
7º – Sorteio.
Das Disposições Gerais

Art. 21 - Haverá tolerância de quinze (15) minutos para o início APENAS DO PRIMEIRO JOGO DO
DIA, EM CADA ÍNICIO DE PERÍODO, não havendo tolerância para os demais.

Art. 22 – A equipe que não se apresentar, ou se apresentar irregularmente para uma partida no local
e horário determinado do jogo, será declarada perdedora por W X O (não comparecimento), e a
equipe que compareceu regularmente terá a seu favor, o placar de 1 X 0. Este gol, será computado
no saldo de gols da equipe que ganhou por W X O.
Art. 23 – As equipes deverão usar uniformes ou coletes numerados. Os coletes e as bolas serão
emprestados pelo Colégio Graham Bell por meio do Departamento de Educação Física.

Art. 24 – Os casos omissos do regulamento serão solucionados pela Comissão Organizadora.

Do Regulamento Técnico

Art. 25 – A competição será regida pelas Regras Oficiais da Confederação Brasileira de Futsal e
Handebol, obedecendo às adaptações contidas neste regulamento.

Art. 26 – Para a realização da partida, o número mínimo de jogadores de acordo com cada
modalidade deve ser respeitado.
Art. 27 – No caso de empate na final e havendo a necessidade de se apontar o vencedor, será
seguido o critério conforme segue:
Parágrafo Primeiro: Na modalidade de Futsal será decidido por cobrança de penalidades. A
cobrança de penalidades fica restrita aos alunos inscritos regularmente na competição e será da
seguinte forma:

a) Cobrança de uma série de três (3) penalidades máximas para cada equipe, alternadas, por atletas
diferentes;

b) Persistindo o empate será cobrada uma (1) penalidade máxima por atleta, alternando as equipes,
até que haja uma equipe vencedora.

Parágrafo Segundo: Na modalidade de Handebol será decidido por cobrança de tiro de sete (7)
metros. O arremesso fica restrita aos alunos inscritos regularmente na competição que será da
seguinte forma:

a) Cobrança de uma série de três (3) arremessos para cada equipe, alternadas, por atletas
diferentes;

b) Persistindo o empate será cobrado um (1) arremesso por atleta, alternando as equipes, até que
haja uma equipe vencedora.

CONSTITUIÇÃO DAS EQUIPES

A constituição das equipes deverá estar de acordo com o regulamento.

CLASSIFICAÇÕES

De acordo com o regulamento.

NOTAS OFICIAIS

Disponível no mural e site do Colégio Graham Bell.

