COLÉGIO GRAHAM BELL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MARINGÁ/PR DE 20/09 A 23/09
VIII COPA INTERCLASSES 2018

NOTA OFICIAL Nº. 04
O Coordenador Técnico da VIII Copa Interclasses 2018, no uso de suas atribuições
legais:

Legenda: Redações tachadas serão suprimidas e redações em vermelho são inclusões ou alterações. As
alterações publicadas nesta nota irão constar do regulamento consolidado que será publicado no site
www.colegiograhambell.com.br.
COMUNICA:
Inclusões e alterações abaixo na redação do Regulamento Geral da VIII Copa Interclasses 2018:

REGULAMENTO GERAL

Art. 16 – Haverá premiação para todos os alunos de todas as categorias.
Art. 18 – Chaves de no máximo três (3) a quatro (4) equipes para as categorias em
que ocorra de seis (6) a oito (8) 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.

Parágrafo Único: na fase final será zerado os cartões amarelo e vermelho,
como também os resultados obtidos na primeira fase da competição. Portanto,
o jogo será executado em dois tempos normais, de acordo com a categoria e,
em caso de empate, haverá penalidade máxima ou tiro livre de sete (7) metros,
para as modalidades de futsal e handebol, respectivamente.

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 12 minutos com 2 3
de intervalo;
e) Masculino e Feminino E – dois tempos de 10 12 minutos com 2 3
de intervalo;
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f) Feminino A - dois tempos de 15 minutos com 5 de intervalo;
g) Feminino B - dois tempos de 12 minutos com 3 de intervalo;
Art. 27 – No caso de empate na final e havendo a necessidade de se apontar o
vencedor, será seguido o critério conforme segue:

Parágrafo Terceiro: tanto na modalidade de handebol quanto na de futsal, o
goleiro responsável por defender a equipe, no caso de se apontar um vencedor
por meio da cobrança de tiro livre de sete (7) metros ou penalidade, será o que
terminou o segundo tempo em quadra, no gol.

Dê-se ciência e cumpra-se.
Maringá, 23 de setembro de 2018.

Professor Tiago Orsini
_______________________________
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