REGULAMENTO DO II JOGOS
DA JUVENTUDE 2019

Barra do Rocha – BA
Abril/2019

REGULAMENTO DO 2º JOGOS DA JUVENTUDE
CAPÍTULO I
DA FINALIDADE
Art. 1º. O 2º JOGOS DA JUVENTUDE tem por finalidade mobilizar e estimular a comunidade
de Barra do Rocha e região para a prática esportiva, utilizando o esporte como instrumento
social e de transformação.
DOS OBJETIVOS
Art. 2º. O 2º JOGOS DA JUVENTUDE tem por objetivo:


Fazer a intersetorialidade entre a educação, saúde, esporte e lazer integrando políticas
públicas que visem a qualidade de vida da população por meio do entretenimento;



Envolver a juventude barrochense nas atividades esportivas demonstrando que estas
também são importantes no combate ao uso de drogas;



Mapear as modalidades esportivas do município e torná-las práticas constantes;



Ampliar a realização de atividades esportivas para além do futebol;



Valorizar o esporte, manter a tradição do evento e envolver a juventude de Barra do
Rocha.
CAPÍTULO II
DA REALIZAÇÃO E RESPONSABILIDADES

Art. 3º. Do 2º JOGOS DA JUVENTUDE somente poderão participar atletas com idade mínima
de 14 (quatorze) anos, já completos na data da abertura, de ambos os naipes, feminino e
masculino.
Art. 4º. O 2º JOGOS DA JUVENTUDE é um evento desportista e cultural, com realização da
Diretoria de Esportes e Lazer e apoio do Governo Construindo o Futuro, através da Prefeitura
Municipal de Barra do Rocha.
DOS PODERES
Art. 5º. São poderes do 2º JOGOS DA JUVENTUDE:
a) Comissão Organizadora – CO;

b) Comissão de Justiça e Disciplina – CJD.
Art. 6º. A CO do 2º JOGOS DA JUVENTUDE será composta por Determinação da Diretoria de
Esportes.
Art. 7º. A CJD do 2º JOGOS DA JUVENTUDE será nomeada através da Diretoria de Esportes
em parceria a Prefeitura Municipal.
Art. 8º. A CJD será o órgão responsável pela organização da justiça desportiva no 2º JOGOS
DA JUVENTUDE 2019 e se responsabilizará por julgamentos e decisões em prol do bom
andamento da competição sendo que as decisões finais pela mesma são irrecorríveis.
CAPÍTULO III
DAS DATAS E SEDES DOS EVENTOS
Art. 9º. O 2º JOGOS DA JUVENTUDE será realizado no período de 05 a 28 de abril de 2019.
Art. 10. Cada modalidade terá uma sede preferencial onde serão realizados os jogos ou as
atividades esportivas. As sedes serão previamente divulgadas pela Direção Geral através da
emissora de Radio local e sites da região, assim como comunicação direta com os
participantes.
Artigo Primeiro. Os locais previstos para a prática esportiva são: O Mercado Municipal, a
Quadra Poliesportiva da Praça Hamilton Halley Aleluia, a Quadra Poliesportiva Manoel Oliveira
(Colégio CEMMO), o Assentamento Coroa Verde, onde serão disputadas também as
modalidades de dominó e Sinuca, valorizando os jovens da comunidade local, além do local de
partida da Maratona e o Estádio Municipal Pedro Rocha.
DAS MODALIDADES ESPORTIVAS
Art. 11. As modalidades que serão disputadas no 2º JOGOS DA JUVENTUDE serão as
seguintes:


Modalidades Individuais: Maratona, Sinuca, Dama e Ciclismo (passeio) (só para atletas
de Barra do Rocha), podendo haver participação de homens e mulheres.



Modalidades Coletivas: Futsal (masculino e feminino), Futebol e Basquete.



Modalidades em Duplas: Futevôlei apenas para o masculino, Vôlei (masculino e
feminino), Dominó e Baralho.

Artigo Primeiro. Nas modalidades de Futsal e Vôlei (feminino), Basquete e Futevôlei haverá
abertura para participação de atletas e/ou equipe, conforme discutido com os responsáveis
pelo evento, desde que haja convite antecipado por parte dos organizadores.
Art. 12. Em reunião com os atletas e responsáveis por times, foi liberado a participação de 02
(dois) atletas de outros municípios para a disputa masculina de Futsal e 03 (três) atletas de
outros municípios para o Futebol.
Art. 13. Todo atleta/equipe participante do 2º JOGOS DA JUVENTUDE deverá estar no local
de competição com antecedência de 30 (trinta minutos) antes do horário previsto para o inicio
do jogo ou prova, em condições de participação.
Art. 14. As competições do 2º JOGOS DA JUVENTUDE serão realizadas nos locais e horários
determinados pela Direção Geral, sendo considerado perdedor por ausência (WO), o atleta
e/ou equipe que não estiver pronto no local do jogo ou prova, no prazo máximo até 15 (quinze
minutos) após o horário estabelecido para o início da competição (1° jogo ou 1ª prova),

excetuando-se eventuais atrasos que sejam de responsabilidade exclusiva da organização do
2º JOGOS DA JUVENTUDE.
Art. 15. Não serão consideradas como justificativas para o eventual atraso do atleta/equipe
problemas ocasionados pelo mau tempo, dificuldades de trânsito ou de acesso aos locais de
competição.
Art. 16. Qualquer jogo ou prova que venha a ser suspenso, ou transferido por motivo de força
maior, ou por decisão soberana e irrecorrível da Direção Geral, obedecerá ao estabelecido
pelas Regras de cada modalidade.
DO SISTEMA DE COMPETIÇÃO
Art. 17. O sistema de competição das modalidades individuais obedecerá às determinações
das suas Federações, Regulamento Geral e Específico e será divulgado na Reunião Técnica
do 2º JOGOS DA JUVENTUDE em data ainda a ser definida.
Art. 18. O sistema de competição das modalidades coletivas será organizado em Eliminatória
Simples.
Art. 19. A Direção Geral do 2º JOGOS DA JUVENTUDE se reserva no direito de alterar o
sistema previsto no Art. 17, em função do número de equipes participantes por modalidade e
naipe.

DA CLASSIFICAÇÃO GERAL
Art. 20. O sistema de pontuação para cada modalidade será o estabelecido nos respectivos
Regulamentos Específicos.
Art. 21. A classificação final geral do 2º JOGOS DA JUVENTUDE será a somatória da
colocação de todas as modalidades e naipes e obedecendo as disputas de até 2º lugar em
cada modalidade.
DA PREMIAÇÃO
Art. 22. Serão concedidos os prêmios de incentivo ao esporte aos participantes do 2º JOGOS
DA JUVENTUDE, para o campeão e vice-campeão, respectivamente para as equipes/atletas
classificadas em 1º e 2º lugares na classificação final geral (conforme descrito no Art. 20);
Parágrafo Primeiro – A cerimônia de premiação ocorrerá logo após disputa final de cada
modalidade, sendo que o pagamento (Incentivo ao esporte) ocorrerá no 1º dia útil após
finalização da disputa por modalidade, através de transferência bancária ao responsável pela
equipe ou atleta individual.
Parágrafo Segundo – O responsável pela equipe ou atleta premiado deverá disponibilizar os
dados bancários, no ato da inscrição, para depósito referente ao pagamento da premiação
(incentivo ao esporte) pela Prefeitura Municipal de Barra do Rocha.

DA CERIMÔNIA DE ABERTURA
Art. 23. A Cerimônia de Abertura do 2º JOGOS DA JUVENTUDE será realizada na sexta-feira
(05/04) a partir das 18h, na Quadra Poliesportiva, situado na Praça Hamilton Halley
Aleluia, Centro de Barra do Rocha-BA.
Art. 24. Todos os atletas/equipes participantes deverão participar da cerimônia de abertura dos
2º JOGOS DA JUVENTUDE.
Parágrafo Único – É facultado à Comissão Organizadora estabelecer critérios específicos
para a Cerimônia de Abertura do 2º JOGOS DA JUVENTUDE.
DAS REUNIÕES TÉCNICAS
Art. 25. Serão realizadas Reuniões Técnicas visando definir as formas de competições e
programação do evento, sendo obrigatória a participação dos representantes de equipes e/ou
atletas inscritos no 2º JOGOS DA JUVENTUDE.
Art. 26. As Reuniões Técnicas serão realizadas no Salão de Sessões da Câmara Municipal,
situado na Rua Maria Oliveira Bittencourt, no período noturno, em horários previamente
divulgados pela comissão organizadora 2º JOGOS DA JUVENTUDE. Nas respectivas reuniões
serão apresentados os padrões de condução da competição, da programação da modalidade,
seriação e outros assuntos correlatos às respectivas modalidades.
Art. 27. As Reuniões Técnicas serão dirigidas pela Coordenação Técnica da modalidade e
Federações específicas, com supervisão da Comissão Organizadora – CO.
Art. 28. Poderão assistir à Reunião Técnica os membros credenciados das equipes, Árbitros,
bem como pessoas e atletas com atividades ligadas à modalidade.
Art. 29. A Reunião Técnica não terá poder para alterar nenhum artigo do Regulamento Geral,
sendo facultado, porém, aos seus participantes apresentarem sugestões para possíveis
alterações nos Regulamentos Específicos, após homologação da CO.

DOS UNIFORMES
Art. 30. Cada equipe ou atleta inscrito no 2º JOGOS DA JUVENTUDE deverá se apresentar
nos locais de competição, devidamente uniformizada, conforme especificações dos
Regulamentos Gerais e Específicos e as Regras Oficiais de cada modalidade esportiva.
Art. 31. Cada Delegação deverá usar seu próprio uniforme, sendo que, nas modalidades
coletivas, caso aconteça de duas equipes comparecerem com uniformes de cores
semelhantes, a Organização disponibilizará um uniforme de cor contrastante, que deverá ser
obrigatoriamente devolvido logo após o término do referido jogo a competição.
Parágrafo Único: Os uniformes das modalidades coletivas deverão, obrigatoriamente, conter o
nome da respectiva Cidade a que representa e o número do atleta. Caso a equipe possua
uniforme de alguma representação, o nome da Cidade deverá ser afixado de forma que fique
visível e que não se solte durante o jogo.
Art. 32. Nos uniformes é permitida a inserção de logomarca de patrocínio desde que não faça
alusão à propaganda de conteúdo político e filosófico, bebidas alcoólicas, cigarros ou
quaisquer outros produtos que induzam ao vício.
Art. 33. Os uniformes dos atletas deverão obedecer às Regras Oficiais de cada modalidade,
quanto ao modelo, disposição de números e outra especificada em regra própria.

DOS BOLETINS
Art. 34. Os comunicados oficiais do 2º JOGOS DA JUVENTUDE serão publicados por meio de
Boletins Informativos, que serão disponibilizados no site Barra do Rocha News (parceiro
do evento) e Radio Rocha FM.

CAPÍTULO IV
DA COMPOSIÇÃO DAS DELEGAÇÕES
Art. 35. A Delegação de cada equipe participante do 2º JOGOS DA JUVENTUDE será
composta por:


Chefe da Delegação;



Responsável Técnico da Delegação;



Técnico;



Auxiliar Técnico;



Atletas por modalidade.

ATLETAS (Máximo)
MODALIDADE
Masculino

Feminino

Futsal (masculino e Feminino)

10

10

Dama (aberto)

01

-

Futevôlei (dupla)

02

-

Vôlei (masculino e Feminino)

02

02

Dominó (dupla)

02

-

Sinuca (aberto)

01

-

Ciclismo (aberto)

01

-

Basquete (trinca)

03

-

Futebol

15

-

Baralho (aberto)

01

-

Maratona (masculino e Feminino)

01

-

Parágrafo 1º – Todas as equipes ou atletas participantes do 2º JOGOS DA JUVENTUDE
deverão ser acompanhados por um representante devidamente inscrito na respectiva
Delegação (Chefe de Delegação, Responsável Técnico, Técnico ou Auxiliar Técnico da
modalidade) em todos os jogos ou provas programados, sob pena de serem impedidos de
participar do jogo ou da prova, sendo declarados perdedores por WO.
Parágrafo 2º – O Assentamento Coroa Verde será o ponto de partida da Maratona Masculina,
e a Guarita de acesso a localidade, as margens da BR 330, será o início da Maratona
Feminina, com destino a Praça Hamilton Halley Aleluia no centro de Barra do Rocha.

DA PARTICIPAÇÃO
Art. 36. A CO do 2º JOGOS DA JUVENTUDE se reserva no direito de estender o convite para
participação no evento a qualquer Cidade / Região Administrativa, respeitando as modalidades
citadas no Art. 11.
Art. 37. Para participar do 2º JOGOS DA JUVENTUDE, os atletas, técnicos e auxiliares
técnicos deverão fazer parte de apenas uma das Delegações, sendo vedada a participação
dos mesmos representando duas Cidades/Regiões Administrativas, sob pena de
desclassificação de ambas as Delegações, no caso das modalidades que serão abertas para
outros municípios.
Art. 38. As Delegações inscritas no 2º JOGOS DA JUVENTUDE somente poderão inscrever
para as diversas modalidades o seguinte número de atletas e/ou equipes já especificada no
Art. 35 deste regulamento.
DA INSCRIÇÃO
Art. 39. As inscrições para o 2º JOGOS DA JUVENTUDE serão gratuitas.
Art. 40. Cada Delegação ou atleta deverá solicitar a Ficha de Adesão por modalidade ou se
inscrever nas modalidades deseja competir em data ainda a ser definida.
CAPÍTULO V
DO SERVIÇO MÉDICO
Art. 41 Haverá assistência médica de emergência para os atletas e demais membros inscritos
nas Delegações em todos os locais de competição do 2º JOGOS DA JUVENTUDE.
Art. 42. A CO não se responsabilizará pela continuidade do tratamento médico de qualquer
natureza, ocorridos com os atletas e demais membros inscritos nas Delegações antes, durante
e após as competições do 2º JOGOS DA JUVENTUDE.
DA CESSÃO DE DIREITOS
Art. 43. Todos os atletas e demais integrantes das Delegações e quaisquer outros
participantes do 2º JOGOS DA JUVENTUDE, devidamente representados por quem de direito,
através da adesão ao presente Regulamento, que se comprova através do preenchimento das
fichas de Adesão e de Relação Nominal ou mesmo da efetiva participação no 2º JOGOS DA
JUVENTUDE, autorizam, em caráter universal, gratuito, irrevogável e irretratável, a Diretoria de

Esportes e Lazer, ou terceiros devidamente por ela autorizados, a captar e fixar sua imagem e
voz durante todo o período de realização do 2º JOGOS DA JUVENTUDE, seja durante as
competições, seja durante os treinamentos, aquecimentos, transporte, em qualquer suporte
existente ou que venha a ser criado, podendo utilizá-los a seu exclusivo critério, a qualquer
tempo, em divulgação em locais públicos, via televisão de qualquer espécie, através
da Internet, rádio, jornais, revistas, ou por qualquer outra forma, podendo a Diretoria de
Esportes e Lazer, ainda, ceder os direitos ora adquiridos a quaisquer terceiros, gratuita ou
onerosamente.
Parágrafo Primeiro – A Diretoria de Esportes e Lazer, nos mesmos termos dispostos acima,
fica expressamente autorizada a utilizar as marcas, insígnias e emblemas de todas as
Delegações participantes do 2º JOGOS DA JUVENTUDE para efeitos de divulgação do próprio
evento, em situação jornalística, institucional ou promocional, não se aplicando ao uso
comercial.
Parágrafo Segundo – Fica desde já assegurado que o exercício, pela Diretoria de Esportes e
Lazer e pelos terceiros por ela autorizados, de qualquer dos direitos ora cedidos, dar-se-á de
maneira a valorizar o esporte, os atletas e o evento.
CAPÍTULO VI
DAS SANÇÕES
Art. 44. Todos os participantes, atletas e demais membros das Delegações do 2º JOGOS DA
JUVENTUDE poderão sofrer as sanções disciplinares previstas pelo CJD.
Art. 45. As sanções disciplinares serão aplicadas a critério exclusivo da CJD, nos termos das
disposições deste Regulamento e codificação desportiva, as quais serão definitivas e
irrecorríveis.
Art. 46. As sanções disciplinares aplicadas pela CJD serão publicadas no boletim oficial do 2º
JOGOS DA JUVENTUDE e, para o efetivo cumprimento, serão imediatamente comunicadas,
formalmente, à comissão técnica da Delegação. As referidas decisões da CJD também
deverão ser comunicadas, pela Direção Geral, ao Chefe da Delegação, através do documento
original.
Parágrafo Único – O atleta ou dirigente que praticar ato de vandalismo, agressão (física,
verbal, moral ou psicológica) aos competidores adversários, Árbitros escalados para as
partidas e/ou membros da Comissão Organizadora serão julgados pela Comissão de Justiça e
Disciplina e sanções disciplinares previstas, podendo ser afastados de quaisquer atividades
esportivas realizadas posteriormente.
Art. 47. As sanções disciplinares terão vigência de acordo com a codificação disciplinar.
Art. 48. As suspensões automáticas estão descritas no Regulamento Específico de cada
modalidade.
Art. 49. O Chefe de Delegação, será o único responsável por todos os atos dos atletas ou dos
membros de sua Delegação que transgridam a prática sadia da atividade esportiva ou por
qualquer dano causado a terceiros ou aos locais de competição, transporte e demais
ambientes onde comparecerem em razão da participação no 2º JOGOS DA JUVENTUDE.
Parágrafo Único – Em caso de dano material causado nas instalações dos locais de
competição, bem como aos meios de transporte utilizados, o Chefe de Delegação deverá
indenizar o custo do reparo do referido dano, até 24 (vinte quatro) horas após o recebimento da
comunicação, por escrito, da CO do 2º JOGOS DA JUVENTUDE, sob pena da respectiva
Delegação ser imediatamente desclassificada do evento esportivo.

DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 50. A CO do 2º JOGOS DA JUVENTUDE não terá responsabilidade por qualquer prejuízo
causado pelos componentes das Delegações nos locais de competição, hospedagem,
alimentação, transporte e demais instalações ou serviços oferecidos, ficando o ônus sob a
responsabilidade exclusiva do Chefe da Delegação, conforme previsto no Art. 48 e respectivo
parágrafo deste Regulamento.
Art. 51. Os participantes, atletas e demais membros das Delegações do 2º JOGOS DA
JUVENTUDE devem ser conhecedores deste Regulamento, Regulamentos Específicos das
Regras Oficiais das modalidades esportivas, ficando sujeitos a todas as suas disposições e às
penalidades que dele possam emanar.
Art. 52. Outras informações podem ser obtidas pelo site www.barradorochanews.com.br em
data ainda a ser definida, ou em contato com o Diretor de Esporte Heráclito Costa de Almeida
Filho, ou através do telefone (73) 3202-2202 ou e-mail: sec.educ.rocha@gmail.com da
Secretaria Municipal de Educação.
Art. 53. A CO do 2º JOGOS DA JUVENTUDE poderá, a seu exclusivo critério ou conforme
necessidades, incluir ou alterar os Regulamentos Geral e Específico, total ou parcialmente.
Art. 54. Integra ao presente regulamento, o Plano de Trabalho para realização do 2º JOGOS
DA JUVENTUDE, que consta justificativa, dotação orçamentária, premiações, aquisição de
material esportivo, etc.
Art. 55. Os casos omissos no presente Regulamento serão dirimidos pela CO, sendo tais
decisões soberanas e irrecorríveis.

Barra do Rocha, 01 de abril de 2019.

_________________________________
LUIS SERGIO ALVES DE SOUZA
Prefeito Municipal

________________________________
JULIANA BARBOSA DE ANDRADE SAMPAIO
Secretária de Educação

________________________________
HERÁCLITO COSTA DE ALMEIDA FILHO
Diretor de Esportes

PROGRAMAÇÃO DO 2º JOGOS DA JUVENTUDE
05 A 28 de ABRIL de 2019
SEXTA-FEIRA (05/04/2019)
HORÁRIO

ATIVIDADES

LOCAL

A partir das 18 horas

Cerimônia de Abertura do Jogos da Juventude 2019,
com a participação de todos os atletas e equipes
inscritas da competição.

Praça Hamilton Halley
(Quadra)

A partir das 19 horas

Futsal Masculino (fase de grupo)

Quadra Poliesportiva

A partir das 20 horas

Futsal masculino (fase de grupo)

Quadra Poliesportiva

SÁBADO (06/04/2019)
HORÁRIO

ATIVIDADES

LOCAL

A partir das 14 horas

Vôlei Feminino

Quadra de Areia

A partir das 19 horas

Futsal masculino (fase de grupo)

Quadra Poliesportiva

A partir das 19 horas

Futsal masculino (fase de grupo)

Quadra Poliesportiva

DOMINGO (07/04/2019)
HORÁRIO

ATIVIDADES

LOCAL

A partir das 09 horas

Sinuca

Assentamento Coroa Verde

A partir das 09 horas

Sinuca

Assentamento Coroa Verde

SÁBADO (13/04/2019)
HORÁRIO

ATIVIDADES

LOCAL

A partir das 14 horas

Dominó, baralho e dama

Mercado Municipal

DOMINGO (14/04/2019)
HORÁRIO

ATIVIDADES

LOCAL

A partir das 07 horas

Maratona masculina e maratona feminina

Assentamento Coroa Verde

A partir das 09 horas

Sinuca

Mercado Municipal

A partir das 09 horas

Vôlei masculino

Quadra de Areia

A partir das 10 horas

Basquete

Quadra Manoel Nunes de Oliveira

SÁBADO (20/04/2019)
HORÁRIO

ATIVIDADES

LOCAL

A partir das 18 horas

Futsal masculino – semifinal e final

Quadra Poliesportiva

DOMINGO (21/04/2019)
HORÁRIO

ATIVIDADES

LOCAL

A partir das 07 horas

Ciclismo (passeio)

Quadra Poliesportiva (saída)

A partir das 09 horas

Futsal feminino

Quadra Poliesportiva

A partir das 09 horas

Futevôlei

Quadra de Areia

DOMINGO (28/04/2019)
HORÁRIO

ATIVIDADES

LOCAL

A partir das 08 horas

Futebol masculino

Estádio Municipal

* A tabela com as definições dos confrontos só poderá ser elaborada após confirmação das equipes e
cidades circunvizinhas.

