
 
 

 
 

REGULAMENTO - XI JOGOS INTERNOS DO BANCO CENTRAL 2018 

CAPÍTULO I – DAS FINALIDADES 

Art. 1º - A Associação dos Servidores do Banco Central – Asbac Brasília – promoverá o XI Jogos Internos do Banco Central 
no período de 22/9 a 25/11/2018, em várias modalidades esportivas, tendo por objetivo proporcionar momentos de 
socialização e interação, desenvolvendo atividades socioculturais, esportivas e de entretenimento que promovem a 
melhoria da qualidade de vida e incentivam a prática de esportes na Associação. 

CAPÍTULO II – DA ORGANIZAÇÃO GERAL 

Art. 2º - A Comissão Organizadora dos Jogos será constituída por membros da Gerência Executiva de Esportes da Asbac, 
contando com o auxílio das comissões abaixo:  

              § 1º - De Divulgação; 

              § 2º - De Infraestrutura e Apoio; 

              § 3º - De Modalidades Esportivas; 

              § 4º - Disciplinar. 

CAPÍTULO III – DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS 

Art. 3º - Caberá à Comissão Organizadora: 

              § 1º - Indicar e homologar os nomes dos titulares das Comissões Auxiliares; 

§ 2º - Fixar o período de realização dos jogos; 

§ 3º - Estudar a possibilidade da aquisição de patrocinadores e avaliar as condições para tal; 

§ 4º - Manter o contato com os outros setores do Clube e, quando necessário, com o apoio dos mesmos; 

§ 5º - Elaborar o orçamento das despesas; 

§ 6º - Revisar as disposições deste Regulamento, quando oportuno; 

§ 7º - Editar o Regulamento, em número suficiente, para distribuição às equipes interessadas; 

§ 8º - Coordenar os trabalhos e as responsabilidades, relativos a cada Comissão Auxiliar; 

§ 9º - Elaborar a fórmula de disputa de cada modalidade prevista;  

§ 10º - Elaborar as respectivas tabelas de jogos ou provas (calendário, horários e locais de realização); 

§ 11º - Homologar resultados das partidas realizadas; 

§ 12º - Organizar a Solenidade de Encerramento, entre outros Eventos; 

§ 13º - Convidar autoridades; 

§ 14º - Conferir o preenchimento dos documentos de inscrição; 

§ 15º - Controlar o sistema de identificação dos atletas participantes; 

§ 16º - Identificar, antes da realização dos jogos e/ou das provas, os dados do participante inscrito, bem como o 
seu vínculo ao Banco Central (Departamento ao qual pertence) ou outra Instituição. 



 
 

 
 

Art. 4º- Caberá à Comissão de Divulgação: 

§ 1º - Providenciar a propaganda prévia dos Jogos, junto aos servidores e associados, bem como nos locais 
adequados; 

§ 2º - Editar e fixar banners, faixas e cartazes alusivos ao evento; 

§ 3º - Distribuir panfletos com as informações dos Jogos Internos no Banco Central; 

§ 4º - Estudar a possibilidade da aquisição de patrocinadores e avaliar as condições para tal; 

§ 5º - Divulgar, amplamente, todas as atividades envolvendo o evento (tabelas, horários, locais de jogos, 
resultados, etc.), no site, nas redes sociais e e-mail; 

§ 6º - Convidar autoridades; 

§ 7º - Organizar os cerimoniais envolvendo a abertura e o encerramento de evento; 

§ 8º - Criar centrais de informações. 

Art. 5º - Caberá à Comissão de Infraestrutura e Apoio: 

§ 1º - Inspecionar as instalações, onde serão realizados os jogos, para providenciar as necessidades de reparos; 

§ 2º - Cuidar dos aspectos referentes à segurança e a integridade física dos participantes; 

§ 3º - Acompanhar as condições de estrutura e de apoio aos Jogos, sob a responsabilidade da Gerência Executiva 
de Esportes (espaços esportivos, materiais que serão utilizados, massagistas, arbitragem, etc.); 

§ 4º - Elaborar o orçamento das despesas. 

Art. 6º - Caberá à Comissão de Modalidades Esportivas: 

              § 1º - Preparar a fórmula de disputa de cada modalidade; 

              § 2º - Elaborar as respectivas tabelas de jogos ou provas (calendário, horários e locais de realização). 

              § 3º - Homologar resultados das partidas realizadas. 

Art. 7º - Caberá à Comissão Disciplinar: 

              § 1º - Cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento; 

              § 2º - Julgar, em instância única, as ocorrências de ordem disciplinar. 

CAPÍTULO IV – DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÕES DOS TIMES 

Art. 8º - Os Departamentos poderão juntar-se uns aos outros após definição da reunião no Bacen, quando a Organização 
juntamente com os Coordenadores dos Departamentos formará os Times depois de obter as informações necessárias, 
prevalecendo um bom senso, equilíbrio e concordância de ambos Departamentos.  

            § Único - Será oficializado também no dia da reunião do Bacen, em quais Times ficarão as Instituições Parceiras do 
Banco Central como, por exemplo, Asbac, Fenasbac e Centrus. 

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÕES DOS ATLETAS 

Art. 9º - Nos Times formados por Departamentos do Banco Central poderão participar os servidores, prestadores de 
serviços, estagiários, menores aprendizes e aposentados, devidamente registrados no Bacen e seus dependentes (esposa, 
marido, namorada, namorado, filhos, pais e irmãos). 



 
 

 
 

            § Único - No Time da Asbac/Fenasbac e da Centrus que faz parte de outro Time, poderão participar os funcionários, 
prestadores de serviços, estagiários e menores aprendizes, devidamente registrados em uma das Instituições e seus 
dependentes (esposa, marido, namorada, namorado, filhos, pais e irmãos). 

CAPÍTULO VI – DA FORMALIZAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DOS ATLETAS 

Art. 10º - Para confirmar a participação do atleta nos Jogos Internos, todos devem se atentar aos procedimentos de 
inscrição. 

Art. 11º - O prazo final das inscrições dos atletas será até 5 (cinco) dias antes da realização ou início de cada modalidade 
esportiva que consta no Cronograma. As informações completas sobre as modalidades constarão no Regulamento. 

§ 1º - As inscrições dessa edição serão exclusivas pelo site, portanto não haverá inscrições no Posto da Asbac no 
Bacen através de ficha de papel. A Asbac adotou esse formato para todos os eventos esportivos promovidos pelo Clube. 

§ 2º - As inscrições serão realizadas exclusivamente no Site da Asbac: www.asbac.com.br/jogosinternos.  

§ 3º - Todo atleta deverá efetuar um cadastro no site e preencher obrigatoriamente o nome, data de nascimento, 
telefone, e-mail, categoria, tamanho da camiseta, Time que faz parte, associado ou não da Asbac, confirmar que está 
ciente das Informações e Regulamento do XI Jogos Internos do Banco Central 2018 e que está apto (a) à prática esportiva 
e aceita os riscos inerentes ao Evento, isentando a Associação dos Servidores do Banco Central – Asbac Brasília de 
qualquer responsabilidade sobre sua saúde.  

§ 4º - Deverá também marcar no momento da inscrição as seguintes opções: está ciente que não haverá devolução 
do valor da taxa de inscrição em hipótese alguma; que confirma que foi convidado por um dos Coordenadores e têm 
vínculo com algum Departamento ou Instituição do Time, ou é parente de algum participante do Time; e que cede todos 
os direitos de utilização de sua imagem, renunciando ao recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com 
direitos a televisão ou qualquer outro tipo de transmissão e/ou divulgação, promoções, internet e qualquer mídia em 
qualquer tempo. 

§ 5º - Valor da inscrição com direito a uma camiseta e a participar das 20 modalidades do Evento Esportivo: 

. R$ 50,00 (Por atleta).  

§ 6º - Formas de pagamento: boleto bancário, cartão de débito ou em 1X no cartão de crédito. Caso o participante 
opte por parcelar o valor da inscrição no cartão de crédito, será acrescida a taxa de 4,5% para 2X. 

§ 7º - Se algum interessado tenha dificuldade em fazer a inscrição pelo site ou não tenha equipamento e acesso à 
internet, poderá comparecer na Gerência de Esportes para utilizar o computador com internet e realizar a inscrição no 
Clube, ou então poderá ligar no telefone 3212-5424 para receber o suporte dos funcionários do setor.  

§ 8º - Horário de Funcionamento da Gerência de Esportes da Asbac: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.  

§ 9º - Os interessados com idade inferior a 18 anos poderão participar desde que, com autorização dos pais ou 
responsáveis. A inscrição poderá ser realizada normalmente pela internet, mas no dia que for competir, o responsável 
pelo menor de idade deverá preencher e assinar um documento de autorização.  

§ 10º - No caso das modalidades coletivas de Basquetebol, Futebol Society, Futsal e Voleibol, qualquer atleta que 
já esteja inscrito pelo menos em uma das modalidades dos Jogos Internos poderá ser incluído e participar mesmo que ele 
não tenha inscrito anteriormente. Para confirmar a inscrição, o atleta deverá comparecer no dia da partida com a 
camiseta da Equipe, antecedência mínima de 20 minutos e apresentar documento de identificação, pois será consultado 
na lista geral de inscritos. Essa inscrição também poderá ser via e-mail com 24h de antecedência. 

http://www.asbac.com.br/jogosinternos


 
 

 
 

§ 11º - A camiseta não será entregue no ato da inscrição, e sim nas datas e locais divulgados posteriormente pela 
Comissão Organizadora onde deverá retirá-la. Também há a possibilidade dos próprios Coordenadores ajudarem nesse 
processo de entrega de camisetas aos atletas das suas Equipes. 

Art. 12º - Caberá a cada Time constituir uma comissão de representação junto a Comissão Organizadora, composta por 1 
(um) ou mais Coordenadores e Substitutos. 

Art. 13º - A solicitação de exclusão ou alteração de atletas do Time deverá ser feito por e-mail pelos Coordenadores ou 
Substitutos, e encaminhada até o prazo de inscrição da modalidade dos Jogos Internos. 

Art. 14º - O Time poderá inscrever o mesmo atleta em qualquer modalidade esportiva, não cabendo, entretanto, qualquer 
responsabilidade à Comissão Organizadora pela participação do inscrito em casos de coincidência de horários de jogos ou 
provas. 

Art. 15º - Cada Time poderá inscrever no máximo 4 (quatro) equipes por modalidade coletiva, sendo que não serão 
obrigados a se enfrentarem antes da Final e de acordo com o somatório de pontos de cada equipe após o Resultado Final, 
serão definidos os 5 (cinco) melhores Times que pontuarão uma única vez na Classificação Final da categoria.      

Art. 16º - Cada Time poderá inscrever mais de uma equipe por modalidade em dupla, sendo que não serão obrigados a 
se enfrentarem antes da Final e de acordo com o somatório de pontos de cada dupla após o Resultado Final, serão 
definidos os 5 (cinco) melhores Times que pontuarão uma única vez na Classificação Final da categoria.  

Art. 17º - Cada Time poderá inscrever mais de um atleta por modalidades individuais e de acordo com o somatório de 
pontos de cada atleta após o Resultado Final, serão definidos os 5 (cinco) melhores Times que pontuarão uma única vez 
na Classificação Final da categoria.  

CAPÍTULO VII – DA IDENTIFICAÇÃO 

Art. 18º - A identificação do atleta será feita através de documento adequado (carteira de identidade, carteira funcional, 
carteira de trabalho ou passaporte). 

 § Único – Será obrigatória a identificação de todos os atletas antes do início das partidas ou provas, e o documento 
deve estar com foto legível. 

Art. 19º - No caso de comprovada falsificação de identidade de um atleta, o Time será sumariamente excluída dos Jogos 
Internos, na modalidade em que ocorreu o fato. 

CAPÍTULO VIII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE OS JOGOS. 

Art. 20º - A fórmula de disputa e as tabelas de cada modalidade serão definidas pela Comissão Organizadora e pela 
Comissão de Modalidades Esportivas, e divulgadas nos meios de comunicação da Asbac Brasília e Bacen, e ainda serão 
enviadas aos Coordenadores dos Times. 

 § Único – Está garantindo a participação das equipes em no mínimo 02 (dois) jogos no caso de modalidades 
coletivas. 

Art. 21º - Independentemente da categoria e das fases em disputa, deverá ser observada, para as modalidades de esporte 
coletivo, a seguinte sequência de critérios de desempate para se apurar a colocação: 

§ 1º - Equipe com menos WO; 

§ 2º - Confronto direto (somente entre duas equipes); 

§ 3º - Maior número de vitórias; 

§ 4º - Melhor saldo de gols ou pontos; 



 
 

 
 

§ 5º - Disciplina (cartões vermelhos e cartões amarelos); 

§ 6º - Ataque mais positivo; 

§ 7º - Defesa menos vazada; 

§ 8º - Sorteio. 

Art. 22º - Para o primeiro jogo do período da manhã, da tarde ou da noite, tolerar-se-á um atraso máximo de 15 (quinze) 
minutos para o início da partida, perdendo o jogo por “WO” a equipe que deixar de comparecer até o referido prazo de 
tolerância. Para os jogos subsequentes, a tolerância máxima será de 05 (cinco) minutos, imputando-se à(s) equipe(s) a 
perda da partida por “WO”, ultrapassado tal prazo. Nas provas individuais, a penalidade será prevista nos dispositivos 
específicos de cada uma delas. 

Art. 23º - Caso uma equipe receba dois “WO” em uma única modalidade coletiva, esta será automaticamente 
desclassificada da competição que está disputando. 

Art. 24º - Nas competições de duplas ou trios, caso tenham duas equipes inscritas de um mesmo Time, mas ambas 
compareceram no dia da competição incompletas, os atletas presentes poderão se juntar e formar uma única dupla ou 
trio para representar o Time. 

 § Único - Em competições individuais, os atletas inscritos que não comparecerem no dia das competições serão 
considerados excluídos e perderão por “WO”. 

Art. 25º - Em todas as competições e modalidades, os atletas dos Times só poderão participar se apresentarem 
devidamente uniformizados, com a camiseta do XI Jogos Internos do Banco Central 2018. 

 § Único - No caso de uniformes semelhantes em modalidades coletivas como, por exemplo, Futsal, fica a critério 
do árbitro, para facilitar o seu trabalho, solicitar à Comissão Organizadora que forneça um conjunto de coletes numerados, 
onde será decidido por sorteio, qual das equipes utilizará os coletes.    

Art. 26º - A súmula de jogo ou prova é o documento hábil que servirá de orientação para o enquadramento, em termos 
disciplinares, das faltas que vierem a ser cometidas pelos integrantes da equipe, além da apuração de dados estatísticos, 
devendo ser assinada pelo menos por um atleta de cada equipe. 

§ Único – Cada Time ou atleta de prova individual deverá apresentar-se à mesa de controle com a necessária 
antecedência para identificação. 

Art. 27º - A Comissão Organizadora receberá de um Coordenador do Time o recurso e será considerado desde que seja 
enviado para o e-mail: esportes@asbac.com.br, em até 24 (vinte e quatro) horas após o encerramento da partida ou 
prova. 

Art. 28º - Caberá ao árbitro toda e qualquer decisão, a respeito das quadras e/ou uniformes e materiais esportivos 
utilizados, bem como sobre a realização e conclusão das partidas ou provas. 

Art. 29º - Caso o árbitro não compareça a competição, à Comissão Organizadora junto com os responsáveis pelas equipes 
decidirão em comum acordo se realizará a partida ou se apresentará um árbitro substituto para dar andamento a 
competição. 

CAPÍTULO IX – DAS MODALIDADES 

Art. 30º - Os Jogos Internos serão disputados nas dependências da Asbac, com exceção do Atletismo, Poker e Sinuca. As 
modalidades em disputa serão: 

§ 1º - Modalidades Coletivas: 
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I - Basquetebol – masculino e feminino (Adulto a partir de 16 anos) 

II - Futebol Society - masculino (Adulto a partir de 16 anos e Veterano a partir de 40 anos) 

III - Futsal – masculino e feminino (Adulto a partir de 16 anos) 

IV - Voleibol – masculino, feminino e misto (Adulto a partir de 16 anos) 

§ 2º - Modalidades de Duplas: 

I - Beach Tennis – masculino, feminino e misto (Adulto a partir de 16 anos) 

II - Dominó - (Categoria Única a partir de 11 anos) 

III - Pebolim – masculino, feminino e misto (Categoria Única a partir de 11 anos) 

IV - Truco - (Adulto/Categoria Única a partir de 16 anos) 

V - Vôlei de Areia - masculino e feminino (Adulto a partir de 16 anos) 

§ 3º - Modalidades Individuais: 

I - Atletismo - masculino e feminino (Adulto e Infantil a partir de 11 anos) 

II - Corrida de 5Km - masculino e feminino (Adulto e Infantil a partir de 15 anos) 

III - Futebol Virtual - (Categoria Única a partir de 7 anos) 

IV - Natação - masculino e feminino (Adulto e Infantil a partir de 9 anos) 

V - Poker - (Adulto/Categoria Única a partir de 18 anos) 

VI - Remo - masculino e feminino (Adulto a partir de 16 anos e Veterano a partir de 40 anos) 

VII - Sinuca - masculino e feminino (Adulto a partir de 18 anos) 

VIII - SUP - masculino e feminino (Adulto a partir de 16 anos e Veterano a partir de 40 anos) 

IX - Tênis - masculino e feminino (Adulto a partir de 16 anos e Veterano a partir de 40 anos) 

X - Tênis de Mesa - masculino e feminino (Adulto e Infantil a partir de 9 anos) 

XI - Xadrez – (Categoria Única Adulto a partir de 16 anos e Infantil a partir de 7 anos) 

              § 4º - Em todas as modalidades esportivas coletivas ou de duplas, para que seja contabilizado pontos na 
Classificação Final e consequentemente na Classificação Geral, a categoria deve ter inscritas no mínimo 3 (três) esquipes 
ou no mínimo 3 (três) duplas. Obs. Apenas as equipes e duplas inscritas que estiverem presentes nos dias das competições 
que somarão pontos para o Time na Classificação Final e na Classificação Geral.   

§ 5º - Nos casos específicos das modalidades esportivas individuais, os atletas que estiverem presentes nos dias 
das competições somarão pontos após o Resultado Final da categoria na modalidade e que poderá gerar uma pontuação 
para o Time na Classificação Final e consequentemente na Classificação Geral.   

§ 6º - Nas disputas serão observadas as Regras Oficiais de cada modalidade, as disposições deste Regulamento e 
as instruções específicas complementares.         

Art. 31º - Na modalidade de ATLETISMO (Individual), em local a ser definido, as provas serão as seguintes:               

              § 1º - 100m; 

              § 2º - 400m; 



 
 

 
 

              § 3º - 1.500m; 

              § 4º – As provas de 400m e 1.500m exclusivamente serão disputadas nos naipes masculino e feminino Menores, 
Adultos e Masters), para os nascidos em: 

I - Faixa 1 – 2001 a 2003 (15 a 17 anos); 

II - Faixa 2 – 1994 a 2000 (18 a 24 anos); 

III - Faixa 3 – 1984 a 1993 (25 a 34 anos); 

IV - Faixa 4 – 1979 a 1983 (35 a 39 anos); 

V - Faixa 5 – 1974 a 1978 (40 a 44 anos); 

VI - Faixa 6 – 1969 a 1973 (45 a 49 anos); 

VII - Faixa 7 – 1964 a 1968 (50 a 54 anos); 

VIII - Faixa 8 – < 1963 (acima de 55 anos). 

              § 5º – As provas de 100m exclusivamente serão disputadas nos naipes masculino e feminino (Pré-Mirim, Mirim, 
Menores, Adultos e Masters), para os nascidos em: 

I - Faixa 1 – 2006 e 2007 (11 e 12 anos); 

II - Faixa 2 – 2004 e 2005 (13 e 14 anos), 

III - Faixa 3 – 2001 a 2003 (15 a 17 anos); 

IV - Faixa 4 – 1994 a 2000 (18 a 24 anos); 

V - Faixa 5 – 1984 a 1993 (25 a 34 anos); 

VI - Faixa 6 – 1979 a 1983 (35 a 39 anos); 

VII - Faixa 7 – 1974 a 1978 (40 a 44 anos); 

VIII - Faixa 8 – 1969 a 1973 (45 a 49 anos); 

IX - Faixa 9 – 1964 a 1968 (50 a 54 anos); 

X - Faixa 10 – < 1963 (acima de 55 anos). 

Art. 32º - A modalidade de BASQUETEBOL (Coletiva) será disputada na seguinte categoria: 

§ 1º - Categoria Masculino – Atletas a partir de 16 anos completos. 

§ 2º - Categoria Feminino – Atletas a partir de 16 anos completos. 

§ 3º - As partidas serão disputadas em dois tempos de 15 (quinze) minutos corridos com intervalo de 10 minutos, 
em caso de empate será realizado tempo extra de 5 minutos e assim sucessivamente. Obs. Na semifinal e final o tempo 
será de 40 (quarenta) minutos (2x20). 

§ 4º - Para efeito de classificação, serão contados: 02 (dois) pontos por vitória, 01 (um) ponto por derrota e -1 
(um) ponto negativo por desistência ou não comparecimento. 

§ 5º - No caso de “WO”, será computada para a equipe que comparecer o resultado de 20 (vinte) pontos a seu 
favor. 

§ 6º - Serão aplicadas as Regras Oficiais da modalidade. 



 
 

 
 

§ 7º - Casos extraordinários, ou seja, extra regra serão analisados e resolvidos pela Organização. 

Art. 33º - A modalidade de BEACH TENNIS (Dupla) será disputada nas seguintes categorias: 

§ 1º - Categoria Dupla Masculino – Atletas a partir de 16 anos completos.  

§ 2º - Categoria Dupla Feminino – Atletas a partir de 16 anos completos. 

§ 3º - Categoria Dupla Misto – Atletas a partir de 16 anos completos.  

           § 4º - Serão aplicadas as Regras Oficiais da modalidade; 

           § 5º - O objetivo do Beach Tennis é devolver a bola recebida, sem ressalto no chão, para o campo do adversário.  

§ 6º - Jogado em piso de areia, a quadra para duplas possui 16 metros de comprimento por 8 metros de largura. 
A quadra é dividida ao meio por uma rede cuja altura deve ser de 1,70 metros do chão quando jogado em areia.  

§ 7º - A raquete de Beach Tennis deve atender as normas da IFBT (Federação Internacional de Beach Tennis) para 
as competições oficiais. A raquete deve ter no máximo 55cm de comprimento e 30cm de largura.  

§ 8º - A bola de Beach Tennis corresponde ao peso, medida e pressão, de acordo com as especificações da IFBT. 
Atualmente, o Beach Tennis é jogado com uma bolinha Stage 2, que corresponde a 50% de pressão comparada com uma 
bolinha de Tênis tradicional, justamente para diminuir a velocidade do jogo. A bolinha é pintada em duas cores (laranja e 
amarelo ou verde e amarelo). 

§ 9º - A partida de Beach Tennis começa através de um sorteio nas quais definem a escolha do lado da quadra, 
sacador ou recebedor. 

§ 10º - O saque é efetuado atrás da linha de fundo, de qualquer parte. No jogo de duplas mistas, o jogador 
masculino é obrigado a sacar por baixo. Existe apenas um saque e a bola deve ser atingida antes de tocar o solo. 

§ 11º - É considerada falta no saque se: a bola sair da área do campo; a bola atingir um objeto permanente (rede); 
se o jogador entrar em campo antes de bater na bola. Como citado acima, no caso do saque tocar na rede, não existe uma 
segunda chance para tentar acertá-lo e o ponto será dado ao adversário. 

§ 12º - O sistema de pontuação é semelhante ao do tênis tradicional. 15, 30, 40 (sem vantagem). Vence o game 
quem ganhar o ponto subsequente a 40. As partidas de duplas são disputadas em melhor de 9 games, com diferença de 
2 games. Em caso de igualdade de games a 9/9 (duplas), joga-se o tie-break. 

           § 13º - No tie-break, vence o jogador ou a dupla que primeiro chegar a 7 com diferença de 2 pontos ou a outro 
número superior a 7, com a mesma diferença. Os jogadores mudam de lado sempre que fizerem 4 pontos. 

              § 14º - Cada Equipe poderá inscrever apenas 02 atletas, não existindo possibilidade de substituição de atleta 
contundido, a não ser que o caso ocorra antes do início da competição.  

              § 15º - Para efeito de classificação, serão contados: 02 (dois) pontos por vitória, 01 (um) ponto por derrota e -1 
(um ponto negativo) por desistência ou não comparecimento. 

              § 16º - Casos extraordinários, ou seja, extra regra serão analisados e resolvidos pela Organização. 

Art. 34º - A modalidade de CORRIDA DE 5 KM (Individual) será disputada nos naipes masculino e feminino e a prova será 
em um percurso que será criado dentro da própria Asbac, com a possibilidade de utilizar a Pista de Corrida e Caminhada, 
e ainda as pistas internas de asfalto. A modalidade será exclusivamente, para os nascidos em: 

I - Faixa 1 – 2001 a 2003 (15 a 17 anos); 

II - Faixa 2 – 1994 a 2000 (18 a 24 anos); 



 
 

 
 

III - Faixa 3 – 1984 a 1993 (25 a 34 anos); 

IV - Faixa 4 – 1979 a 1983 (35 a 39 anos); 

V - Faixa 5 – 1974 a 1978 (40 a 44 anos); 

VI - Faixa 6 – 1969 a 1973 (45 a 49 anos); 

VII - Faixa 7 – 1964 a 1968 (50 a 54 anos); 

VIII - Faixa 8 – < 1963 (acima de 55 anos). 

              § Único - Casos extraordinários, ou seja, extra regra serão analisados e resolvidos pela Organização. 

Art. 35º - A modalidade de DOMINÓ (Dupla) será disputada nas seguintes categorias: 

§ 1º - Categoria Única (Duplas masculino, feminino ou misto) – Atletas a partir de 11 anos completos. 

              § 2º - Será adotado o sistema de jogo que os atletas irão decidir em comum acordo momentos antes do início da 
competição. 

§ 3º - Para efeito de classificação, serão contados: 02 (dois) pontos por vitória, 01 (um) ponto por derrota e -1 
(um) ponto negativo por desistência ou não comparecimento. 

 § 4º - Serão aplicadas as Regras Oficiais da modalidade. 

              § 5º - Casos extraordinários, ou seja, extra regra serão analisados e resolvidos pela Organização. 

Art. 36º - A modalidade de FUTEBOL SOCIETY (Coletiva) será disputada na seguinte categoria: 

§ 1º - Categoria Adulto (Masculino) – Atletas a partir de 16 anos completos. 

§ 2º - Categoria Veterano (Masculino) – Atletas a partir de 40 anos completos. 

§ 3º - Serão aplicadas as Regras Oficiais da modalidade. 

§ 4º - O número mínimo de inscrições será de 09 (nove) atletas e no máximo 20 (vinte). 

§ 5º - Cada Equipe será composta de 09 (nove) atletas, incluindo o goleiro, e cabendo a um deles a função de 
capitão, como representante de sua Equipe, perante o árbitro e o mesário. 

§ 6º - Não será permitido o início, continuação ou prosseguimento de uma partida sem que as Equipes estejam 
em campo com um mínimo de 06 (seis) atletas. Quando uma Equipe ficar reduzida a 05 (cinco) atletas ou menos, deverá 
ser desclassificada, independente do resultado que estiver sendo apresentado na partida.  

§ 7º - No caso de “WO”, será computado para a Equipe, que comparecer, o resultado de 1x0 a seu favor. 

§ 8º - Será expressamente proibido o uso de sapatos, kichutes, chuteiras e qualquer calçado que possua travas e 
que não seja sola de borracha (chuteira society). Os atletas não poderão participar dos jogos de futebol descalços. 

§ 9º - Para ambas as categorias, o tempo de jogo será de 30x30 com intervalo de 05 (cinco) minutos desde a fase 
classificatória até a final. 

§ 10º - No decorrer da partida, será ilimitado o número de substituições de atletas. 

§ 11º - As faltas cometidas durante o jogo serão anotadas na súmula pelo mesário, informadas no placar e zeradas 
a cada tempo de jogo. O árbitro da partida também anotará no seu cartão e em caso de dúvida sobre o número 
de faltas cometidas prevalecerá a anotação feita pelo árbitro. 



 
 

 
 

§ 12º - Até a (7ª) sétima falta, as cobranças serão feitas do local onde foram cometidas, por meio de tiro direto, 
a não ser no caso em que o árbitro determine tiro indireto, conforme a regra oficial do Futebol Society, sendo 
permitida a formação de barreira a uma distância de 6 (seis) metros. Da 8ª (oitava) falta em diante, cometida pela 
mesma Equipe, independentemente de onde tenha acontecido, a cobrança será feita por meio de tiro direto, da 
marca dos quinze metros, sem a formação de barreira, devendo todos os jogadores, exceto o goleiro responsável 
pela defesa, colocarem-se atrás da linha da bola. 

§ 13º - Nas partidas referentes às semifinais e finais, as faltas cometidas no 2º tempo normal de jogo não serão 
zeradas na prorrogação. 

§ 14º - Para efeito de classificação, serão contados: 03 (três) pontos por vitória, 01 (um) por empate e -1 (um 
ponto negativo) por desistência ou não comparecimento. 

§ 15º - Casos extraordinários, ou seja, extra regra serão analisados e resolvidos pela Organização. 

Art. 37º - A modalidade de FUTEBOL VIRTUAL (Individual) será disputada na seguinte categoria: 

§ 1º - Categoria Única PES 2018 (Masculino e feminino) – Atletas a partir de 7 anos completos. 

§ 2º - Categoria Única Fifa 18 (Masculino e feminino) – Atletas a partir de 7 anos completos. 

§ 3º - Console: Xbox 360 

§ 4º - Sistema de Disputa: Dupla eliminatória do início ao fim.  

§ 5º - Configurações pré-jogo PES 2018: 

I – Modo: Exibição; 
II - Tempo de Duração: 10 minutos; 
III - Prorrogação: Apenas nas fases Semifinal e Final; 
IV - Pênaltis: Praticamente em todas as fases, menos na fase de grupos, pois se houver empate a partida 

terminará empatada e os dois atletas somarão 1 ponto cada um; 
V - Nível de Dificuldade: Estrela; 
VI - Setas dos Jogadores: Laranja; 
VII - Substituições: 3; 

                       VIII - Contusões: Ligado; 
                       IX - Câmera - Padrão Konami. A câmera de jogo só poderá ser alterada se for de comum acordo entre os 
adversários; 

X - Estádio: Aleatório; 
                       XII - Clima: Aleatório; 
                       XIII - Tipo de Bola: Aleatório; 
                       XIV- Radar Ligado Translúcido, na parte inferior da tela; 
                       XV - Barra de Potência dos jogadores Ligada. 

§ 6º - Configurações pré-jogo FIFA 18: 

                       I - Jogo Rápido; 
                       II - Substituições: 3; 
                       III - Prorrogação: Apenas na Disputa do 3º Lugar e Final; 
                       IV - Pênaltis: Apenas nas fases Eliminatórias, Disputa de 3º Lugar e Final; 

        V - Partida. 
                 a) Tempo: 5 minutos cada tempo; 



 
 

 
 

                 b) Nível: Lendário; 
                 c) Árbitro: Aleatório; 
                 d) Desenho do Gramado: Padrão; 
                 e) Desgaste do Gramado: Leve; 
                 f) Velocidade do Jogo: Normal; 
                 g) Bola: Padrão. 
        VI - Câmera: A câmera poderá ser alterada sendo de comum acordo entre os adversários; 
        VII - Multiplayer: Transmissão Melhorada; 
        VIII - Configurações da Câmera: Padrão; 
        IX - Visual. 
                 a) Painel: Barra de nome do jogador; 
                 b) Exibir Tempo/Placar: Sim; 
                 c) Radar: 2D; 
                 d) Indicador Gamertag: Translúcido. 
        X - Regras. 
                 a) Contusões: Sim; 
                 b) Impedimentos: Sim; 
                 c) Cartões: Sim; 
                 d) Toques de Mão: Não. 

§ 7º - Times: 

I - Cada participante poderá escolher um Clube ou Seleção que quiser, e não poderão ser feitas alterações 
em jogadores. Ex. trazer jogadores de outros clubes e nem montar jogadores que não pertençam aos mesmos. 

II - O participante que não estiver presente no momento da sua partida perderá por WO e será considerada 
vitória para o adversário por 1 X 0, por isso é bom que o participante chegue 15 minutos antes do jogo começar. 

§ 8º - Comportamento dos participantes e torcedores durante os jogos: 

I - As comemorações em caso de gols ou vitórias deverão ser restritas sem gritos exagerados e ou gozações 
diretas ao adversário. 

II - Caso acabe a energia elétrica durante o jogo, ou o console trave por qualquer motivo, será iniciado outro 
jogo com o placar da partida que estava em andamento antes da falta de energia ou travamento do console. Se a partida 
estiver no segundo tempo, será jogado apenas um tempo, também com a manutenção do placar anterior.  

III - Não serão validados gols feitos através de "Bugs", que se caracterizam como falhas de programação do 
jogo. São de responsabilidade dos juízes a análise e interpretação de gols “Bugados”.  

IV - Todos os competidores deverão usar o controle cedido pela Organização. Não será permitido fumar, nem 
consumir comidas e bebidas de quaisquer tipos no recinto da competição. 

V - Qualquer dano aos equipamentos e ao estabelecimento o responsável terá que indenizar a Asbac o devido 
reparo. 

§ 9º - Casos extraordinários, ou seja, extra regra serão analisados e resolvidos pela Organização. 

Art. 38º - A modalidade de FUTSAL (Coletiva) será disputada nas seguintes faixas etárias: 

§ 1º - Categoria Masculino – Atletas a partir de 16 anos completos. 

§ 2º - Categoria Feminino – Atletas a partir de 16 anos completos. 



 
 

 
 

 § 3º - Serão aplicadas as Regras Oficiais da modalidade. 

§ 4º - O número mínimo de inscrições será de 05 (cinco) atletas e no máximo 15 (quinze). 

§ 5º - Cada Equipe será composta de 05 (cinco) atletas, incluindo o goleiro, e cabendo a um deles a função de 
capitão, como representante de sua equipe, perante o árbitro e o mesário. 

§ 6º - Não será permitido o início, de uma partida sem que as Equipes estejam em campo com, no mínimo, 04 
(quatro) atletas. Quando uma Equipe ficar reduzida a 03 (três) atletas deverá ser desclassificada, independente do 
resultado que estiver sendo apresentado na partida. 

§ 7º - No caso de “WO”, será computado para a Equipe, que comparecer, o resultado de 1x0 a seu favor. 

§ 8º - Será expressamente proibido o uso de sapatos, kichutes, chuteiras society e de travas. Os atletas deverão 
utilizar calçados apropriados e não poderão participar dos jogos de futsal descalços. 

§ 9º - O tempo de cada partida para ambas as categorias será de 40 (quarenta) minutos (2x20), com intervalo de 
05 (cinco) minutos, no sistema de cronômetro corrido.  

§ 10º - No decorrer da partida, será ilimitado o número de substituições de atletas. 

§ 11º - Para efeito de classificação, serão contados: 03 (três) pontos por vitória, 01 (um) por empate e -1 (um 
ponto negativo) por desistência ou não comparecimento. 

§ 12º - Casos extraordinários, ou seja, extra regra serão analisados e resolvidos pela Organização. 

Art. 39º - A modalidade de NATAÇÃO (Individual) será disputada em dois naipes masculino e feminino, nas classes e faixas 
etárias definidas pela Comissão Organizadora e dirigidas pela FDA-DF – Federação de Desportos Aquáticos do Distrito 
Federal.  

            § 1º - As provas da natação serão as seguintes:  

            I -  50m Livre; 

            II - 50m Peito; 

            III - Revezamento. 

 § 2º - No caso exclusivo dessa modalidade, os atletas serão divididos por faixa etária nas seguintes categorias: 

 I - (9 e 10 anos) Mirim I/II - Nascidos em 2008 e 2009; 

 II - (11 e 12 anos) Petiz I/II - Nascidos em 2006 e 2007; 

 III - (13 e 14 anos) Infantil I/II - Nascidos em 2004 e 2005; 

 IV - (15 e 16 anos) Juvenil I/II - Nascidos em 2002 e 2003; 

 V - (17 a 19 anos) Júnior I/II - Nascidos em 1999 a 2001; 

 VI - 20 + (20 a 24 anos) - Sênior - Nascidos entre 1994 a 1998; 

 VII - 25 + (25 a 29 anos) - Sênior - Nascidos entre 1989 a 1993; 

 VIII - 30 + (30 a 34 anos) - Sênior - Nascidos entre 1984 a 1988; 

 IX - 35 + (35 a 39 anos) - Sênior - Nascidos entre 1979 a 1983; 

 X - 40 + (40 a 44 anos) - Sênior - Nascidos entre 1974 a 1978; 



 
 

 
 

 XI - 45 + (45 a 49 anos) - Sênior - Nascidos entre 1969 a 1973; 

 XII - 50 + (50 a 54 anos) - Sênior - Nascidos entre 1964 a 1968; 

 XIII - 55 + (55 a 59 anos) - Sênior - Nascidos entre 1959 a 1963; 

 XIV - 60 + (60 a 64 anos) - Sênior - Nascidos entre 1954 a 1958; 

 XV - 65 + (65 a 69 anos) - Sênior - Nascidos entre 1949 a 1953; 

 XVI - 70 + (70 a 74 anos) - Sênior - Nascidos entre 1944 a 1948; 

 XVII - Outras acima com intervalos de cinco anos.  

  § 3º - Por determinação da Fina (Federação Internacional de Natação), a faixa etária dos nadadores será 
determinada pelo ano civil, ou seja, sua idade em 31 de dezembro de 2018.  

   § 4º - As provas terão caráter individual, com exceção do Revezamento. 

  § 5º - A prova de Revezamento terá que ter no mínimo 06 (seis) participantes e o máximo é ilimitado. Os 
nadadores se revezarão por 20 minutos em metragem de no mínimo 50 metros e o máximo de 200 metros por vez, 
podendo o mesmo atleta nadar várias vezes.  

    § 6º - A pontuação do Revezamento contará como uma categoria mista. 

 § 7º - Casos extraordinários, ou seja, extra regra serão analisados e resolvidos pela Organização. 

Art. 40º - A modalidade de PEBOLIM (Dupla) será disputada individualmente e exclusivamente nas seguintes categorias: 

 § 1º - Categoria Única (Duplas masculino, feminino ou misto) – Atletas a partir de 11 anos completos. 

                § 2º - Jogo: Vence a dupla que marcar 10 gols primeiro. 

                § 3º - Partida: Pode ser uma melhor de 3 jogos ou apenas 1 jogo. Vai depender da quantidade de inscritos. 

                § 4º - Início de Jogo: Decide-se no par-ou-ímpar quem sai com a bola ou escolhe o lado da mesa. 

                § 5º - Serviço de Bola: A bola pode ser lançada pelo buraco lateral da mesa com efeito ou não, e também pode 
ser colocada com a mão no boneco central da barra de meio campo e inicia o jogo assim que tiver certeza que a dupla 
oposta está pronta para jogar.  

                § 6º - Ponto Marcado: A dupla que sofreu um gol, sai com a bola no meio de campo no jogador central da barra 
de 5, obedecendo a Regra do § 6º (serviço de bola). Uma bola que entra e sai do gol, conta como gol normal. Gol de 
goleiro não vale 2 a não ser que seja combinado de forma diferente, fica a critério dos jogadores. 

                § 7º - Bola Morta: Quando a bola parar fora do alcance dos jogadores, deve ser colocada com a mão, na defesa 
que estiver mais próxima. Se a bola parar no meio de campo, sai com a dupla que tiver menos pontos. (Regra do § 6º) 

                § 8º - Bola Fora: Se a bola sair da mesa, a dupla que serviu a bola pela última vez, serve novamente, sempre 
obedecendo a (Regra do § 6º). 

                § 9º - Troca de Posição dos Jogadores: Os parceiros podem trocar de posição quantas vezes quiserem entre um 
gol e outro, ou entre partidas. 

                § 10º - O que não se deve fazer durante uma partida de pebolim: 



 
 

 
 

                       I - Girar as barras: É proibido girar as barras mais do que 1 volta completa, também conhecido como 
“ventilador”, ou “roletada”. Um giro ilegal é definido quando o boneco der uma volta superior a 360º antes ou depois de 
tocar a bola. 

                       II - Bater, sacudir ou levantar a mesa: Qualquer movimento que dificulte ou atrapalhe o controle ou uma 
jogada do adversário deverá ser punido como falta. 

                       III – Invasão a área de jogo: Não se deve colocar a mão dentro da área de jogo enquanto a bola estiver em 
movimento. Uma bola girando em seu próprio eixo é considerada bola viva e não deve ser tocada até que 
pare completamente. 

                       IV – Distração: Qualquer forma utilizada para distrair o oponente a fim de marcar um gol, exemplo: bater a 
barra do meio (sem bola) afim de obter um movimento de reflexo da defesa oposta para marcar um gol. 

                       V – Atraso: Não se deve demorar mais do que 20 segundos com a bola em sua posse, ou ficar "enrolando" 
para irritar o adversário. 

                § 11º - Faltas e Punições: O desrespeito a qualquer uma das regras acima, deve ser punido da seguinte forma: 

                       I - 1ª Violação: Aviso verbal, sem punição. 

                       II - 2ª Violação: Perda de posse de bola para a dupla oponente. 

III - 3ª Violação: Punição com perda de 1 gol. 

                § 12º - Casos extraordinários, ou seja, extra regra serão analisados e resolvidos pela Organização. 

Art. 41º - A modalidade de POKER (Individual) será disputada na seguinte categoria: 

§ 1º - Categoria Única (Adulto) – Atletas a partir de 18 anos completos. 

 § 2º - Será adotado o sistema de jogo que os atletas irão decidir em comum acordo momentos antes do início da 
competição. 

 § 3º - Serão aplicadas as Regras Oficiais da modalidade. 

              § 4º - Casos extraordinários, ou seja, extra regra serão analisados e resolvidos pela Organização. 

Art. 42º - A modalidade de REMO (Individual) será disputada nas seguintes categorias: 

§ 1º - Categoria Masculino. 

         I - Principal: a partir de 16 anos completos. 

         II -  Veterano: a partir de 40 anos completos. 

§ 2º - Categoria Feminino. 

         I - Principal: a partir de 16 anos completos. 

         II -  Veterano: a partir de 40 anos completos. 

               § 3º - Os barcos serão emprestados pela Escola de Remo instalada na Asbac, onde as Equipes participarão de 
provas com distâncias variadas e divididas em classe aberta masculino e feminino. 

               § 4º - Os participantes que nunca remaram, não são inscritos na Federação ou na Escola de Remo da Asbac 
deverão se inscrever na modalidade e participar de um teste (treinamento) gratuito, semanas antes das provas, onde 
serão avaliados para saber se terão condições ou não de disputar a modalidade de Remo.   



 
 

 
 

I - Prova - Canoé masculino - 250m. 

II - Prova - Canoé feminino - 250m. 

III - Prova - Skiff masculino - 500m. 

IV - Prova - Skiff feminino - 500m. 

                § 5º - Casos extraordinários, ou seja, extra regra serão analisados e resolvidos pela Organização. 

Art. 43º - A modalidade de SINUCA (Individual) será disputada nas seguintes categorias: 

 § 1º - Categoria Masculino – Atletas a partir de 18 anos completos.  

 § 2º - Categoria Feminino – Atletas a partir de 18 anos completos. 

 § 3º - Sistema de Disputa: Dupla eliminatória do início ao fim ou dependendo do número de inscritos, poderá ser 
feito por grupos. 

 § 4º - Na dupla eliminatória, o atleta para ser eliminado deverá jogar pelo menos 02 partidas (02 adversários). 

 § 5º - No caso de grupos, para efeito de classificação, serão contados: 02 (dois) pontos por vitória, 01 (um) ponto 
por derrota e -1 (um) ponto negativo por desistência ou não comparecimento. 

 § 6º - Para dar oportunidades a todos os atletas inscritos não adotaremos o sistema de cabeças de chaves, 
portanto a distribuição dos atletas nas chaves será através de sorteio. 

 § 7º - Serão aplicadas as Regras Oficiais da modalidade. 

               § 8º - Casos extraordinários, ou seja, extra regra serão analisados e resolvidos pela Organização.                          

Art. 44º - A modalidade de SUP - STAND UP PADDLE (Individual) será disputada nas seguintes categorias: 

§ 1º - Categoria Masculino. 

         I - Principal: a partir de 16 anos completos. 

         II -  Veterano: a partir de 40 anos completos. 

§ 2º - Categoria Feminino. 

         I - Principal: a partir de 16 anos completos. 

         II -  Veterano: a partir de 40 anos completos. 

               § 3º - As pranchas serão emprestadas pela Escola de Stand Up Paddle, onde as Equipes participarão da prova com 
distância definida e divididas em classe aberta masculino e feminino. 

               § 4º - Os participantes que nunca remaram de Stand Up Paddle e não sabem nadar, sugerimos que não se 
inscrevam na modalidade, mesmo que no dia da competição todos os atletas serão obrigados a utilizar coletes. Caso o 
participante tenha interesse em aprender, poderá se inscrever e participar de um primeiro teste (treinamento) gratuito 
na Escola de Stand Up Paddle no Clube semanas antes da prova, onde será avaliado para saber se tem condições ou não 
de disputar a modalidade.   

    I - Prova - Masculino – De 600m a 800m, sendo ida e volta na metade do percurso. 

    II - Prova - Feminino - De 600m a 800m, sendo ida e volta na metade do percurso. 

               § 5º - Casos extraordinários, ou seja, extra regra serão analisados e resolvidos pela Organização.                          



 
 

 
 

Art. 45º - A modalidade de TÊNIS (Individual) será disputada individualmente e exclusivamente nas seguintes categorias: 

 § 1º - Categoria Masculino:  

         I – Adulto: 2002 a 1979 (16 a 39 anos). 

a) A – Avançado (1ª e 2ª Classe); 

b) B – Intermediário (3ª e 4ª Classe);   

c) C – Iniciante (5ª Classe e Estreante). 

         II - Veterano: 1978 em diante (a partir de 40 anos). 

a) A – Avançado (1ª e 2ª Classe); 

b) B – Intermediário (3ª e 4ª Classe);   

c) C – Iniciante (5ª Classe e Estreante). 

 § 2º - Categoria Feminino:  

         I – Adulto: 2002 a 1979 (16 a 39 anos). 

d) A – Avançado (1ª e 2ª Classe); 

e) B – Intermediário (3ª e 4ª Classe);   

f) C – Iniciante (5ª Classe e Estreante). 

         II - Veterano: 1978 em diante (a partir de 40 anos). 

d) A – Avançado (1ª e 2ª Classe); 

e) B – Intermediário (3ª e 4ª Classe);   

f) C – Iniciante (5ª Classe e Estreante). 

                § 3º - O atleta poderá escolher a categoria que deseja participar, mas a Comissão Organização que analisará e 
entrará em contato com o atleta se for necessário para consultar e confirmar a categoria de acordo com o nível na 
modalidade Tênis. 

                § 4º - Dependendo do número de atletas em cada categoria, os jogos serão eliminatórios ou todos jogaram entre 
si para estabelecer os vencedores. 

  § 5º - Para dar oportunidades a todos os atletas inscritos não adotaremos o sistema de cabeças de chaves, 
portanto a distribuição dos atletas nas chaves será através de sorteio. 

  § 6º - Os atletas não poderão participar dos jogos de Tênis descalços e sem camisetas. 

   § 7º - Serão aplicadas as Regras Oficiais da modalidade. 

                § 8º - Casos extraordinários, ou seja, extra regra serão analisados e resolvidos pela Organização 

Art. 46º - A modalidade de TÊNIS DE MESA (Individual) será disputada individualmente e exclusivamente nas seguintes 
categorias: 

§ 1º - Categoria Masculino:  

 I - Pré-Mirim/Super Pré-Mirim - 2007 a 2009 (9 a 11 anos); 



 
 

 
 

 II – Mirim/Infantil - 2004 a 2006 (12 a 14 anos); 

                        III - Juvenil - 2001 e 2003 (15 a 17 anos);  

         IV - Adulto - 1979 a 2000 (18 a 39 anos); 

         V – Veterano - 1978 em diante (A partir de 40 anos). 

§ 2º - Categoria Feminino:  

I - Pré-Mirim/Super Pré-Mirim - 2007 a 2009 (9 a 11 anos); 

 II – Mirim/Infantil - 2004 a 2006 (12 a 14 anos); 

                        III - Juvenil - 2001 e 2003 (15 a 17 anos);  

         IV - Adulto - 1979 a 2000 (18 a 39 anos); 

         V – Veterano - 1978 em diante (A partir de 40 anos). 

 § 3º - A fórmula de disputa será condicionada ao número de participantes e definida pela Comissão Organizadora 
após o término das inscrições e antes do início dos jogos. 

§ 4º - Para efeito de classificação, serão contados: 02 (dois) pontos por vitória, 01 (um) ponto por derrota e -1 
(um) ponto negativo por desistência ou não comparecimento. 

              § 5º - Serão aplicadas as Regras Oficiais da modalidade. 

              § 6º - Casos extraordinários, ou seja, extra regra serão analisados e resolvidos pela Organização 

Art. 47º - A modalidade de TRUCO (Dupla) será disputada nas seguintes categorias: 

§ 1º - Categoria Única (Duplas masculino, feminino ou misto) – Atletas a partir de 16 anos completos. 

              § 2º - Será adotado o sistema de jogo que os atletas irão decidir em comum acordo momentos antes do início da 
competição. 

§ 3º - Para efeito de classificação, serão contados: 02 (dois) pontos por vitória, 01 (um) ponto por derrota e -1 
(um) ponto negativo por desistência ou não comparecimento. 

 § 4º - Serão aplicadas as Regras Oficiais da modalidade. 

              § 5º - Casos extraordinários, ou seja, extra regra serão analisados e resolvidos pela Organização. 

Art. 48º - A modalidade de VOLEIBOL (Coletiva) será disputada nas seguintes categorias: 

§ 1º - Categoria Masculino – Atletas a partir de 16 anos completos. 

§ 2º - Categoria Feminino – Atletas a partir de 16 anos completos. 

§ 3º - Categoria Misto – Atletas a partir de 16 anos completos. 

               § 4º - Serão aplicadas as Regras Oficiais da modalidade; 

 § 5º - O número mínimo de inscrições serão 06 (seis) atletas. Obs. Não será permitido o início, de uma partida 
sem que as Equipes estejam em campo com no mínimo 05 (cinco) atletas. 

 § 6º - Na categoria misto, dentre os atletas relacionados, deverá constar em quadra, no mínimo, 02 (duas) 
mulheres. 



 
 

 
 

 § 7º - No decorrer das partidas, as atletas femininas deverão estar em quadra, participando efetivamente do jogo. 
Só poderão ser substituídas por uma terceira inscrita.  Em caso de contusão de uma das atletas em quadra, sem substituta, 
o jogo será encerrado neste instante, sendo consignada vitória para a equipe adversária. 

 § 8º - As partidas classificatórias serão decididas em melhor de 03 (três) “sets” e a final em melhor de 05 (cinco) 
“sets”, sendo cada set disputado em 25 pontos sem vantagem. 

              § 9º - No caso de “WO”, será computado, para a Equipe que comparecer, o resultado de 2x0 a seu favor, com 
parciais de 25x0 por “sets”. 

 § 10º - Para efeito de classificação, serão contados: 02 (dois) pontos por vitória, 01 (um) ponto por derrota e -1 
(um) ponto negativo por desistência ou não comparecimento.  

 § 11º - Os atletas não poderão participar dos jogos de voleibol descalços. 

              § 12º - Casos extraordinários, ou seja, extra regra serão analisados e resolvidos pela Organização 

Art. 49º - A modalidade de VÔLEI DE AREIA (Dupla) será disputada nas seguintes categorias: 

§ 1º - Categoria Masculino – Atletas a partir de 16 anos completos. 

§ 2º - Categoria Feminino – Atletas a partir de 16 anos completos.  

              § 3º - Serão aplicadas as Regras Oficiais da modalidade. 

 § 4º - Os jogos serão disputados em melhor de 03 “sets”, sendo cada set disputado em 21 pontos sem vantagem. 

§ 5º - Caso a partida fique com o resultado de 1x1 em “sets”, o terceiro e decisivo “set”, será disputado no sistema 
de “tie-break”, com 15 pontos. 

§ 6º - Cada Equipe poderá inscrever apenas 02 atletas, não existindo possibilidade de substituição de atleta 
contundido, a não ser que o caso ocorra antes do início da competição. 

§ 7º - Para efeito de classificação, serão contados: 02 (dois) pontos por vitória, 01 (um) ponto por derrota e -1 (um 
ponto negativo) por desistência ou não comparecimento. 

§ 8º - No caso de “WO” será computada para a equipe que comparecer o resultado de 2x0 a seu favor, com 
parciais de 21x0 por “sets”. 

§ 9º - Casos extraordinários, ou seja, extra regra serão analisados e resolvidos pela Organização 

Art. 50º - A modalidade de XADREZ (Individual) será disputada nas seguintes categorias: 

§ 1º - Categoria Única (Adulto) – Atletas a partir de 16 anos completos. 

§ 2º - Categoria Única (Infantil) – Atletas a partir de 7 anos completos a 15 anos completos. 

              § 3º - Será utilizado o sistema suíço, de emparceiramento, com número de rodadas a ser determinada conforme 
o total de participantes. O emparceiramento será feito momentos antes da primeira rodada, sendo obrigatória à presença 
de todos os inscritos para confirmação da inscrição. 

 § 4º - Cada atleta jogará certo número de vezes o xadrez rápido e as partidas terão a duração de 16 minutos. 

 § 5º - Não serão admitidos adiamentos, em vista do emparceiramento da rodada seguinte, sendo permitido, 
porém, de comum acordo entre os jogadores, a antecipação de partidas. 

 § 6º - Caso dois ou mais jogadores terminem empatados numa mesma colocação, serão aplicados os seguintes 
critérios de desempate: 



 
 

 
 

I - Milésimos medianos; 

II - Milésimos totais; 

III - “Sonneborg-berger”; 

IV - Confronto direto; 

V - Maior número de vitórias; 

VI - 01 (uma) série de duas partidas relâmpago e, caso persista o empate, uma partida relâmpago, por vez, 
até definir-se um vencedor. 

              § 7º - O relógio das brancas será acionado pontualmente nos horários determinados para o início de cada partida.       

              § 8º - Para efeito de classificação, serão contados: 02 (dois) pontos por vitória, 01 (um) ponto por derrota e -1 
(um) ponto negativo por desistência ou não comparecimento. 

              § 9º - Serão aplicadas as Regras Oficiais da modalidade. 

              § 10º - Casos extraordinários, ou seja, extra regra serão analisados e resolvidos pela Organização. 

CAPÍTULO X – DA DISCIPLINA 

Art. 51º - Será atentamente observada à conduta de todo e qualquer participante dos Jogos Internos, seja por infrações 
anotadas em súmulas de jogos, seja por relatórios apresentados por observadores ou membros da Comissão 
Organizadora. Além das anotações em súmula, todo e qualquer outro registro de indisciplina será submetido à Comissão 
Disciplinar, para o devido julgamento, de acordo com as disposições deste Regulamento. 

Art. 52º - O atleta ou técnico expulso – participante dos jogos coletivos, estará automaticamente suspenso para o jogo 
seguinte da mesma modalidade esportiva. Em caso de reincidência, estará eliminado da competição, não cabendo 
qualquer tipo de recurso. 

Art. 53º - Nos jogos coletivos o atleta que completar a primeira série de 02 (dois) cartões amarelos estará suspenso, 
automaticamente, por um jogo.  

 § 1º - O cartão vermelho só anula o cartão amarelo aplicado na mesma partida em que ocorreu a expulsão. 

 § 2º - A contagem dos cartões será feita sempre a partir do início de cada competição. 

 § 3º- O atleta expulso da partida não poderá ficar no banco de reservas, assim como qualquer outro integrante 
da Equipe que esteja cumprindo pena de suspensão. 

§ 4º- O atleta que for substituído, mesmo que tenha trocado a roupa, será considerado, para todos os efeitos, 
como se estivesse fazendo parte do jogo e, portanto, sujeito às penalidades de ordem disciplinar. 

CAPÍTULO XI – DA PREMIAÇÃO 

Art. 54º - As premiações às Equipes participantes serão as seguintes: 

§ 1º - Troféu ao Time Campeão, Vice-Campeão e 3º Lugar na Classificação Geral dos Jogos Internos;   

§ 2º - Troféu aos Times Campeões e Vice-Campeões em cada modalidade esportiva coletiva, por categoria; 

§ 3º - Medalhas aos Times Campeões, Vice-Campeões e 3º Lugares em cada modalidade esportiva coletiva, por 
categoria; 



 
 

 
 

   § 4º - Medalhas aos 03 (três) primeiros colocados em cada modalidade individual e de dupla, por categoria ou 
prova; 

§ 5º - Todos os atletas que participarem das modalidades Atletismo, Corrida de 5Km e Natação receberão uma 
única medalha de participação caso não tenha terminado entre os três primeiros colocados em umas das categorias e 
provas;  

§ 6º - Todos os atletas que participarem da modalidade Corrida de 5Km receberão medalha de participação caso 
não tenha terminado entre os três primeiros colocados;  

§ 7º - Troféu a Equipe de “Melhor Torcida e Animação”, que corresponde a Equipe que atrair um maior número 
de torcedores e que sejam animados no geral e no decorrer de todo o Evento. Será escolhida pela Comissão Organizadora; 

              § 8º - Troféu a Equipe de “Melhor Disciplina”, que corresponde a Equipe que for mais pontual, participativa e 
disciplinada no geral e no decorrer de todo o Evento. Será escolhida pela Comissão Organizadora. 

              § 9º - O Resultado Final das modalidades esportivas em cada categoria, conferirá aos atletas, duplas ou equipes 
à seguinte pontuação: 

 1º - 9 pontos; 

 2º - 7 pontos; 

 3º - 6 pontos; 

 4º - 5 pontos; 

 5º - 4 pontos; 

 6º - 3 pontos; 

 7º - 2 pontos; 

 8º - 1 ponto. 

Obs. A partir do 9º lugar não ganha ponto. 

Ex. O Time inscreveu cinco atletas mulheres que participaram de várias provas de Natação, portanto algumas 
ficaram entre as 8 (oito) primeiras colocadas e foram somando pontos dentro da categoria feminino. Após todas as provas 
da categoria feminino foram somados todos os pontos conquistados pelas atletas do Time e com isso ficou em primeiro 
lugar entre todos os Times participantes após o Resultado Final, portanto nessa categoria feminina receberão os 10 pontos 
para a Classificação Final e as atletas do Time que ficaram entre as 3 (três) primeiras colocadas nas provas que 
participaram, receberão medalhas. Obs. Essa pontuação conquistada na Classificação Final será computada na 
Classificação Geral do XI Jogos Internos do Banco Central 2018.   

§ 10º - A Classificação Final das modalidades esportivas em cada categoria, conferirá aos Times à seguinte 
pontuação: 

I - 1º Lugar: 10 pontos; 

II - 2º Lugar: 7 pontos; 

III - 3º Lugar: 5 pontos; 

IV - 4º Lugar: 3 pontos; 

V - 5º Lugar: 1 ponto. 



 
 

 
 

§ 11º - A apuração da Classificação Geral do XI Jogos Internos do Banco Central 2018 será determinada pelo 
somatório dos pontos obtidos na Classificação Final de cada categoria das modalidades. 

§ 12º - Serão computadas ainda as seguintes pontuações: 

        I - Por “WO” em esporte coletivo: -3 (três pontos negativos); 

        II - Por participação irregular comprovada de atleta em qualquer modalidade ou prova: -5 (cinco pontos 
negativos). 

§ 13º - Caso dois ou mais Times terminem empatadas na Classificação Geral, serão aplicados os seguintes critérios 
de desempate:  

        I - Maior número de primeiros lugares; 

        II - Maior número de segundos lugares; 

        III - Maior número de terceiros lugares; 

        IV - Maior número de quartos lugares, assim por diante. 

CAPÍTULO XII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 55º - As premiações de cada modalidade serão entregues após a última partida da respectiva modalidade, no próprio 
local do jogo. As premiações relativas à “Melhor Torcida e Animação”, “Melhor Disciplina”, além dos Troféus do Time 
Campeão, Vice-Campeão e 3º Lugar Geral do XI Jogos Internos do Banco Central 2018 serão entregues na Solenidade de 
Premiação no Bacen. 

Art. 56º - O Regulamento, Cronograma e demais documentos do XI Jogos Internos do Banco Central 2018 serão 
disponibilizados no Site da Asbac: www.asbac.com.br/jogosinternos.  

Art. 57º - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 
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