
 

 
 

1ª LIGA ESPORTIVA DA JUVENTUDE 
“SÃO FELIPE NERI” 

 
 

REGULAMENTO GERAL  
 

 
ATENÇÃO!!! LEIA ATENTAMENTE, POIS SE HOUVER DESCUMPRIMETO DO REGULANDO OCORRERÁ HÁ 

DESCLASSIFICAÇÃO DE EQUIPE!!! 
 
 
1. Do Objetivo: 

 

1.1 – O Setor Juventude promove em Novembro de 2017, a LIGA ESPORTIVA DA JUVENTUDE SÃO FELIPE NERI 

– 1ª EDIÇÃO.  

 Data: 17 à 19 de Novembro  

 Local: Seminário Diocesano – Nova Suíça – Piracicaba 

1.2 – A LIGA ESPORTIVA tem como objetivo promover uma integração entre os diversos movimentos 

juvenis, através de uma competição esportiva, usando as modalidades: Futebol, Voleibol, Basquete, 

Queimada, Xadrez, Dama, Corrida, Tênis de Mesa, Truco e Solidariedade.   

1.3 - Usaremos a internet para facilitar a comunicação de nossa LIGA ESPORTIVA, portanto, fiquem 

atentos nos materiais, dicas, novidades, informes e recados que serão disponibilizados. 

 

2. Da Inscrição: 
 

2.1 – As inscrições deverão ser feitas a partir de 15 de Setembro até  30 de Outubro, quando a 

equipe de organização do evento recolherão as inscrições que deverão ser enviadas via e-mail no 

seguinte endereço eletrônico: setorjuventudepiracicaba@gmail.com 

2.2 - Para realizar sua inscrição, cada grupo deverá preencher corretamente a ficha de inscrição e 

mandar para a organização no endereço eletrônico citado acima.  

2.2.1-     -Cada pessoa só poderá participar de uma modalidade por vez. Por exemplo, uma mesma 

pessoa NÃO poderá atuar em duas ou mais equipes de Futebol. Esta regra serve para todas as 

modalidades. 

2.2.2 - Não será permitida alteração de qualquer dado da ficha de inscrição, após a sua entrega à 

equipe organizadora, salvo sob apresentação de atestado médico ou documento que justifique 

essa alteração. 

2.2.3 - Não será aceita inscrição que não atenda as exigências deste item. 

2.2.4  - Cada grupo poderá inscrever uma ou mais equipes por modalidade, desde que, respeite a 

regra número 2.2.1 

 
2.3 - Junto a este regulamento vai o modelo da ficha de inscrição. Faça cópias destes documento 

quantas vezes forem necessárias para a inscrição dos diversos grupos e modalidades de sua paróquia.  

3. Regras Gerais e Seleção: 
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3.1 – Em hipótese alguma será permitido levar ou consumir bebidas alcoólicas, e qualquer outro 

tipo de Droga licitas ou ilícitas, isso é de responsabilidade de cada coordenador de grupo de 

fiscalizar, caso haja descumprimento desta regra será feito a desclassificação da equipe. 

3.2 – Os menores de idade pedimos para que os coordenadores estejam com autorização dos pais em 

mãos. 

 3.3 – O sorteio da ordem de jogos será realizado nos dias do evento, antes de iniciar os jogos. 

3.4 - Atenção! Serão desclassificados os grupos que apresentarem fichas de inscrição com dados 

incompletos e inscrição fora do prazo estipulado. 

 

4. Pontuação: 
  

4.1 - A Organização da LIGA ESPORTIVA indicará uma comissão julgadora (corpo de jurados) composta 

por jurados técnicos, ( Professores, Profissionais da área). As pontuações da LIGA ESPORTIVAS serão 

avaliadas da seguinte forma: 

4.1.1-Futebol: Vitória – (30 pontos), Empate – (10 pontos), Derrota – (0 pontos). 

4.1.2-Vôlei: Vitória – (30 pontos), Derrota – (0 pontos). 

4.1.3-Basquete: Vitória – (30 pontos), Empate – (10 pontos), Derrota – (0 pontos). 

4.1.4-Queimada: Vitória – (30 pontos), Derrota – (0 pontos). 

4.1.5-Dama: Vitória – (50 pontos), Derrota – (0 pontos). 

4.1.6-Xadrez: Vitória – (50 pontos), Derrota – (0 pontos). 

4.1.7-Corrida 4x100: Pontuação por ordem de chegada da equipe: 1º Lugar (15 pontos), 2º Lugar (8 

pontos), 3º Lugar (7 pontos), 4º Lugar (6 pontos), 5º Lugar (5 pontos), 6º Lugar (4 pontos), 7º, 

8º, 9º, ... Lugar (2 pontos). 

4.1.8-Tênis de Mesa: Vitória – (30 pontos), Derrota – (0 pontos). 

4.1.9-Truco: Vitória – (50 pontos), Derrota – (0 pontos).) 

4.1.10 – Solidariedade de Alimentos: Está modalidade não terá pontuação, toda a arrecadação será 

destinada para famílias carentes, instituições de caridade ou pastorais sociais de nossa diocese; 

4.2 - Também serão conferidos prêmios para: os Campeões, vice-campeões, e para os 3° Lugares de 

todas as modalidades. 

4.3 - Ao final de cada modalidade, as folha de pontuação e de tempos serão entregues aos 

organizadores do evento para a apuração e pontuação final. 

4.6 - O resultado final de cada modalidade da LIGA ESPORTIVA será apresentado na tarde de domingo, 

antecedendo  o encerramento do evento. 

4.7 - No ato da premiação, se acontecer de não haver ao menos um representante da modalidade que 

tenha sido eleita entre as três primeiras colocações, o prêmio será automaticamente transferido para 

a próxima colocação, sendo cancelada a sua participação na LIGA ESPORTIVA 2017. 

 

 

 

5. Do Evento: 
 

5.1 – As despontas da LIGA ESPORTIVA se dará nas dependências do local do evento. 

5.2 –O horário de chegada dos grupos será a partir das 19h00 na sexta (dia 17) para a realização da 

integração e separação de quartos. Nesta noite será realizada as despostas das modalidades de Vôlei / 

Tênis de Mesa / Dama / Xadrez e Truco (1ª Fase). No Sábado (dia 18) às 9h00 será realizado as 

modalidades de Futebol / Basquete / Queimada e Corrida. No domingo (dia 19) às 9h00 realizaremos as 



finais da todas as modalidades. Obs.: Tanto na Sexta à noite como no Sábado pode ocorrer a alteração 

de horários de início. Essas alterações acontecerão conforme o número de inscrições de cada 

modalidade. 

5.3 – É obrigatória a presença de todos os integrantes de cada grupo para procedimentos de 

identificação e orientação. 

5.4 – Taxa de Inscrição no valor de R$ 10,00 por participante. Caso o participante esteja escrito 

em mais de uma modalidade, ele pagará somente uma vez.  

5.4.1 O Valor de Inscrição é apenas para custear as despesas do evento e não inclui alimentação em 

cantina e nem mesmo há refeições, exceto para aqueles que irão pernoitar no evento. 

5.4.2 O Não pagamento da Taxa de Inscrição até o dia 05 de novembro de 2017, a inscrição será 

cancelada. 

5.4.3 Receberemos as inscrições no dia 08/10/2017 – DNJ (Dia Nacional da Juventude) na cidade de 

Rio das Pedras; Nas Reuniões Regionais do Setor Juventude, ou converse com a organizadores do evento 

para uma melhor forma de pagamento.  

5.5 - Todas as despesas relativas a transporte transcorrerão por conta de cada grupo.  

 

6. Do Festival: 
 

6.1 - Não será permitido em hipótese alguma: 

6.1.1 – Discussões, Brigas, e Violências físicas e verbais;  

6.1.2 - Trazer para dentro da Liga Esportiva, animais independente de porte ou espécie; 

6.1.3 - Ingerir bebidas alcoólicas nas dependências da Liga Esportiva, conforme item 3.1; 

6.2 - Não será permitida a entrada de pessoas que não sejam do time ou da Comissão Organizadora nos 

locais reservados; 

6.3 - Também não será permitido treinos no local em datas anteriores a LIGA ESPORTIVA. Pedimos a 

compreensão e a colaboração de todos.  

6.4 - Cada grupo será responsável pela limpeza e organização das salas, quartos. 

6.5 - A coordenação do evento não se responsabiliza por objetos deixados nos quartos, salas e 

demais locais das dependências do evento.  

7. Das Modalidades 
 

7.1 - Na modalidade de Futebol, cada equipe será constituída por 6 jogadores titulares, sendo um 

goleiro e cinco jogadores de linha. A equipe que não se apresentar em campo até cinco minutos após o 

inicio previsto receberá derrota por falta e pontuação zero. Os integrantes das equipes devem estar 

devidamente inscritos. Cada jogo será constituído de 2 tempos de 15 minutos cada, devendo as equipes 

trocarem de lado a cada tempo. Em todos os jogos da fase final que terminem empatados o desempate 

far-se-á por meio de cobrança de pênaltis, sendo três cobranças de cada equipe e persistindo o empate 

por meio de cobranças alternadas.  

7.2 - Na modalidade de Vôlei, cada equipe será constituída por 6 jogadores titulares, sendo 

composta de 6 jogadores do mesmo sexo. A equipe que não se apresentar em quadra até cinco minutos 

após o inicio previsto receberá derrota por falta e pontuação zero. Os integrantes das equipes devem 

estar devidamente inscritos. As disputas serão realizadas no sistema de melhor de 3 sets. Cada set 

terá 21 pontos e em caso de ocorrência de placar de 20x20, a equipe que fizer 2 pontos primeiros 

vencerá o set.  

7.3 - Na modalidade de Basquete, cada equipe será constituída por 7 jogadores titulares. A equipe 

que não se apresentar em quadra até cinco minutos após o início previsto receberá derrota por falta e 



pontuação zero. Os integrantes das equipes devem estar devidamente inscritos. Cada partida terão a 

duração de 4 tempos de 10 minutos, com intervalo de 2 minutos entre o primeiro e segundo quartos, 2 

minutos entre o terceiro e quarto quartos e de 5 minutos entre o segundo e terceiro quartos. Em caso 

de empate, serão realizados período extra de 10 minutos. 

7.4 - Na modalidade de Queimada, cada equipe será constituída por 10 jogadores, sendo no inicio do 

jogo, um no “cemitério” e os outros nove jogadores em quadra, o jogo terá seu fim com todos os 

jogadores queimados, o jogador será considerado queimado quando a bola tocar qualquer parte do corpo 

exceto mãos, pés e cabeça são frias. Obs.: caso a bola toque o chão antes de acertar o jogador o 

mesmo não será considerado queimado, somente lances diretos. 

7.5 – Na modalidade de Dama, o jogo é praticados entre dois parceiros, com 12 pedras brancas de um 

lado e com 12 pedras pretas do outro lado. O lance inicial cabe sempre a quem estiver comas pedras 

brancas. A pedra anda só para frente, uma casa de cada vez. Quando a pedra atinge a oitava linha do 

tabuleiro ela é promovida à dama. A dama anda para frente e para trás, quantas casas quiser. A dama 

não pode saltar uma peça da mesma cor. A captura é obrigatória, não existe sopro. Duas ou mais pedras 

juntas na mesma diagonal, não podem ser capturadas. Padras e dama têm o mesmo valor para capturarem 

ou serem capturadas. A pedra captura a dama e a dama captura a pedra.  

7.6 – Na modalidade de Xadrez, o participante obterá a vitória anunciado o Xeque-mate com êxito. O 

participante que colocar a mão em uma peça deverá prosseguir a jogada com essa peça que foi tocada.  

7.7 - Na modalidade de Corrida 4x4, este revezamento será feito com 4 atletas do mesmo sexo, no 

qual realizaram a corrida com o revezamento de um Bastam, este Bastam deve ser passado para o próximo 

corredor que estará na espera de começar a corrida, caso este Bastam caia o atleta tem que pega-lo e 

continuar. O último corredor da equipe que chegar e primeiro lugar ganha a disputa. 

7.8 - Na modalidade de Tênis de Mesa, a partida constitui-se de set 3 sets de 11 posto. No caso de 

empate em 10x10, o vencedor será o que fizer 2 pontos consecutivos primeiro. Ao fim de cada set, deve 

ser feito a troca de lado da mesa. A partida deve ser interrompida quando o saque “queimar” a rede; 

não vale ponto quando: 1-Errar o saque; 2-Errar a resposta; 3-Tocar a bola duas vezes consecutivas; 

4-A bola tocar em seu campo duas vezes consecutivas; 5-Movimentar a mesa de jogo; 

7.9 - Na modalidades de Truco, o torneio será disputado em melhor de três partidas. Depois que 

iniciar o jogo não será permitido a troca de parceiros. A equipe que não se apresentar em cinco 

minutos após o início previsto receberá derrota por falta e pontuação zero. Os integrantes das 

equipes devem estar devidamente inscritos.  

7.10 – As Demais regras das modalidades acima, devem respeitar as regras oficiais de cada jogo.  

7.11 - Na modalidade de solidariedade, estaremos arrecadando alimentos para projetos sociais, esta 

modalidade não terá somatória de pontos, porem ser solidário é ser humilde.   

 

8. Das Acomodações  
 

8.1 – Cada grupo deve preencher a ficha de inscrição das acomodações que serão enviadas juntamente 

com este regulamento, nela estará detalhando os detalhes de acomodação.  

8.1.1 - Que terão as seguintes opções; quarto, sendo as duas opções separadas ala masculina e ala 

feminina. A capacidade limite para os quartos é de 200 pessoas.  

8.2 – Na opção de quartos os organizadores do evento estarão determinando os quartos para cada 

grupo. Sabendo que pode ocorrer a divisão do grupo conforme seu tamanho. (Ex. Ala masculina tem com 5 

ou 6 lugares ou maiores)  

8.3 – Para as pessoas que irão dormir no local, será oferecido as seguintes alimentações: Sexta-

Feira - Jantar, Sábado - Café da Manhã e Almoço, Domingo Café da Manhã e Almoço. 



Obs.: O Jantar de sábado ficará conta do serviço de cantina.  

 

8. Contato  

 
E-mail: setorjuventudepiracicaba@gmail.com 
 
FACEBOOK: https://www.facebook.com/SetorJuventudePiracicaba 

 

Boa Sorte!!! 

 

"Somos diferente em tudo, mas aquilo que nos une é mais forte que aquilo que nos 
separa! ” 

Setor Juventude – Diocese Piracicaba 
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