
 

ANEXO I 

REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DAS MODALIDADES 

  

Art. 1º - Em todas as modalidades disputadas no JAM 2017, quando previsto 

premiação para artilheiros (as) e goleiros (as) destaque, serão observados os seguintes 

critérios para definir quem irá receber a premiação: 

 § 1º - Artilheiro: será o atleta com o maior número de gols marcados durante o 

tempo regulamentar dos jogos que participar. Havendo mais de um atleta com o 

mesmo número de gols, a premiação será do que tiver a data de nascimento mais 

antiga. 

 § 2º - Goleiro(a) destaque: a apuração para conhece-lo será feita apenas entre 

os (as) goleiros (as) das 02 (duas) equipes finalistas. Será premiado(a) o (a) atleta da 

equipe que tiver sofrido o menor número de gols (defesa menos vazada). Havendo 

empate no número de gols sofridos a premiação será entregue para o(a) goleiro(a) que 

tenha disputado o jogo final e com a data de nascimento mais antiga. 

Art. 2º - FUTEBOL DE CAMPO Masculino: Serão utilizadas as Regras Oficiais com as 

seguintes adaptações e orientações específicas:  

I – Cada equipe poderá ser composta, em cada jogo, por até 22 (vinte e dois) atletas, 

mais técnico, massagista e equipe técnica necessária. Serão disponibilizadas 25 (vinte e 

cinco) medalhas às equipes que a elas fizerem jus. 

II – Durante a realização de qualquer jogo, a equipe ou seu banco de reservas, poderão 

ser completados, por atletas regularmente inscritos na competição, até o limite 

estabelecido e, com os mesmos se identificando  ao mesário. 

III – salvo motivo de força maior, na primeira fase e Semi-Final, os jogos terão dois 

tempos de 30 minutos de duração, com 10 minutos de intervalo;  

a) o jogo Final terá dois tempos de 40 minutos;  

b) não será realizado jogo para disputa de 3º lugar. A classificação será da equipe que 

tenha perdido na semifinal para a equipe Campeã.  

c) Havendo coincidência de cores no uniforme, a critério do árbitro, este fará um 

sorteio que indicará a equipe que deverá colocar o colete disponibilizado pela 

organização do JAM.  



IV – A acumulação de advertências com cartão amarelo acarretará suspensão na 

competição, observando-se:  

a) O atleta que acumular 02 (duas) advertências com cartão amarelo, estará 

automaticamente suspenso do próximo jogo que sua equipe for disputar; 

b)  Para os jogos da fase Semifinal, a contagem dos cartões amarelos será zerada, 

para aqueles com acúmulo de apenas um cartão. 

c) A responsabilidade pelo controle do acúmulo de cartões dos atletas é das 

equipes participantes, podendo em caso de dúvidas, recorrer à Secretaria para 

informações;  

V – Será livre a utilização dos atletas reservas para substituições. Para tanto, todos 

deverão assinar a súmula antes do início do jogo. Quando da substituição (exceto a do 

goleiro) o jogo não será paralisado, no entanto, o atleta que vai entrar terá que 

aguardar a saída do que vai substituir.  

VI – Será a seguinte a ordem de mérito na fase de grupos da competição:  

a) vitória no tempo normal: 03 pontos;  

b) empate: 01 ponto;  

e) derrotas no tempo normal: não se computará ponto.  

 Na fase de grupos, havendo empate entre equipes com o mesmo número de pontos 

ganhos, para se conhecer a melhor colocada serão adotados os seguintes critérios de 

desempate, pela ordem:  

1º) maior número de vitórias;  

2º) maior saldo de gols nos jogos da fase;  

3º) maior número de gols marcados;  

4º) menor número de gols sofridos;  

5º) menor número de atletas expulsos nos jogos da fase;   

 6º) sorteio.  

VII – Nos jogos em que não puder haver empate, ou seja, quando necessário se 

conhecer uma equipe vencedora, (caso de chaves eliminatórias, jogos de semifinais e 

finais, no caso de empate ao término do tempo regulamentar, o vencedor será 

conhecido através da cobrança de séries de tiros livres da marca do pênalti. Cada 

equipe efetuará a cobrança de 05 (cinco) tiros livres alternados;  



a) persistindo o empate, as cobranças continuarão uma a uma alternadamente até que 

se conheça a equipe vencedora.  

b) qualquer atleta que tenha assinado a súmula poderá efetuar cobrança dos tiros 

livres;  

c) um mesmo atleta só poderá voltar a efetuar cobrança depois que todos os 

integrantes de sua equipe tenham cobrado.  

VIII - Cada equipe deverá apresentar ao árbitro, antes do início das partidas, uma bola 

em condições de jogo.  

 

  

Art. 3º – FUTEBOL SETE SOCIETY Masculino.   

I - Esta modalidade destina-se a atletas com 40 (quarenta) anos de idade, completos 

ou a completar no corrente ano,  ou seja, nascidos até o ano de 1977, inclusive. 

II – O goleiro, jogando exclusivamente nesta posição, não terá restrição quanto a 

idade. III - Serão utilizadas as Regras Oficiais da modalidade com as adaptações e 

orientações específicas deste Regulamento.  

III – Em cada jogo, as equipes poderão ser compostas por até 20 (vinte) atletas, além 

de técnico, massagista e demais profissionais que forem necessários. Serão 

disponibilizadas 23 (vinte e três) medalhas às equipes que a elas fizerem jus. 

IV – Em razão do tamanho do campo disponibilizado para a competição, as equipes 

deverão jogar com 08 jogadores, sendo 01 (um) goleiro e mais 07 (sete) jogadores de 

linha.  

V - Durante a realização de qualquer jogo, a equipe ou seu banco de reservas, poderão 

ser completados, por atletas regularmente inscritos na competição, até o limite 

estabelecido, e com os mesmos  identificando-se  ao mesário. 

VI – Salvo motivo de força maior, em todas as fases, os jogos terão duração de 40 

minutos, dois tempos de 20, com 05 minutos de intervalo;  

VII - Não será realizado jogo para a disputa de 3º lugar. A classificação será da equipe 

que, na fase Semi-final, tenha perdido para a equipe campeã.  

VIII - Havendo coincidência de cores no uniforme, a critério do árbitro, este fará um 

sorteio que indicará a equipe que deverá colocar o colete disponibilizado pela 

organização do JAM.  



IX — A acumulação de faltas durante cada partida, acarretará as seguintes 

consequências: 

a) Faltas individuais: o atleta que cometer a 5ª falta, será desclassificado, 

devendo se retirar do campo de jogo, podendo ser substituído; 

b) Faltas coletivas:  a equipe que, durante o jogo, acumular faltas coletivas, será 

apenada com a cobrança  de tiros livres, da seguinte forma: 

b.1 – a 6ª (sexta) e 7ª (sétima) faltas, serão cobradas na marca própria (entre o 

meio campo e a área), e o atleta que vai cobrar terá o tempo de 05 (cinco) 

segundos para executá-la; 

b.2 – a partir da 8ª falta, a cobrança será executada da marca do pênalti.   

X –  O atleta que for apenado com Cartão Amarelo, deverá deixar o campo pelo tempo 

de 02 minutos, podendo ser substituído durante este tempo.  

 

XI - A acumulação de advertências com cartão amarelo acarretará suspensão na 

competição, observando-se:  

a) O atleta que acumular 02 (duas) advertências com cartão amarelo, estará 

automaticamente suspenso do próximo jogo que sua equipe for disputar; 

b)  Para os jogos da fase Semifinal, a contagem dos cartões amarelos será zerada, 

para aqueles com acúmulo de apenas um cartão. 

c) A responsabilidade pelo controle do acúmulo de cartões dos atletas é das 

equipes participantes, podendo em caso de dúvidas, recorrer à Secretaria para 

informações;  

XII – Será livre a utilização dos atletas reservas, sendo que os atletas substituídos 

poderão voltar ao jogo. Para tanto, todos deverão assinar a súmula antes do início da   

partida. Quando da substituição, exceto a do goleiro, não haverá paralisação do jogo, 

no entanto, o atleta que vai entrar deverá aguardar a saída de campo do companheiro.  

XIII - Será a seguinte a ordem de mérito na fase de grupos da competição:  

a) vitória no tempo normal: 03 pontos;  

b) empate: 01 ponto;  

e) derrotas no tempo normal: não se computará ponto.  

Na fase de grupos, havendo empate entre equipes com o mesmo número de pontos 

ganhos, serão adotados os seguintes critérios para se conhecer a melhor colocada:  



a) quando do empate entre duas equipes: vantagem no confronto direto;  

b) quando não for possível adotar o critério do confronto direto entre duas equipes ou 

quando do empate entre três ou mais equipes, serão utilizados, pela ordem:  

1º) maior número de vitórias;  

2º) maior saldo de gols;  

3º) maior número de gols marcados;  

4º) menor número de gols sofridos;  

5º) menor número de atletas expulsos nos jogos da fase;  

6º) sorteio.  

XIV – Nos jogos em que se tenha que conhecer uma equipe vencedora, no caso de 

empate ao término do tempo regulamentar, o vencedor será conhecido através da 

cobrança de séries de tiros livres da marca do pênalti, da seguinte forma:  

a) inicialmente cada equipe efetuará a cobrança de 03 tiros livres alternados;  

b) persistindo o empate as cobranças continuarão uma a uma até que uma das equipes 

tenha a vantagem de 01 gol;  

c) qualquer atleta que tenha assinado a súmula poderá efetuar cobrança dos tiros 

livres;  

d) um mesmo atleta só poderá voltar a efetuar uma cobrança depois que todos os 

integrantes de sua equipe tenham cobrado.  

XV– Cada equipe deverá apresentar ao árbitro, antes do início das partidas uma bola 

em condições de jogo. Poderá ser utilizada a bola oficial do futebol de campo. 

XVI - Em razão do campo de grama natural, os atletas poderão usar chuteiras, desde 

que não tenham travas de metal ou outro material que, a juízo do árbitro, possa 

oferecer perigo para o adversário.  

XVII – será observado ainda no transcorrer das partidas:  

a) os arremessos laterais serão cobrados normalmente com as mãos e os escanteios 

com os pés;   

b) todas as faltas serão cobradas em tiro livre direto, exceto aquelas sinalizadas pelo 

árbitro para ser cobradas em dois toques;  

c) os critérios de devolução de bola para os goleiros serão os mesmos adotados na 

regra oficial;  



d) a reposição de bola pelos goleiros (tiro de meta) será feita com o pé, com a bola 

parada em qualquer ponto dentro da área.  

Art. 4º - FUTSAL Masculino e Feminino  

I – Os jogos serão disputados de acordo com as Regras Oficiais do esporte, exceto o 

tempo de jogo, que, salvo motivo de força maior, será: 02 (dois) tempos de 15 (quinze 

minutos) corridos, com 05 (cinco) minutos de intervalo para o Masculino e 02 (dois) 

tempos de 10 (dez) minutos corridos com 05 (cinco) de intervalo para o Feminino, e 

mais as adaptações e orientações específicas a seguir relacionadas.  

II – Cada equipe poderá utilizar até 12 (doze) atletas em cada jogo. Serão 

disponibilizadas 15 (quinze) medalhas para cada equipe que a elas fizerem jus. 

II.1 -   Durante a realização de qualquer jogo, a equipe ou seu banco de reservas, 

poderão ser completados, por atletas regularmente inscritos na competição, até o 

limite estabelecido, e com os mesmos  identificando-se  ao mesário. 

II.2 - Havendo coincidência de cores no uniforme, a critério do árbitro, este fará um 

sorteio que indicará a equipe que deverá colocar o colete disponibilizado pela 

organização do JAM.  

III – A acumulação de cartões amarelos não implicará na suspensão do atleta. 

IV –  Será a seguinte a ordem de mérito na fase de grupos da competição:  

a) vitória no tempo normal: 03 pontos;  

b) empate: 01 ponto;  

e) derrotas no tempo normal: não se computará ponto.  

V – Na fase de grupos, havendo empate entre equipes com o mesmo número de 

pontos ganhos, para se conhecer a melhor colocada serão adotados os seguintes 

critérios de desempate:  

a) quando do empate entre duas equipes: vantagem no confronto direto;  

b) quando não for possível aplicar o critério do confronto direto para duas equipes ou 

quando ocorrer o empate entre três ou mais equipes:  

1º) maior número de vitórias;  

2º) maior saldo de gols;  

3º) maior número de gols marcados;  

4º) menor número de gols sofridos;  

5º) menor número de atletas expulsos nos jogos da fase;  



6º) sorteio.  

VII – Nos jogos em que se tenha que conhecer uma equipe vencedora, no caso de 

empate ao término do tempo regulamentar, o vencedor será conhecido através da 

cobrança de séries de tiros livres da marca do pênalti, conforme as normas 

estabelecidas na regulamentação própria da FMFS;   

VIII - Cada equipe deverá apresentar ao árbitro, antes do início das partidas uma bola 

em condições de jogo.  

  

Art. 5º – NATAÇÃO Masculino e Feminino  

I – Serão disputadas as seguintes provas: 50 e 100 metros nado livre feminino e 50 e  

100 metros nado livre masculino. Em cada prova serão premiados os classificados em 

1º, 2º e 3º lugares, com uma medalha cada. 

II – Cada equipe poderá inscrever até 02 (dois) nadadores por prova e cada atleta 

poderá participar   das duas provas (50 m e 100 m - nado livre), que serão 

consecutivas.  

III – A classificação final será pelos melhores tempos.  

IV – Para se conhecer a equipe campeã da modalidade, serão somados os pontos 

obtidos nas provas masculina e feminina, conforme a Regra Oficial do esporte.  

  

Art. 6º – PETECA Masculino e Feminino  

I – Os jogos serão disputados em categoria única (absoluto).  

II – Cada região poderá ser representada por uma equipe masculina e uma feminina, e 

cada equipe será composta de até 03 atletas, sendo que serão também 03 (três) 

medalhas disponibilizadas aos atletas que a elas fizerem jus.  

III – Serão utilizadas as regras oficiais da Peteca, com número de substituições livres e 

os jogos serão em melhor de 03 sets, todos no sistema de tie braike, com tempo de 

ataque de 20 segundos.  

III. 1 – Os dois primeiros sets serão de 21 pontos, com troca de lado quando uma das 

equipes atingir o 10º ponto. Havendo empate em 20 a 20, vencerá o set a equipe que  

conquistar o 21º ponto. 



III. 2 – Havendo necessidade do terceiro set, ele será de 15 pontos, com troca de lado 

quando uma das equipes alcançar o 8º ponto. Havendo empate em 14 a 14, vencerá o 

set e o jogo a equipe que conquistar o 15º ponto.  

IV – Em qualquer fase, havendo empate entre equipes com o mesmo número de 

pontos ganhos, para se conhecer a melhor colocada serão adotados os seguintes 

critérios de desempate:  

a) quando do empate entre duas equipes: vantagem no confronto direto;  

b) quando ocorrer o empate entre três ou mais equipes:  

1º) maior número de vitórias;  

2º) maior saldo de sets;  

3º) maior saldo de pontos;  

4º) maior número de sets ganhos;  

5º) maior número de pontos marcados;  

6º) sorteio  

  

 

Art. 7º – TÊNIS DE MESA Masculino e Feminino  

I – Os jogos serão realizados de acordo com as Regras Oficiais do esporte, com os jogos  

em melhor de 05 sets de 11 pontos cada.  

II – Cada equipe poderá inscrever um atleta na série masculina e uma na série 

feminina. Será disponibilizada uma medalha para cada equipe que a ela fizer jus. Serão 

atribuídos 10, 07, 05 e 03 pontos respectivamente para as equipes classificadas do 1º 

ao 4º lugares.  

III – – Em qualquer fase, havendo empate entre equipes com o mesmo número de 

pontos ganhos, para se conhecer a melhor colocada serão adotados os seguintes 

critérios de desempate:  

a) quando do empate entre duas equipes: vantagem no confronto direto;  

b) quando ocorrer o empate entre três ou mais equipes:  

1º) maior número de vitórias;  

2º) maior saldo de sets;  

3º) maior saldo de pontos;  

4º) maior número de pontos marcados;  



5º) sorteio.  

 

 

 

Art. 8º - VOLEIBOL Masculino e Feminino  

I – Os jogos serão disputados de acordo com as Regras Oficiais, com as seguintes 

adaptações: melhor de 03 sets, no sistema de tie braike, sendo os dois primeiros de 21 

pontos,  e o terceiro, se necessário, de 15 pontos.  

II – No primeiro e segundo sets, em caso de empate em 20 pontos a disputa terá 

continuidade até que uma das equipes faça 02 pontos de vantagem sobre o 

adversário, ou alcance o 25º ponto, quando o set  estará encerrado.  

Havendo o terceiro set, quando do empate em 14 pontos, a disputa terá continuidade 

até que uma equipe obtenha 02 pontos de vantagem sobre o adversário,  ou alcance o 

17º ponto, ocasião que a partida estará encerrada.  

III – Cada equipe poderá ser formada por até 12 atletas, cujos nomes deverão ser 

lançados na súmula, antes do início do jogo. Serão disponibilizadas 14 medalhas para 

os integrantes das equipes que a elas fizerem jus. 

IV - A classificação final será computada atribuindo-se 10, 07, 05 e 03 pontos 

respectivamente para as classificadas do 1º ao 4º lugares.  

V – Em qualquer fase, havendo empate entre equipes com o mesmo número de 

pontos ganhos, para se conhecer a melhor colocada serão adotados os seguintes 

critérios de desempate:  

a) quando do empate entre duas equipes: vantagem no confronto direto;  

b) quando ocorrer o empate entre três ou mais equipes:  

1º) maior número de vitórias;  

2º) maior saldo de sets;  

3º) maior saldo de pontos;  

4º) maior número de pontos marcados;  

5º) sorteio.  

VI – Cada equipe deverá apresentar ao árbitro, antes do início das partidas duas bolas 

em condições de jogo.  

  



Art. 9º - HANDEBOL Masculino e Feminino 

I – Os jogos serão disputados de acordo com as Regras Oficiais do esporte, exceto o 

tempo de jogo, que será: 02 (dois) tempos de 20 (vinte minutos) corridos, com 10  

(dez) minutos de intervalo e mais as adaptações e orientações específicas a seguir 

relacionadas.  

II – Cada equipe poderá utilizar até 14(quatorze) atletas em cada jogo. Serão 

disponibilizadas 16 medalhas para as equipes que a elas fizerem jus. 

II. 1 Durante a realização de qualquer jogo, a equipe ou seu banco de reservas, 

poderão ser completados, por atletas regularmente inscritos na competição, até o 

limite estabelecido, e com os mesmos  identificando-se  ao mesário. 

III – A acumulação de cartões amarelos não implicará na suspensão do atleta. 

IV – Será a seguinte a ordem de mérito na fase de grupos da competição:  

a) vitória no tempo normal: 03 pontos;  

b) empate: 01 ponto;  

e) derrotas no tempo normal: não se computará ponto.  

V – Na fase de grupos, havendo empate entre equipes com o mesmo número de 

pontos ganhos, para se conhecer a melhor colocada serão adotados os seguintes 

critérios de desempate:  

a) quando do empate entre duas equipes: vantagem no confronto direto;  

b) quando não for possível aplicar o critério do confronto direto para duas equipes ou 

quando ocorrer o empate entre três ou mais equipes:  

1º) maior número de vitórias;  

2º) maior saldo de gols;  

3º) maior número de gols marcados;  

4º) menor número de gols sofridos;  

5º) menor número de atletas expulsos nos jogos da fase;  

6º) sorteio.  

VI – Nos jogos em que se tenha que conhecer uma equipe vencedora, no caso de 

empate ao término do tempo regulamentar, o vencedor será conhecido através da 

cobrança de séries de tiros livres, conforme as normas estabelecidas na 

regulamentação própria da Confederação Brasileira de Handebol;   



VII - Cada equipe deverá apresentar ao árbitro, antes do início das partidas uma bola 

em condições de jogo.  

 

 

Art. 10 - TÊNIS DE QUADRA Masculino e Feminino  

I – A competição será realizada com jogos de “simples”, sendo os atletas considerados 

como de uma classe/categoria única denominada “absoluta”. Será disponibilizada uma 

medalha para o atleta da equipe que a ela fizer jus. 

II – Cada jogo será disputado em melhor de 02 sets de 06 games,  sem vantagem 

quando do empate em 40, (neste caso o jogador que irá receber o saque poderá 

escolher o lado do campo que o fará); e com definição em tie braik quando do empate 

em seis games.  

III – Havendo necessidade da disputa do 3º set, ele será composto de um “tie braik” de 

10 pontos, que indicará o vencedor da partida.  

IV – cada atleta deverá se apresentar com sua própria raquete e um tubo de bolas  

(três) para aquecimento. Serão fornecidas bolas para os jogos.  

 

 

Art. 11 -  BURACO   

I- Cada equipe será representada por uma dupla, sendo que serão oferecidas duas 

medalhas aos integrantes das equipes que a elas fizerem jus,  e os jogos serão 

disputados na modalidade CANASTRA LIMPA utilizando as Regras publicadas pela 

Federação dos Clubes de Minas Gerais – FECEMG, com a seguinte adaptação:  

II - Devido à exigüidade de tempo, cada jogo (confronto entre duas equipes) será 

disputado com apenas 01 (uma) partida de 3.000 (três mil) pontos.  

 

Art. 12 – TRUCO  

I – Os jogos serão realizados com as regras do chamado Truco Mineiro, editadas pela 

FECEMG.  



II – Objetivando agilizar e otimizar a competição, a mesma será disputada no sistema 

de eliminatória simples, com cada confronto entre duas equipes sendo disputado em 

uma melhor de 03 quedas.  

III – Cada equipe será composta por  02 jogadores, posto que serão oferecidas duas 

medalhas às equipes que a elas fizerem jus.  

 

Art. 13 – XADREZ  

I – Cada equipe será representada por um jogador, sem previsão de reserva.  

II - A competição será disputada na categoria absoluto, e, em princípio,  no sistema 

suiço de emparceiramento, em no máximo, 07 (sete) rodadas, sendo que em cada 

confronto, cada jogador terá o tempo de reflexão de 15 (quinze) minutos;  

III – Situações omissas e dúvidas serão sanadas no local pelo árbitro.  

 

Art. 14 – DAMA  

I – Cada equipe será representada por um jogador, sem previsão de reserva.  

II - A competição será disputada na categoria absoluto, e, em princípio,  no sistema 

suiço de emparceiramento, em no máximo, 07 (sete) rodadas, sendo que em cada 

confronto, cada jogador terá o tempo de reflexão de 10 (dez) minutos;  

III – Situações omissas e dúvidas serão sanadas no local pelo árbitro.  

 

Art. 15 – SINUCA  

I –Os jogos serão realizados na Regra Brasileira, com as bolas numeradas de 01 a 07, 

em melhor de 03 (três) partidas até a fase SEMIFINAL, inclusive, e em melhor de 05 

(cinco) partidas na FINAL.   

 II – Cada jogador deverá comparecer para os jogos levando seu próprio taco, e não 

poderá recusar a mesa indicada para jogar. Não há previsão de jogador reserva, posto 

que será oferecida uma medalha ao integrante de cada equipe que a ela fizer jus. 

 

Art. 16 – ATLETISMO:  

I - Serão disputadas as seguintes provas:  

a) 100 metros rasos, masculino e feminino;  

b) 200 metros rasos, masculino e feminino;  



c) 1.500 metros rasos, feminino; 

d) 3.000 metros rasos, masculino;  

e) Salto em distância, masculino feminino;  

II - Cada equipe poderá inscrever em cada prova, até 01(um) atleta feminino e 01(um) 

atleta masculino para cada modalidade oferecida.  

II. 1 - Cada atleta poderá disputar uma única prova. Serão premiados com medalhas os 

atletas classificados em 1º, 2º e 3º lugares em cada prova. 

II. 2 - Serão desclassificados os atletas que durante a prova adotem atitudes que 

indiquem, a juízo do árbitro geral da prova, falta de competitividade, tais como: cruzar 

a linha de chegada juntos; abraçados; ou fazer a maior parte do percurso caminhando. 

II. 3 – também serão desclassificados no  salto em distância os atletas que: 

a) dêem seu último toque no solo antes do salto após a linha-limite; 

b) toque, com qualquer parte do corpo, a área posterior à linha de medição 

localizada na barra de impulsão;  

c) toque o lado da tábua de impulsão;  

d) toque o solo fora da caixa de areia no momento em que cair;  

e) retorne pela caixa de areia após o salto;  

f) dê um salto mortal.  

III - Para se conhecer a equipe campeã de cada modalidade, serão somados os pontos 

conquistados pelos atletas classificados até o 4º lugar de cada prova (masculina e 

feminina), respectivamente, 10, 07, 05 e 03 pontos para o 1º, 2º, 3º e 4º lugares.  

IV - Havendo empate em número de pontos, será considerada melhor classificada a 

equipe que tenha:  

1º - obtido o maior número de primeiros lugares, consideradas todas as provas;  

2º - participado com maior número de atletas na série feminina em questão, e que 

tenham terminado a prova;  

3º - participado com maior número de atletas que tenham concluído a prova, somadas 

as duas séries;  

4º - sorteio.  

 

Art. 17 – DANÇA DE SALÃO  

  



I  – Cada equipe poderá inscrever até 02 (dois) pares, no entanto, serão computados 

para fins de classificação final das equipes participantes, apenas os pontos alusivos a 

dupla melhor pontuada. 

II - Os dois  componentes de cada par terão que ser, obrigatoriamente, advogado(a) 

ou estagiário(a), devidamente inscrito na OAB, em dia com suas obrigações, e que seja 

devidamente inscrito como atleta pela região cuja equipe irá integrar, sob pena da não 

confirmação da inscrição.  

 

DOS TIPOS DE DANÇA  

III - Os tipos de dança que fazem parte da competição serão: Bolero; Samba e Forró.  

PARTICIPAÇÃO  

IV -  Não será admitida inscrição individual. Não se admite substituições de pares ou de 

indivíduos que os compõem, nem troca de indivíduos após o inicio da competição.  

 V – As inscrições dos pares serão computadas dentro do limite total de inscrição no  

JAM/2017.  

 VI - A modalidade de dança compreende os três tipos citados no parágrafo 3º, razão 

pela qual cada par inscrito deverá participar dos três tipos de dança, sob pena de 

desclassificação e não ser computada qualquer pontuação pelos jurados.  

 VII- A pontuação será distribuída de 0(zero) a 10(dez) para cada par e em cada uma 

das modalidades. A responsabilidade pela pontuação será de uma equipe de 

julgadores a ser formada pela direção do JAM-2017.  

 § 1º – O par que não atingir, em cada um das modalidades, 5(cinco) pontos, será 

desclassificado.  

 § 2º - Será considerado o par vencedor do primeiro lugar, aquele que atingir o maior 

número de pontuação, somadas as três modalidades.  

 § 3º - Em caso de empate na pontuação, os pares deverão realizar uma nova 

apresentação, na modalidade de Forró exclusivamente para efeito de desempate, 

ficando a pontuação anterior resguardada para efeito de classificação em 2º e 3º 

lugares.  

 

Art. 18 - Os casos porventura omissos serão resolvidos pelo Direção Geral do Torneio.  

  



Belo Horizonte, junho de  2017 

  

  

Comissão Esportes e Direito Desportivo da CAA/MG 

  

  

 


