JOGOS VICENTINOS
INTERNOS 2017
Biomas Brasileiros

ENSINO MÉDIO

I. REGULAMENTO GERAL:
Art.1o – Os jogos vicentinos têm por objetivo estimular os Alunos na prática desportiva, despertando
a atenção e o gosto pelas atividades relacionadas com o aperfeiçoamento físico, a
sociabilização, a organização e a disciplina, de acordo com a filosofia educacional do Colégio.
Art. 2o – Dos jogos poderão participar todos os alunos matriculados no Colégio.
Art. 3o - Os jogos serão disputados sob a forma de eliminatória simples, obedecendo às regras oficiais
de cada desporto. Caso falte uma equipe, será realizado um triangular no sistema rodízio.
Art. 4o - As equipes deverão participar das competições obrigatoriamente nas cores de sua Bandeira
e com roupas adequadas à prática desportiva, não sendo permitido calça jeans, sapato,
sandálias, chinelos, aluno descalço etc.
Art. 5o - A participação das turmas na solenidade de abertura será obrigatória, podendo ser por
representação.
Art. 6o - Não será permitido o uso de instrumento ou aparelho sonoro tais como: bumbo, tambor,
tarol, corneta, buzina, chocalho, apito, etc.
Art. 7o - Os casos omissos serão resolvidos pelos organizadores.

II. REGULAMENTOS ESPECÍFICOS:
II.1) FUTEBOL DE SALÃO
1. Cada equipe constará de 5 jogadores (goleiro e mais 4) além de, no
máximo, 3 reservas.
2. Cada partida terá a duração de 20 minutos (2 tempos de 10 minutos).
3. Em caso de empate, serão cobrados 3 pênaltis alternados. Persistindo
o empate, serão cobrados, alternadamente, de um em um, até a
decisão.

II.2) BASQUETE
1. Cada equipe constará de 5 jogadores além de, no máximo, 3 reservas.
2. Cada partida terá a duração de 20 minutos (2 tempos de 10 minutos),
sem descanso intermediário.
3. Em caso de empate no tempo regulamentar, a 1a cesta de campo ou
lance livre determinará a equipe vencedora. Na final, serão realizadas
prorrogações de 5 (cinco) minutos, tantas quantas forem necessárias.

II. 3) VÔLEI
1. A equipe será constituída de 6 jogadores e, no máximo, 2 reservas.
2. Cada partida será disputada em 1 set de 25 pontos.

II.4) HANDEBOL
1. Cada equipe será constituída de 7 jogadores (goleiro e mais 6) além de, no
máximo, 2 reservas.
2. Duração da partida: 20 minutos (2 tempos de 10 minutos) sem intervalo
para descanso.
3. Em caso de empate, a decisão será por tiros de 7 metros (3 para cada
equipe). Persistindo o empate, serão cobrados, alternadamente, de um em
um, até a decisão.
II.5) FUTVÔLEI
1. A equipe será constituída por 2 jogadores e 1 reserva.
2. Cada partida será disputada por 1 set de 18 pontos.
3. A cada 6 pontos haverá a troca de quadra.

III. PREMIAÇÃO
A APM oferecerá medalhas aos primeiros e segundos colocados de cada desporto.
BANDEIRAS:
1º A – AZUL / ROXO
2º A – AZUL
3º A – VERDE
1º B – BRANCO / AZUL
2º B – ROSA
3º B – PRETO / CINZA
1º C – PRETO / VINHO
2º C – ROXO / PRETO
3º C – BRANCO / GRENÁ
1º D – PRETO / DOURADO
OBS.: A turma que conseguir patrocínio não precisará obedecer a cor acima determinada.
Em caso de coincidência de cores, haverá um sorteio para o uso dos coletes.
CALENDÁRIO
OS JOGOS COMEÇARÃO LOGO APÓS O SORTEIO QUE SERÁ REALIZADO ÀS 12h30min.

4ª feira – dia 02/08 – Vôlei Feminino no Ginásio.
6ª feira – dia 04/08 – Futevôlei Masculino na Quadrinha
Sábado – dia 05/08 – Basquete Masculino no Ginásio e Handebol Feminino na Quadra.
2ª feira – dia 07/08 – Futevôlei Feminino na Quadrinha.
4ª feira – dia 09/08 – Vôlei Masculino no Ginásio.
Sábado – dia 12/08 – Futsal Masculino na Quadra e Futsal Feminino no Ginásio.
Sábado – dia 19/08 – Basquete Feminino no Ginásio e Handebol Masculino na Quadra.
Sábado – dia 26/08 – Data reservada caso ocorra adiamento em virtude de dia chuvoso.
ATENÇÃO:
EM CASO DE CHUVA OS JOGOS PROGRAMADOS PARA OS SÁBADOS NA QUADRA SERÃO ADIADOS.

