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Art. 1º - Este regulamento compreende as modalidades paralímpicas do Atletismo para 

pessoas com deficiência (PCD), Natação para pessoas com deficiência (PCD) e Polybat. As 

competições acontecerão juntamente com a 13ª Semana Paralímpica nos períodos matutino 

ou vespertino, tendo a classificação para os Jogos Intercolegiais realizada separadamente.  

Art. 2º - O Congresso Técnico das modalidades paralímpicas, de participação obrigatória 

para os representantes das escolas, será realizado no dia 06 de setembro às 10 horas na 

Secretaria de Esporte e Lazer. 

§1º - A escola que não se fizer representar ou não enviar justificativa de ausência, não terá 

efetivada sua inscrição na modalidade.  

§2º - A ausência deve ser justificada por escrito e encaminhada à Coordenação Geral dos 

Jogos Intercolegiais via e-mail ou presencialmente na Secretaria de Esporte e Lazer, até o 

horário previsto para o início do Congresso Técnico.  

Art. 3º - A participação nas modalidades paralímpicas será mediante a entrega da ficha de 

inscrição, devidamente preenchida, fornecida pela Coordenação Geral dos Jogos 

Intercolegiais até o dia 04 de setembro de 2019 às 17 horas e 30 minutos na Secretaria 

de Esporte e Lazer, respeitando-se o horário administrativo de almoço da repartição 

(12 às 14 horas) em que não serão recebidas fichas, e efetivada pelo representante da 

escola no respectivo Congresso Técnico. 

§1º - Será obrigatória a participação das entidades educacionais inscritas na cerimônia de 

abertura da 13ª Semana Paralímpica com no mínimo 3 (três) estudantes-atletas. Caso o 

número de estudantes-atletas inscritos seja menor que 3 (três), a escola deverá comparecer 

com no mínimo 1 (um) estudante-atleta. A cerimónia de abertura será realizada no dia 

14/09 (sábado) às 10 horas no Ginásio da Secretaria de Esporte e Lazer (rua Custódio 

Tristão s/nº).   

§2º - As entidades educacionais representativas de uma rede de ensino integrada somente 

poderão participar nas modalidades esportivas com equipes compostas por estudantes-

atletas matriculados em uma mesma unidade (mesmo CNPJ e mesmo endereço).  

§3º - Poderão inscrever-se em cada categoria estudantes-atletas nascidos nos referidos 

anos: 
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a) Categoria Infantil (Módulo I): estudantes-atletas nascidos nos anos de 2005, 2006 e 

2007; 

b) Categoria Juvenil (Módulo II): estudantes-atletas nascidos nos anos de 2002, 2003 

e 2004. 

c) Não será permitida a participação de estudantes-atletas com idade inferior à 

categoria. 

§4º - As entidades deverão confirmar na ficha de inscrição a relação nominal dos(as) 

estudantes-atletas por prova.  As modificações poderão ser feitas somente no Congresso 

Técnico da modalidade, não podendo ser realizadas em hipótese alguma no dia da 

competição. 

I – Será permitida a substituição de até 02 (dois) estudantes-atletas por gênero (masculino e 

feminino) e por categoria (infantil e juvenil) no Congresso Técnico.  

§5º - Os(as) estudantes-atletas serão identificados(as) por um dos seguintes documentos: 

a) Carteira de Identidade original (ou cópia legível e autenticada); 

b) Carteira de Trabalho original (ou cópia legível e autenticada) 

c) Passaporte original (ou cópia legível e autenticada) 

d) Não serão aceitos nenhum outro tipo de documento, protocolos ou Boletim de 

Ocorrência. 

§6º - O(a) estudante-atleta só poderá ser inscrito(a) se estiver frequente e regularmente 

matriculado(a) no estabelecimento de ensino. A data limite de matrícula para as competições 

iniciadas após 30 de junho de 2019 é 31 de julho de 2019. Ressalva-se que o(a) estudante-

atleta não poderá atuar por duas instituições de ensino diferentes na mesma edição dos 

Jogos. 

§7º - É obrigatória a presença de 1 (um) professor ou professora responsável no local de 

competição. 

§8º - As fichas de inscrições, além de corretamente preenchidas em letras legíveis, também 

deverão estar assinadas e carimbadas pelo diretor(a) ou vice-diretor(a) da entidade 

educacional, indicando que o(a) mesmo(a) concorda com as condições gerais e está ciente 
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das disposições e responsabilidades do presente Regulamento, bem como do Regulamento 

Geral dos Jogos. 

Art. 4º - O estudante-atleta deverá comparecer ao local de competição com antecedência 

mínima de 30 minutos em relação ao horário de suas provas e devidamente uniformizado. 

Para ter condição de participação, antes do início de cada prova/disputa, deverá apresentar 

seu documento de identidade original ou um dos representantes previstos no Artigo 3º, 

parágrafo 4º deste Regulamento aos representantes técnicos em local indicado pela 

Coordenação Técnica, além de confirmar a participação nas respectivas provas 

especificadas na ficha de inscrição da equipe.  

Art. 5º - Os estudantes-atletas serão classificados de acordo com o sistema funcional, 

oftalmológico, auditivo e intelectual, podendo participar das seguintes provas, conforme o 

Quadro 1: 

Quadro 1 – PROVAS POR TIPO DE DEFICIÊNCIA E CLASSE FUNCIONAL 
PROVAS 

Atletismo 

TIPO DE DEFICIÊNCIA 

1
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a
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e
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Natação Polybat 

1 Visual B1 – cego  X X X X X 
2 Visual B2 – baixa visão X X X X X 
3 Intelectual X X X X X 
4 Físico andante – membro inferior X X X X X 
5 Física andante – membro superior X X X X X 
6 Físico cadeirante X  X X X 
7 Paralisia cerebral – andante X  X  X 
8 Paralisia cerebral – cadeirante   X  X 
9 Auditiva X X X X  

§1º - Para a classificação funcional dos estudantes-atletas nas modalidades paralímpicas 

deverão ser apresentados laudos médicos com o CID, acompanhados de exames 

específicos (quando houver necessidade), para as seguintes modalidades: 

a) Deficiência intelectual: laudo médico com o CID; 

b) Deficiência visual: laudo médico com o CID, acompanhado de um exame de acuidade 

visual; 
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c) Paralisia cerebral: laudo médico com o CID; 

d) Deficiência auditiva: laudo médico com o CID, acompanhado de um exame de 

audiometria. 

§2º - Caso haja impossibilidade de disputa devido ao número insuficiente de estudantes-

atletas nas respectivas áreas de deficiência e classe funcional, os estudantes-atletas 

poderão ser agrupados em outras áreas ou classes. 

Art. 6º - A competição de Atletismo PCD ocorrerá no dia 20/09 (sexta-feira) às 8 horas e 30 

minutos na Faculdade de Educação Física da Universidade Federal de Juiz de Fora e 

obedecerá às seguintes normas: 

§1º - O Atletismo PCD será realizado de acordo com as Regras Oficiais da CBAt 

(Confederação Brasileira de Atletismo) e do Comitê Paralímpico (CPB), salvo o estabelecido 

neste Regulamento. 

§2º - Cada entidade poderá inscrever até 8 (oito) estudantes-atletas por gênero (masculino e 

feminino) em cada categoria (infantil e juvenil). 

§3º - Cada entidade poderá inscrever até 02 (dois) estudantes-atletas por 

prova/gênero/categoria em cada classe funcional; 

§4º - Cada estudante-atleta poderá participar de até 02 (duas) provas; 

§5º - Serão realizadas as seguintes provas:  

QUADRO 2 – PROVAS DO ATLETSIMO PCD 

Provas Feminino Masculino 

Corrida 100 metros rasos 

Salto Distância 

Lançamentos Pelota  

§6º - Para realização das provas os sorteios das raias e a ordem dos saltos e lançamentos 

serão efetuados pela Coordenação Técnico, antes do início de cada prova. 

§7º - Para realização das provas os estudantes-atletas deficientes visuais poderão ter o 

auxílio de um atleta-guia. 
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§8º - Para a realização das provas os estudantes-atletas deficientes visuais da classe B1 

deverão participar utilizando uma venda nos olhos. 

§9º - O estudante-atleta da classe cadeirante deverá utilizar a sua própria cadeira de rodas 

para a participação nas provas. 

§10 - Serão realizadas 02 (duas) chamadas antes do início de cada prova. A primeira 

chamada, 20 minutos antes e, a segunda, com 10 minutos de antecedência, quando os 

atletas adentrarão na área de competição. 

§11 - Os estudantes-atletas que competirem em provas simultâneas deverão ficar atentos 

com a sua ordem de tentativas nas provas de campo e/ou largada na prova de pista, sendo 

também responsabilidade dos professores e professoras tal controle. Não é função da 

equipe de arbitragem informar ao estudante-atleta ou atrasar qualquer uma das provas. 

§12 - Nas provas de campo, cada estudante-atleta terá direito à 03 (três) tentativas. 

§13 – A organização do evento oferecerá um número de peito para cada estudante-atleta, 

sendo que este não poderá ser dobrado ou cortado conforme a regra oficial da IAAF. Caberá 

à coordenação das provas confeccionar séries, grupos de qualificação, sorteio de raias, 

ordem de largada e ordem de tentativa para as diversas provas. 

Art. 7º - A competição de Natação PCD ocorrerá no dia 21/09 (sábado) às 8 horas e 30 

minutos no Sport Club Juiz de Fora e obedecerá às seguintes normas: 

§1º - A Natação PCD será realizada de acordo com as regras oficiais da CBDA 

(Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos) e do CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro) 

respectivamente, salvo o estabelecido neste Regulamento. 

§2º - Cada entidade poderá inscrever até 8 (oito) estudantes-atletas por gênero (masculino e 

feminino) em cada categoria (infantil e juvenil); 

§3º - Cada entidade poderá inscrever até 02 (dois) estudantes-atletas por 

prova/gênero/categoria em cada classe funcional; 

§4º - Cada estudante-atleta poderá participar de até 03 (três) provas; 

§5º - Serão realizadas as seguintes provas: 
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QUADRO 3 – PROVAS E NADOS NATAÇÃO PCD 

Módulo I Módulo II NATAÇÃO PCD 

PROVAS/NADOS Feminino Masculino Feminino Masculino 

Borboleta, 

Costas, Peito e 

Livre 

25 metros 

§6º - Para realização das provas os estudantes-atletas deficientes visuais da classe B1 terão 

que participar utilizando seu próprio óculos com fundo escuro, que será submetido à análise 

da equipe de arbitragem. 

§7ª – Os estudantes-atletas deverão comparecer à área de competição com trajes de banho 

apropriados à prática da natação, sendo maiô/sunga, conforme o gênero e touca. 

§8º - Os sorteios das raias para a realização das provas serão efetuados pela Coordenação 

Técnica antes do início da respectiva prova. 

§9º - Se o número de concorrentes a uma prova exceder ao número de raias da piscina, 

haverá uma divisão por sorteio, em séries, fazendo-se a classificação final pelos tempos 

obtidos.  

Art. 8º - A competição de Polybat ocorrerá no dia 19/09 (quinta-feira) às 14 horas no 

Ginásio da Secretaria de Esporte e Lazer e obedecerá às seguintes normas: 

§1º - O Polybat será realizado de acordo com as Regras Oficiais da CPISRA e da ANDE 

(Associação Nacional de Desporto para Deficientes), ressalvando-se o estabelecido neste 

Regulamento. 

§2º - Cada entidade poderá inscrever até 2 (dois) estudantes-atletas por gênero (masculino 

e feminino) em cada categoria (infantil e juvenil). 

§3º - As disputas no Polybat serão individuais e preferencialmente divididas conforme as 

áreas de deficiência da modalidade, a seguir: 

• Deficiência Intelectual – DI: estudantes-atletas que não estão aptos ao Tênis de 

Mesa 

• Deficiência Visual – DV 
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B1 – de nenhuma percepção luminosa em ambos os olhos de percepção de 

luz, com incapacidade de reconhecer o formato de uma mão a qualquer 

distância ou direção. 

B2 – da capacidade em reconhecer a forma de uma mão à acuidade visual de 

2/60 e/ou campo visual inferior a cinco graus. 

B3 – da acuidade visual de 2/60 à acuidade visual de 6/60 e/ou campo visual 

de mais de cinco graus e menos de 20 graus. 

• Deficiência Física – DF 

Classe A – Apenas estudantes-atletas que jogam sentados na cadeira de 

rodas. O alcance da área de ação através da mesa é limitado pela postura dos 

braços; comprimento e força na 100 rebatida são fracos; jogam, sobretudo, na 

defensiva e, em geral, precisam diminuir a velocidade da bola e reposicioná-la 

antes de rebater; têm dificuldade em reagir para antecipar o caminho da bola. 

Classe B – Sentados ou em pé. Os estudantes-atletas desta classe 

conseguem cobrir a área de jogo com relação à largura e ao movimento para 

frente, devido ao bom controle de tronco, que compensa a falta de movimento 

de extensão de braço ou de pulso; são capazes de ler o jogo básico, então 

podem transformar batidas defensivas em ataques, variando a força e direção 

das batidas; são capazes de jogar tanto batidas de frente quanto de costas 

(quanto à posição da mão na raquete) ou de cobrir a mesa inteira com a batida 

preferencial. Para os estudantes-atletas desta classe que jogam em pé, 

geralmente seus perfis funcionais se encaixam nos perfis descritos acima; 

mas, por causa dos problemas de equilíbrio dinâmico e/ou da dificuldade de 

controle dos membros superiores, será necessário se apoiar na mesa. 

Classe C – Sentados ou em pé. Estudantes-atletas aptos a alcançarem a 

largura total da mesa e a frente, assim como retornar à posição ereta de forma 

coordenada para jogar a próxima batida; como antecipam o caminho da bola, 

ganham a vantagem numa competição, em geral, jogada em grande 

velocidade. Podem jogar uma combinação de batidas em ordem para ditar ou 

ganhar o controle da competição; são capazes de identificar as fraquezas do 
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oponente e, portanto, alcança-lo, indicando melhor a coordenação das 

habilidades requeridas para um jogo tático, bem como apresentar um jogo 

rápido e rebater uma bola em movimento, controlando a velocidade e a 

direção das batidas. Para os jogadores andantes, seus perfis devem se 

encaixar nos perfis descritos acima quanto à mobilidade dinâmica e/ou ao 

alcance e controle do braço da raquete. 

Classe D – Somente andantes. Embora tenham problemas de mobilidade, os 

estudantes-atletas desta classe estão aptos a cobrir a largura total do fim da 

mesa com um tempo de reação apropriado, mas são incapazes de jogar tênis 

de mesa recreativo; devem ter movimento andante e alcance que permitam 

boa defesa e boa reação; o alcance e o arco do balanço da raquete ter 

velocidade e força.  

§4º - O estudante-atleta deverá participar com implemente próprio para a prática do Polybat, 

tais como cadeira de rodas, próteses e adaptações necessárias. As raquetes e bolas serão 

oferecidas pela Coordenação Geral dos Jogos Intercolegiais. 

§5º - As partidas serão realizadas em disputas diretas de 11 (onze) pontos. Caso haja 

empate no 10º (décimo) ponto, o vencedor ou vencedora será o que fizer primeiro o 11º 

(décimo primeiro) ponto. 

Art. 9º – Somente serão realizadas as provas que contarem com no mínimo 2 (dois) 

estudantes-atletas. 

Art. 10 – Nas competições de Atletismo PCD e Natação PCD se o número de concorrentes 

à uma prova exceder o número de raias disponíveis na área de competição, haverá uma 

divisão por sorteio, em séries, fazendo-se a classificação final pelos tempos obtidos. 

Art. 11 – Os estudantes-atletas só poderão entrar na área de competição acompanhados 

pelos oficiais de arbitragem da prova, não sendo permitida a presença de outras pessoas 

nessas áreas, com a exceção dos respectivos guias nos casos previstos em Regulamento. 

Art. 12 – Ao término de cada prova, os estudantes-atletas deverão deixar a área de 

competição acompanhados pelos oficiais de arbitragem. 
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Art. 13 – As provas poderão ser modificadas e/ou canceladas pela Coordenação Geral de 

acordo com a necessidade. 

Art. 14 – Caso o local não apresente condições para a realização da competição, caberá à 

Coordenação Técnica designar nova data, horário e local. 

Art. 15 – Os oficiais de arbitragem definidos pela Comissão Geral serão responsáveis pela 

direção das competições. 

Art. 16 – Os casos omissos deste Regulamento serão resolvidos pela Coordenação Geral 

dos XXVI Jogos Intercolegiais de Juiz de Fora.  
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ANEXO I 

NORMAS DE COMPETIÇÃO DE ATLETISMO PCD 

 

1 – Aquecimento 

A área de aquecimento estará situada fora da pista de atletismo. ATENÇÃO PARA A 

CHAMADA. 

 

2 – Câmara de Chamada 

As inscrições/confirmações de todas as provas serão feitas na Câmara de Chamada, 

localizada, nas proximidades da entrada da pista, em horário definido no Congresso 

Técnico. 

 

As chamadas serão feitas nos seguintes prazos em relação ao início das provas: 

1ª chamada: 20 minutos. 
2ª chamada: 10 minutos. 

 

3 – Entrada na Pista 

A entrada na pista será feita pelo portão principal após a 2ª chamada mediante a 

apresentação do documento de identificação oficial, não sendo permitida a entrada após 

este prazo. 

 

4 – Saída dos Atletas da Pista 

Será feita através do portão localizado próximo à chegada dos 100 metros rasos. 

 

5 – Premiação 

Será realizada logo após o término das provas. 

 

6 – Secretaria 

Estará localizada na sala de atletismo próxima ao vestiário. 

 

7 – Protestos 

Deverão ser encaminhados por escrito na secretaria da competição, no prazo de até 30 

(trinta) minutos após o anúncio do resultado oficial da prova. 


