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5ª OLIMPÍADA / I PARALIMPÍADA 
 “SERVIDOR EM MOVIMENTO” CIDADE SAUDÁVEL 

REGULAMENTO GERAL 
 

A Secretaria de Administração faz saber que, em parceria com a Secretaria de Esportes e Lazer, realizará a 5ª 

OLIMPÍADA/I PARALIMPÍADA “SERVIDOR EM MOVIMENTO”, para servidores/funcionários municipais de São José 

dos Campos, no período de maio a julho de 2016, conforme o regulamento a seguir: 

1 – DA OLIMPÍADA/PARALIMPÍADA 
1.1 – A Secretaria de Administração promoverá a 5ª OLIMPÍADA/I PARALIMPÍADA “Servidor em Movimento”, 

com as seguintes modalidades: 

I – Atletismo: 

a) 100 metros masculino e feminino; 

b) 400 metros masculino e feminino; 

c) Salto em distância masculino e feminino; 

d) Arremesso de peso masculino e feminino; 

e) Revezamento misto; 

II – Corrida 5.000m/Caminhada 

III – Corrida Vertical 

IV – Damas misto; 

V – Dominó misto; 

VI – Bilhar masculino e feminino; 

VII – Trekking; 

VIII – Truco misto; 

IX – Vôlei misto; 

X – Vôlei de areia masculino e feminino; 

XI – Xadrez misto 

XII – Tênis de Mesa masculino e feminino; 

XIII – Tênis de Campo masculino e feminino; 

XIV – Natação masculino e feminino; 

XV – Ciclismo masculino e feminino; 

XVI – Patins masculino e feminino; 

XVII – Corrida Vertical 

1.2 – A 5ª  OL IMPÍADA /I PARALIMPÍADA “Servidor em Movimento” será realizada nas dependências do 

Parque da Cidade Roberto Burle Marx, Ginásio da ASSEM Sede e praças esportivas existentes no 

Município, próprias ou cedidas, a critério da Comissão Organizadora. 

1.3 A Olimpíada será realizada com calendário próprio anexo a este regulamento. 

 

2 – DOS OBJETIVOS 
2.1 – A 5ª OLIMPÍADA/I PARALIMPÍADA “Servidor em Movimento”, promovida pela Prefeitura Municipal de São José 

dos Campos, tem os seguintes objetivos: 

I – Promover a qualidade de vida; 

II – Integração e inclusão do servidor/funcionário aos ambientes em que o mesmo interage e ampliação da 

participação de sua família em seu mundo profissional; 

III – Valorizar os servidores/funcionários, gerando maior conhecimento da influência de seu trabalho na 

cidade; 

IV – Estimular os servidores/funcionários a criar o hábito de vida saudável por meio da prática de atividades 

esportivas e recreativas. 
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3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
3.1 – Poderão participar da 5ª OLIMPÍADA/I PARALIMPÍADA “Servidor em Movimento”, os 

servidores/funcionários públicos municipais ativos e inativos, prazo determinado, estagiários, professor 

eventual, funcionários da Câmara Municipal, URBAM, FUNDHAS, FCCR, Instituto de Previdência do Servidor 

Municipal, bolsistas e agentes cidadania da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, funcionários da 

Cressem e ASSEM, funcionários da SPDM e Organizações Sociais vinculadas à Prefeitura (São José Desportivo, 

Associação Joseense para o Fomento da Arte e da Cultura – AJFAC, IPPLAN). 

3.2 – A participação do servidor/funcionário deficiente está condicionada ao pleno conhecimento do mesmo na 

modalidade a ser disputada. 

3.3 – Cada servidor/funcionário somente poderá participar por uma secretaria, sob pena de desclassificação. 

3.4 – É vedada a participação de membros da Comissão Organizadora deste evento. 

3.5 – As equipes serão formadas conforme quadro abaixo: 

ADMINISTRAÇÃO/IPSM 
ASSUNTOS JURÍDICOS 
ASSEM 
CRESSEM 

DEFESA DO CIDADÃO 
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 
SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO 
SEMEA 

EDUCAÇÃO 

ESPORTES E LAZER 
PROMOÇÃO DA CIDADANIA 

FAZENDA 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
TURISMO 
GOVERNO 
GABINETE (ASSESSORIA DE EVENTOS OFICIAIS, FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE) 
HABITAÇÃO 

OBRAS/REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA 
PLANEJAMENTO URBANO 

SAÚDE 
SPDM 

TRANSPORTE 

FUNDHAS 

FCCR 

URBAM 

 

4 – DAS INSCRIÇÕES 
4.1  – As inscrições deverão ser efetuadas de 10 de maio até a véspera de cada modalidade que compõe a 

Olimpíada. 

4.2 – A inscrição para todas as modalidades será livre, entretanto a participação estará limitada conforme item 

3.2 deste regulamento, cada coordenador de equipe deverá definir quais serão os participantes no momento 

da realização da prova. 

4.3 – A participação em cada modalidade seguirá o número de servidores/funcionários abaixo: 

a) Corrida 5.000 metros/caminhada feminino e masculino – categoria A de 18 a 29 anos, categoria B de 30 a 

41 anos e categoria C acima de 42 anos, sem limite de servidores/funcionários; 

b) Atletismo – Será realizado em dois dias (1 dia prova de campo, outro dia prova de pista) 
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- Corrida 100 metros – máximo de 02 servidores/funcionários do sexo feminino e máximo de 02 

servidores/funcionários do sexo masculino por secretaria, sendo categoria A de 18 a 29 anos, categoria B 

de 30 a 41 anos e categoria C acima de 42 anos; 

- Corrida 400m – máximo de 02 servidores/funcionário do sexo feminino e máximo de 02 

servidores/funcionários do sexo masculino por secretaria, sendo categoria A de 18 a 29 anos, categoria B 

de 30 a 41 anos e categoria C acima de 42 anos; 

- Salto em distância – máximo de 02 servidores/funcionários do sexo feminino e máximo de 02 

servidores/funcionários do sexo masculino por secretaria, sendo categoria A de 18 a 29 anos, categoria B 

de 30 a 41 anos e categoria C acima de 42 anos; 

- Arremesso de peso – máximo de 02 servidores/funcionários do sexo feminino e máximo de 02 

servidores/funcionários do sexo masculino por secretaria, sendo categoria A de 18 a 29 anos, categoria B 

de 30 a 41 anos e categoria C acima de 42 anos; 

- 4 x 100 – revezamento misto – máximo de 01 equipe por secretaria e por categoria. A equipe deverá ser 

composta por 04 servidores/funcionários sendo no mínimo 02 do sexo feminino por categoria A de 18 a 29 

anos, categoria B de 30 a 41 anos e categoria C acima de 42 anos; 

c) Damas misto – no máximo 03 servidores/funcionários por secretaria; 

d) Dominó misto – no máximo 03 duplas por secretaria; 

e) Bilhar masculino e feminino – no máximo 03 servidores/funcionários por secretaria; 

f) Trekking – sem limite de equipes por secretaria. Cada equipe deverá ser composta por no mínimo 03 

participantes e no máximo 05 participantes, podendo ter 01 convidado; 

g) Truco misto – no máximo 02 duplas por secretaria; 

h) Vôlei misto – sendo 01 equipe por secretaria; 

i) Vôlei de areia feminino e masculino – sendo 01 dupla por secretaria; 

j) Xadrez misto – no máximo 03 servidores/funcionários por secretaria; 

k) Tênis de mesa feminino e masculino – no máximo 02 servidores/funcionários por secretaria; 

l) Tênis de campo masculino e feminino – 01 servidor/funcionário por secretaria; 

m) Natação masculino e feminino – máximo de 03 servidores/funcionários, sendo categoria A de 18 a 29 

anos, categoria B de 30 a 41 anos e categoria C acima de 42 anos; 

revezamento 50 metros misto, 1 equipe por secretaria categoria livre. 

n) Ciclismo feminino e masculino – categoria A de 18 a 29 anos, categoria B de 30 a 41 anos e categoria C 

acima de 42 anos, sem limite de servidores/funcionários; 

o) Patins masculino e feminino – categoria A de 18 a 29 anos, categoria B de 30 a 41 anos e categoria C 

acima de 42 anos, 03 servidores/funcionários por secretaria. 

 

4.3.1 – O servidor/funcionário não poderá representar sua equipe na modalidade em que for federado, estando 

livre para participar nas outras modalidades. 

 

5 – DA COMISSÃO ORGANIZADORA 
5.1 – A Comissão Organizadora será constituída por 06 (seis) membros com a finalidade de organizar e realizar 

toda a competição em suas diversas modalidades: 

a) Paulo Vita Neres; 

b) Sandra Helena Pinto Ferreira; 

c) Célia Ibrahim Lima; 

d) Maria Conceição Silva; 

e) Francisco Gentil Ferreira; 

f) Aparecida de Araújo Veríssimo dos Santos. 

5.2 – Compete à Comissão Organizadora: 

a) Elaborar o programa designando os dias, locais e horários das competições, zelando pela lisura, 

imparcialidade e a mais alta moralidade das competições; 
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b) Divulgar a programação, local, horários e os resultados, bem como outros assuntos de ordem técnica ou 

administrativa; 

c) Fazer cumprir todos os dispositivos disciplinares e técnicos deste regulamento; 

d) Decidir situação omissa neste regulamento durante a realização de qualquer modalidade. 

 

6 – DA SOLENIDADE DE ABERTURA E DO ENCERRAMENTO 
6.1  – A abertura da 5ª OLIMPÍADA/I PARALIMPIADA “Servidor em Movimento” acontecerá no dia 21 de maio de 

2016 às 8hs nas dependências da EMEF Vera Lúcia Carnevalli Barreto/Santana. Será realizado durante a 

solenidade de abertura o desfile com todas as equipes inscritas. 

6.2 – Para participação na solenidade de abertura/desfile e encerramento serão computados pontos conforme 

descrito abaixo: 

I – Mínimo de 20 servidores/funcionários uniformizados – 20 pontos; 

II – Presença do secretário da pasta – 40 pontos; 

III – Presença do diretor de departamento – 30 pontos (máximo 60 pontos) 

IV – Presença de chefe de divisão – 20 pontos (máximo 40 pontos) 

V – Presença do gestor de contratos – 15 pontos. 

VI – A presença de servidores/funcionários deficientes na abertura e encerramento terá pontuação de 50 

pontos para a equipe, independente da quantidade de participantes na abertura. 

6.2.1 – No caso de representantes da URBAM, FCCR e outros órgãos para computação dos pontos descritos nos 

incisos II, III e IV serão aceitos cargos compatíveis. 

6.2.2 – Para computação dos pontos será exigida a apresentação do crachá das respectivas chefias. 

6.2.3 A pontuação de que trata o item 6.2 seguirá o mesmo critério para abertura e encerramento. 

6.2.4 O encerramento da 5ª OLIMPÍADA / I Paralimpíada “ Servidor em Movimento” ocorrerá no dia 02 de julho 

de 2016, às 8h nas dependências da EMEF Vera Lucia Carnevalli Barreto. 

 

7 – DA DISPUTA 
7.1 – Todas as modalidades serão disputadas de acordo com as Regras Oficiais vigentes no País, salvo em caso de 

modificações impostas neste regulamento. 

7.2 – O sistema utilizado será eliminatória simples nas modalidades de damas, dominó, truco, bilhar, tênis de 

mesa, tênis de campo, voleibol e voleibol de areia. Para o sistema de eliminatória simples além da disputa do 

1º e 2º lugares, haverá também disputa de 3º e 4º, o 5º e 6º, serão classificados pelo 3º e 4º lugares. 

  

7.3 –– O atleta, para participar de uma disputa, terá obrigatoriamente que constar da listagem dos inscritos e estar 

indicado pelo coordenador de sua equipe. Caso esta exigência não seja cumprida, o atleta não poderá 

participar da disputa em questão. 

7.4 – Haverá tolerância de 15 minutos, em relação ao horário programado pela Tabela Geral, para o início de 

cada modalidade. 

7.5 – Os materiais esportivos tanto quanto os de segurança individual serão de total responsabilidade da equipe 

participante. 

 

8 – DA CONTAGEM DE PONTOS 
8.1 – Haverá pontuação para todas as modalidades até o 6º lugar, conforme abaixo: 

I – 1º lugar: 20 pontos 

II – 2º lugar: 15 pontos 

III – 3º lugar: 12 pontos 

IV – 4º lugar: 09 pontos 

V – 5º lugar: 06 pontos 

VI – 6º lugar: 04 pontos 
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8.2 – Para efeito de contagem geral os pontos serão somados. 

 

 

9 – DA PREMIAÇÃO 
9.1 – A premiação ocorrerá da seguinte forma: 

I – Por modalidade –medalhas para 1º, 2º e 3º lugares; 

II – Classificação geral – troféu para 1º lugar – transitório. 

9.2 – Os três primeiros colocados poderão ter seus nomes e/ou fotos expostos, em lugar de destaque, no site 

oficial da Prefeitura de São José dos Campos e poderão fazer parte de uma edição especial do Nosso 

Jornal, que incluirá entrevista com os respectivos vencedores. 

9.3 – Os servidores/funcionários inscritos na 5ª OLIMPÍADA/I PARALIMPIADA “Servidor em Movimento” desde 

já autorizam o uso de sua imagem para publicação na INTRANET, site da Prefeitura de São José dos Campos e 

Nosso Jornal. 

 

10 – DO REGULAMENTO TÉCNICO 
10.1 – DAMAS misto – Os jogos serão regidos pelas Regras Oficiais e será disputado no seguinte sistema: 

eliminatória simples. Melhor de 03 partidas, sendo que se um jogador conseguir uma vitória e um empate 

terminará a partida. 

10.2 – BILHAR masculino e feminino – O sistema de disputa será eliminatória simples, com critério par e ímpar. 

10.3 – TRUCO misto – Os jogos serão regidos pelas Regras Oficiais, melhor de 03 partidas. Manilha nova. Eliminatória 

simples. 

10.4 – DOMINÓ misto – Os jogos serão regidos pelas Regras Oficiais, melhor de 0 3 partidas. Eliminatória 

simples. O jogo se iniciará com o jogador que sair com a dobra de 0 6, o fecha poderá acontecer natural 

ou não, o jogador que sair com 05 dobras, volta as pedras pra mesa. Em caso de empate ou fecha, conta-se 

as pedras dos parceiros e ganha quem tiver menos pontos. Se houver empate por pontos ou por pedra, o 

sistema utilizado será de tirar uma pedra por dupla e ganha quem tiver a pedra com número de pontos maior. 

10.5 – VOLEIBOL MISTO – Os jogos serão regidos pelas Regras Oficiais. As partidas serão disputadas pelo critério de 

melhor de 03 sets de 25 pontos, tie break, 02 sets vencedores. Cada equipe será composta por no mínimo 06 

servidores/funcionário titulares, podendo ter 0 6 reservas. A equipe deverá ter no mínimo 03 jogadores do 

sexo feminino em quadra intercalados, estar uniformizada (camisas com numeração) e com calçado 

apropriado para a prática do esporte. 

10.6 – VOLEIBOL DE AREIA masculino e feminino – Os jogos serão disputados em 02 sets de 15 pontos, tie break de 

10 pontos, regidos pelas Regras Oficiais, podendo ter 01 reserva. 

10.7 – XADREZ misto– Sistema suíço: todos contra todos – 15 minutos. 

10.8 – TREKKING – Terá regulamento próprio. Cada secretaria poderá inscrever uma ou mais equipe e cada equipe 

deverá ser composta por no mínimo 03 e no máximo 05 participantes. Poderá ser feita inscrição de 01 

convidado com CPF.   

10.9 – CORRIDA 5000m /CAMINHADA– será realizada no Parque da Cidade Roberto Burle Marx. Números de 

servidores/funcionários por secretaria livre. A classificação final e pontuação serão distintas por categorias e 

sexo masculino e feminino, s e n d o  categoria A de 18 a 29 anos, categoria B de 30 a 41 anos e 

categoria C acima de 42 anos, sem limite de servidores/funcionários.  

10.10 - ATLETISMO - Será realizado em dois dias (1 dia prova de campo, 2 dia prova de pista). 

10.10.1   – Corrida de 100 metros – será regida pelas Regras Oficiais. Poderão participar máximo de 02 

servidores/funcionários por secretaria e sexo masculino e feminino, sendo categoria A de 18 a 29 anos, 

categoria B de 30 a 41 anos e categoria C acima de 42 anos. 

10.10.2  – Corrida 400 metros – será regida pelas Regras Oficiais. Poderão participar máximo de 02 

servidores/funcionários por secretaria e sexo masculino e feminino, sendo categoria A de 18 a 29 anos, 

categoria B de 30 a 41 anos e categoria C acima de 42 anos; 
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10.10.3  – Salto em distância – será disputada por 02 saltos, regida pelas Regras Oficiais. Poderão participar máximo 

de 02 servidores/funcionários por secretaria e sexo masculino e feminino, categoria A de 18 a 29 anos, 

categoria B de 30 a 41 anos e categoria C acima de 42 anos; 

10.10.4   – Arremesso de peso – será disputado por 02 arremessos, regido pelas Regras Oficiais. Poderão participar 

máximo de 02 servidores/funcionários por secretaria e sexo masculino e feminino, sendo categoria A de 18 

a 29 anos, categoria B de 30 a 41 anos e categoria C acima de 42 anos; 

10.10.5  – 4x100 metros revezamento misto – a prova será regida pelas Regras Oficiais, o posicionamento será livre. 

A equipe deverá ser composta por máximo de 04 servidores/funcionários sendo no mínimo 02 do sexo 

feminino, sendo categoria A de 18 a 29 anos, categoria B de 30 a 41 anos e categoria C acima de 42 anos; 

10.10.6 – NATAÇÃO – 50 metros livre com no máx imo 03 servidores/funcionários por secretaria. A classificação 

final e pontuação serão distintas por categoria e sexo masculino e feminino, sendo categoria A de 18 a 29 

anos, categoria B de 30 a 41 anos e categoria C acima de 42 anos; Revezamento 4x25 misto, 01 equipe por 

secretaria (02 homens 02 mulheres) – livre. 

10.11 – TÊNIS DE MESA feminino e masculino – será regido pelas Regras Oficiais. Poderão participar no máximo 03 

servidores/funcionários por secretaria, masculino e feminino. Eliminatória simples (5 sets). 

10.12 – TÊNIS DE CAMPO feminino e masculino – será disputado em um set de seis (6) games, regida pelas Regras 

Oficiais. Poderá participar 01 servidor/funcionário por secretaria masculino e feminino. Eliminatória simples. 

10.13 – CICLISMO feminino e masculino – Prova de resistência de 10 km. Será realizado em local determinado pela 

comissão organizadora. Número de servidores/funcionários por secretaria livre. A classificação final e pontuação 

serão distintas por categoria e sexo masculino e feminino, sendo categoria A de 18 a 29 anos, categoria B de 

30 a 41 anos e categoria C acima de 42 anos, sem limite de servidores/funcionário. 

10.14 – PATINS masculino e feminino – 03 servidores/funcionários masculino e 03 servidores/funcionários feminino 

por secretaria e por categoria. Forma de disputa: através de circuito por tempo. Os equipamentos de 

segurança (cotoveleira, capacete e luva) são obrigatórios. O modelo dos patins será de livre escolha de cada 

competidor. 

10.15 – CORRIDA VERTICAL – Cada secretaria poderá inscrever até 04 equipes (02 masculinas e 02 femininas) 

compostas de três servidores/funcionários. Forma de disputa por tempo, revezamento (cada servidor/ 

funcionário subirá três andares). Categoria livre. 

10.16 – GINCANA – Será realizada na abertura e encerramento. 

10.16.1 – Abertura: 
I – Queimada feminina– 10 servidores/funcionários por equipe, eliminatória simples; 

II – Cabo de guerra masculino – 10 servidores/funcionários por equipe; eliminatória simples; 

III – Prova dos secretários – lance livre – cada secretário terá 10 bolas de basquete para arremessar. Cada 

acerto valerá 10 pontos. 

IV – Prova do tapete mágico - 10 servidores/funcionários por equipe mais o secretário; eliminatória simples. 

V – Prova adaptada – Atividade esta para os deficientes. 

 – Encerramento: 
I – Chinelão – feminino e masculino, sendo 03 servidores/funcionários por secretaria, eliminatória simples. 

II – Perguntas e respostas – Teste de conhecimentos sobre Olimpíadas/Paralimpíadas 10 perguntas, acerto 

10 pontos. As equipes terão direito a um erro. A partir do segundo erro será desclassificada. 

10.16.2 – Carta tarefa – Será composta por cinco (5) provas, sendo que as quatro primeiras provas valerão 10 pontos 

cada, se cumpridas corretamente. Caso haja solicitação de fotos elas poderão ser impressas ou estarem em 

pen drive. A quinta prova (DOAÇÃO DE SANGUE) terá início no dia 21 de maio e se encerrará no dia 01 de 

julho. As equipes deverão apresentar no dia do encerramento os comprovantes de doação de sangue que 

terá o valor de 05 pontos por doador.  
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11 – DO REGULAMENTO TÉCNICO 
11.1 – A equipe que se recusar, sob qualquer pretexto, continuar a disputa da partida será punida com a 

desclassificação. 

11.2 – A equipe que inscrever irregularmente um ou mais atletas nos termos do presente regulamento, será punida 

com a desclassificação na modalidade, independente do recurso. 

11.3 – Em caso de reincidência a comissão organizadora eliminará a equipe infratora de toda a competição. 

11.4 Havendo suspeita de irregularidade, a comissão organizadora determinará o prazo de 02 (dois) dias úteis para 

que a equipe apresente a documentação comprobatória dos inscritos. Caso seja comprovada a irregularidade, a 

equipe estará automaticamente eliminada na modalidade em questão. 

11.5 Nos casos de expulsão, os servidores/funcionários estarão automaticamente suspensos da próxima partida, 

podendo ainda, após a decisão da comissão organizadora, sofrer punição maior, ou seja, o servidor poderá ser 

eliminado da competição. 

11.6 Os servidores/funcionários da 5ª OLIMPÍADA/ I PARALIMPIADA “Servidor em Movimento” deverão respeitar 

todos os dispositivos disciplinares constantes nos Regulamentos que regem as modalidades esportivas, bom 

como acatar totalmente as diretrizes deste regulamento. 

11.7 Todos os recursos deverão ser encaminhados por e-mail para o endereço olimpiada@sjc.sp.gov.br até às 15 

horas do primeiro dia útil posterior à competição. 

11.8 Os recursos técnicos serão resolvidos imediatamente. 

11.9 Os recursos sobre irregularidades nas inscrições serão encaminhados à comissão organizadora e a premiação da 

prova ou competição em questão será suspensa para posterior homologação. 

 

12 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 
12.1 – Será campeã da 5ª OLIMPÍADA / I PARALIMPIADA “Servidor em Movimento” a equipe que no cômputo geral 

obtiver o maior número de pontos, na soma das classificações de todas as modalidades. 

12.2 – Em caso de empate na contagem de pontos, será considerada campeã a equipe que obtiver o maior número 

de primeiros lugares. Se o empate persistir, observar-se-á o mesmo critério quanto aos segundos lugares e 

assim sucessivamente. 

12.3 – Em caso de imprevisto técnico ou condições climáticas que impossibilitem a realização da prova, a 

comissão organizadora decidirá quanto à realização da mesma. 

12.4 – Os árbitros das provas serão de livre escolha da comissão organizadora. 

12.5 – Os participantes estão de pleno acordo com este regulamento e se responsabilizam por eventuais 

acidentes que ocorrerem durante a realização das provas. 

12.5.1  – Os participantes deverão estar em condições físicas adequadas à prática de cada atividade. 

12.5.2  – Os casos omissos neste Regulamento serão decididos pela Comissão Organizadora juntamente com a 

Secretaria de Esportes e Lazer. 

 

 COMISSÃO ORGANIZADORA 
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ANEXO I - REGULAMENTO TREKKING DE REGULARIDADE 
 

O Trekking de Regularidade é uma modalidade esportiva agradável e de esforço moderado. A prova acontecerá 
no dia 18 DE JUNHO DE 2016 as 8 horas. O local será definido pela comissão organizadora. 

O contato com a natureza e o trabalho em equipe motiva a continuidade na sua prática. O clima alegre e 
descontraído de cada prova é uma saudável oportunidade de conhecer pessoas e de reencontrar amigos de outras 
secretarias  

 
A regra do jogo 
A equipe deve ser composta por no mínimo 03 participantes e no máximo 05 participantes, podendo 01 

participante ser convidado, desde que tenha CPF para efetivar a inscrição (sendo menor, com autorização dos pais 
assinada, a ser entregue no dia da competição). 

Cada equipe recebe uma planilha na largada. 
Para medir o desempenho das equipes são distribuídos pelo percurso postos de controle (PC’s). As equipes 

largam com zero ponto e, na medida em que passam pelos PC’s perdem pontos. 
Os PC’s são pontos especificados pela organização que registram hora, minuto e segundo (hh:mm:ss) em que a 

equipe passa por ele. 
Os participantes inscritos se responsabilizam por eventuais acidentes durante a execução da prova que pode 

ocasionar arranhões, torções, etc. 
 
Vencedor 
Por se tratar de uma competição de regularidade, considera-se vencedora a equipe que for mais precisa em 

relação à velocidade média ideal e perder menos pontos na contagem final, depois de apurados os tempos de passagem 
pelos postos de controle colocados no percurso. A perda de um destes postos de controle implica em penalização de 02 
pontos e cada segundo atrasado uma penalização de 01 ponto. 

Vence a equipe que perder menos pontos! 
Para melhor aproveitamento durante a prova é recomendado ler a apostila, analisar a planilha – que será 

entregue no dia da prova – e anotar as dúvidas da equipe. Elas serão esclarecidas antes da largada. 
Itens que cada equipe deve levar: calculadora simples, relógio/cronômetro digital com hora, minuto e segundo 

e caneta. 
Itens pessoais: roupas leves para caminhada, protetor solar, capa de chuva, squeeze (garrafinha com água) e 

uma roupa extra para usar após a prova. 
 
Conclusão 
No começo a equipe pode se perder, errar os cálculos durante a navegação, pode confundir os caminhos... mas 

vai se divertir muito! 
Com o tempo e a prática a equipe percebe a melhora em seu desempenho e estará cada vez mais próxima da 

disputa pela vitória. 
Um lembrete importante: esse esporte é predominantemente praticado em ambientes naturais, é um esporte 

rústico, portanto respeite a natureza! 
Eventuais penalidades ou bônus serão informados no dia do evento, momentos antes do sorteio da saída das 

equipes. 
 
APOSTILA – Provas e Equipes 
As provas consistem em caminhar por um percurso subdividido em trechos, seguindo uma planilha elaborada 

pela comissão organizadora, em velocidades que desestimulam a corrida. Também exigem o trabalho em equipe para 
dividir as funções de: 

Navegador – interpreta a planilha e conduz a equipe pelo percurso. Deve possuir algum senso de direção. 
Contador de passos – mede as distâncias percorridas informando ao navegador os locais das referências. Deve 

ter boa capacidade de concentração e desenvolver técnicas para medição em diversos tipos de terreno. 
Calculista – verifica se a equipe está no ritmo correto informando a todos se devem reduzir ou aumentar a 

velocidade. Deve ter facilidade em cálculos envolvendo velocidade, distância e tempo. 
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Utilizando técnicas básicas de navegação e cálculos as equipes realizam o percurso passando pelos postos de 
controle (PC’s), sendo vencedora a equipe que mais se aproximar do tempo ideal definido pelo organizador. A 
classificação é feita por pontos perdidos. Vence a equipe que perder menos pontos. 

Veja como as funções são integradas e ocorrem simultaneamente: O navegador interpreta a planilha por meio 
de símbolos (desenhos) em cada referência, assim observa qual será a próxima e a sua distância. 

Com estas informações o calculista informará qual o tempo de chegada naquele ponto. O contador de passos 
estabelece se a distância confere com a fornecida na planilha e por fim o navegador visualiza se o local confere com o 
desenho apresentado na referência. 

O tempo de chegada no local é checado no cronômetro, controlando o ritmo da equipe, aumentando ou 
diminuindo a velocidade de caminhada. 

Quando a equipe tem mais de 03 integrantes ela pode duplicas essas funções de acordo com sua estratégia, 
possibilitando uma maior precisão nas informações. 

Nas provas é necessário considerar todos os fatores da planilha: 
- Distâncias, informadas em metros e medidas em passos; 
- Referências, informadas em desenhos e símbolos da legenda; 
- A velocidade e o tempo, que definem o momento de passagem nos postos de controle. 
 
A planilha 
A planilha é formada de 03 colunas e deve ser lida de cima para baixo, na sequência dos trechos. Dentro de cada 

referência a leitura é de baixo para cima. 
Coluna Distância: informa as distâncias em metros: o número superior é a distância entre as referências e o 

inferior a acumulada no trecho. Quando não for informada a metragem a equipe deve seguir a orientação da coluna 
“Referência”. 

Coluna Referência: Referência é uma indicação. Sua correta interpretação é a “alma” do jogo. Nas referências o 
navegador encontra as orientações sobre o percurso, com desenhos que determinam o que a equipe deve fazer. 

Os trechos podem ter referências sem metragem (navegação visual), sendo necessário caminhar até encontrar o 
ponto com a característica indicada. 

Em cada referência a bolinha indica de onde a equipe vem e o quadrado o início da orientação a ser seguida 
e/ou a medida exata da distância entre as referências. A setinha, quando há, representa a direção a ser seguida. 

Neste quadro também estão representados os componentes do local (rios, árvores, erosões, cercas, etc). 
Coluna Observações: é muito importante seguir as orientações desta coluna. Informa a velocidade a ser 

desenvolvida (metros/minutos) e os tempos de neutros, deslocamentos ou atividades específicas. Também alerta sobre 
cuidados especiais (como erosões, cercas, porteiras, etc) 

Tudo o que está na planilha está na trilha, mas nem tudo o que está na trilha está na planilha. 
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O cálculo do tempo 
O tempo para percorrer cada referência é calculado conforme abaixo: 
a) Divide-se a distância pela velocidade média, obtendo-se um número com casas decimais. Utilizamos apenas 

o número inteiro e as duas primeiras casas decimais, desprezando as demais. 
Ex.:  velocidade média= 65m/min. 

Distância = 160m 
160    5 = 2,4615384 

b) O número inteiro significa minutos (pode ser zero) e as duas casas decimais a fração decimal de minuto. 
Ex.: 2’ (dois minutos) e 0,46 minutos. 

c) Para se converter essa fração decimal de minutos em segundos basta multiplicá-la por 60. 
Ex.: 0,46x60 = 27,6” (arredondando = 28” = 28 segundos) 
Ou seja, para percorrer 150 metros na velocidade de 65m/min., a equipe deve gastar 2’28” (dois minutos e 
vinte e oito segundos) 
 
DICA: No princípio, a equipe não deve se preocupar com o tempo, se está atrasado ou adiantado. 
Considerem apenas como uma indicação. O mais importante é aprender a interpretar a planilha e completar 
o percurso inteiro. Depois disso, com a prática, vocês vão aprimorar a técnica e se aproximar do tempo 
ideal. 

 
O cálculo dos passos 
Para medir as distâncias é preciso definir o tamanho normal do seu passo. Por exemplo, se em 30 metros você 

der 40 passos seu passo tem 0,75 metros. 
Para converter as distâncias da planilha em passos é só dividi-las pelo tamanho do seu passo. Um exemplo: 111 

metros     0,75 = 148 passos. Com a prática o contador de passos deve encontrar o tamanho de seu passo nas diversas 
situações de terreno (subida, descida, plano, rio, etc) 

O contador de passos deve realizar os cálculos de conversão antes da largada da equipe (durante a prova é 
desaconselhável) e ir conferindo a distância em cada referência. 

 
NOTA: no início do percurso será dada a orientação determinando o tamanho do passo. São proibidos quaisquer 

equipamentos, mecânicos ou eletrônicos, de medição. É fundamental saber, a cada momento, as distâncias percorridas. 
 
PARA UMA BOA PROVA 
Sempre respeite as orientações da planilha e do pessoal da comissão organizadora. 
Esteja de acordo com o regulamento. 
Leve sempre muita água. 
Sempre confie na planilha. 
Nunca siga outra equipe, confie em seu roteiro. 
Não jogue LIXO na trilha. 
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Para aprender a ler a planilha 
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ANEXO II - REGULAMENTO 
  CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES - 2016 

DATA HORÁRIO MODALIDADE LOCAL DA PROVA 

21/05/2016                         
(sábado) 

8h 

ABERTURA 
EMEF VERA LÚCIA                               

CARNEVALLI BARRETO GINCANA DE 
ABERTURA 

        

23/05/2016 (2ª feira) 18h30 DOMINÓ/DAMAS  ASSEM 
        

24/05/2016 (3ª feira) 18h30 XADREZ VICENTINA ARANHA  
        

31/05/2016 (3ª feira) 18h30 CORRIDA VERTICAL PAÇO MUNICIPAL 
        

04/06/2016 (sábado) 8h 
CICLISMO 

(MOUNTAIN BIKE) 
PARQUE DA CIDADE 

        

06/06/2016 (2º feira) 18h30 NATAÇÃO  CASA DO JOVEM 
        

07/06/2016 (3ª feira) e 
08/06/2016 (4ª feira) 

18h30 BILHAR  ADC URBAM 

        

09/06/2016 (5ª feira) e 
10/06/2016 (6ª feira) 

18h30 TRUCO  ASSEM 

        

11/06/2016 (sábado) 8h VÔLEI DE AREIA C.E.EUGÊNIO DE MELLO  

    

13/06/2016 (2ªfeira) 
14/06/2016 (3ª feira) 

18h30 VÔLEI 
ASSEM/SME 

ASSEM 
        

16/06/2016 (5ª feira) e 
17/06/2016 (6ª feira) 

18h30 TÊNIS DE MESA  ASSEM 

        

18/06/2016 (sábado) 8h TREKKING LOCAL A DEFINIR 
        

20/06/2016 (2ª feira) e 
21/06/2016 (3ª feira) 

18h30 ATLETISMO C.P. JOÃO DO PULO 

        

23/06/2016 (5ª feira) 18h30  TÊNIS DE CAMPO LOCAL A DEFINIR 
        

25/06/2016 (sábado) 8h PATINS CENTRO DA JUVENTUDE 
    

02/07/2016                 
(Sábado) 

8h 

CORRIDA 
5000M/CAMINHADA 

PARQUE DA CIDADE 
 

EMEF VERA LÚCIA                               
CARNEVALLI BARRETO 

 

ENCERRAMENTO 

CARTA TAREFA 

 


