
 
 

 

 

R E G U L A M E N T O 
 

1. OBJETIVOS 

• Oportunizar o intercâmbio social, desportivo e cultural entre comunidades escolares do Rio 
Grande do Sul.  

• Estimular valores éticos e morais nos participantes, fundamentais para o exercício efetivo 
da cidadania; 

• Motivar a prática do Punhobol no ambiente escolar. 
 
2. PARTICIPAÇÃO 

• Todas as escolas que possuem o Punhobol em suas atividades curriculares e/ou 
extracurriculares podem participar do CAMPEONATO GAÚCHO DE PUNHOBOL 
ESCOLAR (CGPE – 2019). 

• Se nas equipes das escolas participantes houver atletas federados, eles terão as seguintes 
condições para participar do evento: 
o Máximo dois atletas federados por equipe; e 
o Não será permitido que eles executem o saque e a batida durante os jogos. 
 

3. ETAPAS 
O CGPE-2019 será realizado em três etapas classificatórias e uma final, distribuídos nas 
seguintes regiões: 

• Metropolitana: de Guaíba para cima (Deise Heck – deiseheck@gmail.com) 

• Centro: de Tapes até Cristal (Tales Amorim – tales11mc@gmail.com) 

• Sul: de São Lourenço para baixo (Leonardo – leocunha78@yahoo.com.br) 

• Final:  10 de outubro (CAMAQUÃ) 
As regiões Metropolitana, Centro e Sul organizarão suas competições até agosto de 2019 e 
terão classificadas as duas primeiras equipes em cada categoria/naipe. Sempre mantendo 
a organização do CGPE-2019 a par de todas as pessoas envolvidas, equipes que 
participam e seus resultados. 
Dessa forma, poderemos confeccionar os certificados e enviar por e-mail. 

 
4. INSCRIÇÃO 

• As inscrições deverão ser feitas até 11 de setembro de 2019; 

• A confirmação da inscrição se dará por e-mail e mediante o atendimento de todas as 
exigências solicitadas; 

• Serão realizadas inscrições de seis equipes por categoria/naipe (2 de cada regional); 

• Se alguma equipe classificada para a final deixar de realizar sua inscrição, dentro do prazo, 
será convidada a próxima equipe, respeitando a ordem de colocação da etapa regional (3º, 
4º, 5º...); 
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• A escola classificada com duas equipes na mesma categoria/naipe, ao inscrevê-las, deverá 
indicar a equipe A e a equipe B; 

• A taxa de inscrição será de R$ 50,00 por equipe, sendo o pagamento realizado por 
transferência ou depósito bancário até 11 de setembro de 2019; 

• O comprovante de pagamento deverá ser enviado por e-mail junto com a inscrição da 
escola; 

• Será emitido recibo para fins de comprovação do pagamento que será entregue no 
credenciamento; 

• Conta para depósito: BANRISUL – Ag.: 0475 – c/c: 39.220328.0-4, em nome de LAURA 
GARCIA JUNG, CPF 021.038.470-08; 

• A ficha de inscrição geral (inscrição da escola) deverá ser enviada até o dia 11 de 
setembro de 2019 para o e-mail cgpe.punhobolescolar@gmail.com, devendo esta ser 
digitalizada (foto ou escaneamento); 

• A ficha deverá conter: 

• a assinatura do(s) professor(es) de educação física responsável(is) pela(s) 
equipe(s); 

• o nome completo digitado ou o carimbo, e a assinatura do(a) diretor(a) da escola; 

• A ficha de inscrição nominal (lista com os nomes e número das identidades dos(as) 
estudantes) deverá ser entregue antes do Congresso Técnico com todos os aspectos 
abaixo relacionados: 

• Todas as informações DIGITADAS; 

• Nomes completos de todos os constantes na lista; 

• Número do documento de identificação de todos os constantes na lista; 

• Data de nascimento dos(as) estudantes; 

• O nome completo digitado ou o carimbo e a assinatura do(a) diretor(a) da escola, 
comprovando a veracidade das informações. 

• Só poderão ser inscritos(as) estudantes devidamente matriculados(as) na escola; 

• Na ficha de inscrição de cada equipe poderão ser colocados(as), no máximo, 10 (dez) 
estudantes; 

• Os(as) estudantes deverão trazer documento de identidade RG (NÃO SERÁ MAIS 
ACEITA A CERTIDÃO DE NASCIMENTO); 

• Só poderão participar dos jogos, os estudantes com os nomes constantes nas fichas de 
inscrição, conforme descrito acima e portando o documento informado. 
 

5. CATEGORIAS 

• As categorias/naipes serão: 
 Sub 12 (nascidos até 2007 e 2008, ou mais jovens), Masculino e Feminino; 
 Sub 14 (nascidos até 2005 e 2006, ou mais jovens), Masculino e Feminino; 
 Sub 16 (nascidos em 2003 e 2004, ou mais jovens), Masculino e Feminino; 
 Sub 18 (nascidos em 2001 e 2002, ou mais jovens), Masculino e Feminino. 
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6. ORGANIZAÇÃO DOS JOGOS 

• Nas categorias Sub18 (masculino e feminino) e Sub16 masculino, os jogos serão 
realizados em campos oficiais (50x20); 

• Nas categorias Sub16 feminino e Sub14 (masculino e feminino), os campos medirão 
40x20; 

• Na categoria Sub12, usaremos a normatização da CBDT e IFA, ou seja, medirá 28x15 e a 
rede com 1,60m de altura; 

• Os jogos serão disputados em melhor de 3 sets até 11 pontos, sem jus (termina 11x10). 
De acordo com o número de equipes e com condições climáticas e/ou estruturais no dia da 
competição, essa forma de disputa poderá ser modificada; 

• Pontuação: vitória 3 pontos e derrota 1 ponto; 

• No caso de haver empate em número de pontos entre duas equipes, será verificado o 
resultado do confronto direto entre as mesmas. No caso de empate entre mais de duas 
equipes, será respeitado o que segue: 

• Melhor saldo de sets (total de set ganhos menos o total de sets perdidos); 

• Melhor saldo de pontos (total de pontos feitos menos o total de pontos sofridos); 

• Maior número de pontos feitos em todos os jogos; 

• Disputa de 1 set em 6 pontos sem jus, virando quando a primeira equipe fizer 3 
pontos. 

• As equipes deverão apresentar-se uniformizadas com camisetas ou coletes de mesma cor, 
devidamente numeradas (e sem repetição de número). Pede-se o empenho das escolas 
no sentido de que suas equipes participem com camisetas de manga longa; 

• A organização da ordem dos jogos não será alterada para atender a escolas que tenham 
estudantes e/ou professor(es) participando em outras partidas; 

• O Congresso técnico terá início às 8:15 da manhã, em sala destacada para este fim, 
próxima aos campos de jogo (layout será enviado aos inscritos, com pelo menos 72 horas 
de antecedência); 

• Após o Congresso Técnico ocorrerá a cerimônia de abertura (cada escola deverá levar sua 
bandeira) e, ao término desta, os jogos terão início; 

• Os jogos serão todos a seguir sem pausa para o almoço. Caberá às escolas, a 
organização dos horários das refeições, conforme tabela de jogos; 

• Todos os jogos obedecerão ao regulamento vigente do ano de 2019 da CBDT 
(Confederação Brasileira de Desportos Terrestres - Punhobol). Demais casos serão 
decididos no Congresso Técnico Específico. 

• Regras oficiais: https://www.cbdt.com.br/REGRAS-DO-JOGO 

• Nenhuma equipe poderá começar um jogo com menos de 4 (quatro) alunos; 

• A mediação dos jogos será realizada por atletas e ex-atletas de Punhobol, assim como por 
professores e acadêmicos de Educação Física e controlada por árbitros da FGP. 
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7. PREMIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO 

• As equipes campeãs e vice-campeãs de cada categoria-naipe receberão troféus; 

• Os(as) estudantes inscritos e participantes nas equipes 1ª colocadas, 2ª colocadas e 3ª 
colocadas de cada categoria/naipe, receberão medalhas. 

• Todos(as) os(as) professores(as) e/ou acadêmicos(as) participantes do CGPE2019 
receberão CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO; 

 
8. IDEALIZAÇÃO e PROMOÇÃO 

• O CAMPEONATO GAÚCHO DE PUNHOBOL ESCOLAR foi idealizado pelos projetos: 
“Legal é...Punhobol na Escola e na Comunidade” (Novo Hamburgo)  e “Projeto 
Punhobol: do IFSul-Camaquã para todos” (Camaquã), sendo aprovado e fidelizado pela 
Federação Gaúcha de Punhobol/Fistball e Confederação Brasileira de Desportos 
Terrestres. 

• Parágrafo único: Compete a COMISSÃO ORGANIZADORA do evento, interpretar 

e zelar pela execução do regulamento assim como resolver os casos omissos a este 

e que por ventura ocorram antes e/ou durante a competição. 

 
 
 
COMISSÃO ORGANIZADORA E CONTATOS:  
Henrique Martins: (53) 981.339.887  
Laura Jung: (53) 984.331.208 
Deise Heck: (51) 984.087.196 
Tales Amorim: (53) 999.114.764 
 
E-mail do evento: 
  cgpe.punhobolescolar@gmail.com 
 
 
No Facebook:  
  punhobolifsul 
  punhobolnasescolas 
  punhobolnaeducacaofisica 
 

 
 
 

COMISSÃO ORGANIZADORA 
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