

REGULAMENTO GERAL
Aos participantes;
O Colégio Salgueiro agradece a todos pela participação no 20°
INTERKIDS, evento que acontecerá entre os dias 16 e 25 de maio, nos naipes
masculino e feminino, nas categorias SUB 9, SUB 10 e SUB 12, dependendo da
modalidade em disputa.
✓ SUB 9: nascidos de 2010 em diante;
✓ SUB 10: nascidos de 2009 em diante;
✓ SUB 12: nascidos de 2007 em diante.

OBJETIVO
✓ Promover, pela prática desportiva, a integração e o intercâmbio dos
participantes, ampliando as oportunidades de socialização e aquisição de
hábitos saudáveis, além de contribuir na formação integral do educando,
favorecendo o surgimento de novos talentos no esporte.

ORGANIZAÇÃO
✓ Caberá ao departamento de Esportes e Educação Física do Colégio Salgueiro.

PARTICIPAÇÃO
✓ Poderão participar do torneio, todos os alunos regularmente matriculados
nos colégios participantes, no curso de Ensino Fundamental, não sendo
considerados cursos complementares ou extracurriculares.
✓ O aluno da categoria inferior poderá participar da categoria superior e nunca
o inverso.
✓ O aluno poderá participar de quantas modalidades desejar.

MODALIDADES E CATEGORIAS
✓ O torneio será disputado nas seguintes modalidades: Basquete, Futsal,
Handebol , G.R. e Judô.
✓ As categorias disputadas em cada modalidade constam em seu regulamento
específico.

INSCRIÇÕES
✓ Cada escola poderá inscrever no máximo 12 alunos por categoria em cada
modalidade, (handebol 14).
✓ A inscrição será solicitada mediante a entrega da ficha devidamente
preenchida e assinada pelo diretor da escola.
✓ A inscrição dos atletas no 20° INTERKIDS é de responsabilidade de cada uma
das Instituições às quais os mesmos estiverem vinculados, presumindo-se para
todos os fins e efeitos, que os atletas se encontrem habilitados à prática
desportiva e estejam autorizados a participar deste evento pelos respectivos
pais e/ou responsáveis legais.

IDENTIFICAÇÃO
✓ Todos os colégios deverão enviar com no máximo 48h de antecedência de
seu primeiro jogo, sua relação nominal contendo nome do atleta / aluno (a) e
data
de
nascimento
para,
regis@colegiosalgueiro.com.br
e
marciogiassi@colegiosalgueiro.com.br. Essa lista servirá para todos os jogos da
respectiva modalidade / categoria durante o torneio.
✓ Todos os participantes deverão apresentar um documento com foto nos dias
dos jogos (RG, carteirinha do colégio etc).
✓ Em todos os jogos estarão autorizados a participar os atletas inscritos pelas
entidades participantes no evento, respeitada a quantidade máxima de
inscritos.
✓ A Comissão Organizadora poderá solicitar à Entidade participante a
apresentação de documento oficial de identidade de qualquer atleta (Cédula de
Identidade ou passaporte), bem como documento comprobatório de vinculação
do atleta à entidade, em qualquer momento, devendo a entidade atender à
solicitação no prazo máximo até as 10:00 horas do dia seguinte.

✓ Caso não atendida a solicitação, no prazo referido, a entidade participante
será considerada, automaticamente e sem necessidade de prévio aviso,
excluída do evento em todas as categorias para as quais estiver inscrita, ainda
que a falta seja cometida apenas em uma delas.
✓ Caso seja constatada a irregularidade da participação de qualquer atleta, a
respectiva entidade participante será considerada, automaticamente e sem
necessidade de prévio aviso, excluída do 20° INTERKIDS, em todas as categorias
para as quais estiver inscrita, ainda que a falta seja cometida apenas em uma
delas.

SISTEMA DE DISPUTA
✓ Os sistemas de disputa do 20° INTERKIDS variam de acordo com a
modalidade / categoria, sempre visando a maior participação das escolas e
seus atletas e encontram-se no regulamento específico de cada modalidade.

PENALIDADES e RECURSOS
✓ Caberá ao departamento de Esportes e Educação Física do Colégio Salgueiro,
julgar os recursos interpostos.
✓ Todos os recursos deverão ser apresentados à organização, por escrito até
às 10:00h do dia seguinte a partida.
✓ O atleta expulso ficará automaticamente suspenso da partida seguinte na
modalidade em questão, e poderá ir a julgamento.
✓ No caso de dois cartões vermelhos, o aluno estará automaticamente
eliminado da competição.
✓ Serão aplicadas penas disciplinares, classificadas em advertência, suspensão
e eliminação dos jogos as pessoas, equipes ou torcedores que tenham incorrido
nas seguintes infrações:
● Prejudicar o bom andamento da competição;
● Promover desordens antes, durante e depois dos jogos;
● Incentivar os atletas ao desrespeito;
● Estimular a prática de violência;
● Atirar objetos ou invadir os locais dos jogos;
● Tentar agredir árbitros, adversários ou colegas;

● Depredar as instalações ou locais dos jogos.
✓ A equipe que não comparecer no dia e horário marcado para o jogo, na
respectiva modalidade e categoria, será considerada perdedora da mesma
(W.O.).
✓ Somente para o 1° jogo da rodada haverá uma tolerância de 10 minutos de
atraso.
✓ É proibido o uso de instrumentos de percussão, bem como cornetas, buzinas
e aparelhos eletrônicos com o som elevado, que possam prejudicar o bom
andamento do evento.
✓ Em nenhuma modalidade haverá aquecimento em quadra. Tal medida
visa o respeito aos horários estabelecidos para os jogos.

PREMIAÇÃO
✓ Ficam instituídos os seguintes prêmios: Medalhas para os atletas campeões e
vice-campeões.
✓ Na modalidade Futsal, naipe masculino, categoria SUB 9, todos os atletas
serão premiados.

DISPOSIÇÕES GERAIS
✓ As tabelas e horários dos jogos, bem como toda a programação do evento,
são feitos com a intenção de contemplar o maior número de instituições
convidadas.
✓ As equipes deverão estar devidamente uniformizadas (uniforme completo:
camisas numeradas, calções e meias, sem quaisquer diferenciações).
✓ Em caso de coincidência nas cores do uniforme a organização do INTERKIDS
fornecerá coletes. A equipe que fará uso dos coletes será escolhida por sorteio.
✓ Toda inscrição de atleta deixará claro que o participante foi submetido a
exame médico e se encontra em perfeito estado de saúde, não cabendo ao
colégio organizador qualquer responsabilidade por eventualidades que possam
surgir.
✓ Em possíveis dias de chuva, todas as partidas poderão ter o tempo de jogo
reduzido, ou o sistema de disputa alterado, visando não prejudicar a logística
de nenhuma equipe participante.

