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REGULAMENTO DOS JOGOS ESPORTIVOS E ATIVIDADES CULTURAIS  
 DOS SERVIDORES DISTRITAIS (REJECS) 

 DIA DO EVENTO: 4 de novembro de 2016 (sexta-feira) 
 

1. OBJETIVO: Os Jogos Esportivos e Atividades Culturais dos Servidores Distritais (JECS), que ocorrem 
em comemoração ao Dia do Servidor Público (28 de outubro), têm por objetivo principal promover 
bem-estar, por meio de práticas esportivas saudáveis, da confraternização e do estreitamento do 
relacionamento entre os servidores dos diversos órgãos públicos distritais. 

 
2. MODALIDADES ESPORTIVAS: 

 Arremessos de Lance Livre (cesta de basquete); 

 Atletismo; 

 Basquete de Rua; 

 Dominó; 

 Futebol Society; 

 Futsal; 

 Natação; 

 Voleibol de Areia; 

 Xadrez. 
 

3. ATIVIDADES CULTURAIS: As atividades culturais são manifestações artísticas que ocorrerão durante 

o evento:  

 Concurso de Fotografia; 

 Poesia; 

 Música; 

 Dança; 

 Teatro; 

 Artes plásticas etc. 
 

4. REGULAMENTO GERAL: 
a) Os Jogos Esportivos e Atividades Culturais dos Servidores Distritais (JECS) serão coordenados pela 

Comissão Organizadora dos Jogos Esportivos e Atividades Culturais dos Servidores Distritais 
(COJECS) – Edição 2016 e realizados nas dependências do Centro de Capacitação Física do Corpo de 
Bombeiros Militar do Distrito Federal (CECAF/CBMDF), localizado no Setor Policial Sul, Área Especial 
3 – Brasília-DF, das 7h30 às 19h, do dia 4 de novembro de 2016;  

b) Cada órgão participante deverá indicar 1 (um) representante para coordenar a sua respectiva 
equipe durante a realização dos JECS, sendo que este servidor não poderá participar de nenhuma 
modalidade; 

c) A participação nos JECS é RESTRITA a aqueles que estejam em exercício nos diversos órgãos públicos 
distritais: servidores efetivos ou comissionados, empregados, estagiários, prestadores de serviços de 
vigilância e de limpeza, reeducandos assistidos pela FUNAP devidamente acompanhados, além dos 
aposentados mantidos pelo IPREV representando o órgão de sua última lotação em atividade; 

d) Não será permitida a participação de estagiários menores de 18 anos bem como de participantes 
do Programa Jovem Candango ou de programa similar. Caso seja detectada a participação de 
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algum desses, o participante será automaticamente eliminado da competição e, caso tenha ganho 
ou contribuído para a vitória do órgão, a medalha será cassada, passando a premiação para o 
órgão/servidor atleta, que estiver logo abaixo na tabela de classificação; 

e) Será permitida a inscrição de cada servidor atleta em apenas 1 (uma) modalidade coletiva e em 1 
(uma) modalidade individual. Caso haja choque de horários entre as competições, o servidor atleta 
deverá optar por uma das modalidades em que foi inscrito; 

f) As competições seguirão o cronograma de atividades abaixo:  
CRONOGRAMA 

LOCAL / GINÁSIO CAMPO E PISTA  PISCINA QUADRA QUADRA GINÁSIO GINÁSIO 
HORÁRIO  COBERTO ATLETISMO   EXTERNA EXTERNA  ESP. MULTIPLO  ESP. CULT 

7h30 CREDENCIAMENTO             

8h30 CERIMONIA DE ABERTURA             

8h45 CAFÉ DA MANHÃ             

9h FUTSAL  ATLETISMO   LANCE LIVRE  VÔLEI DE AREIA XADREZ FOTOGRAFIA 

  MASC. E FEM.   DOMINÓ LANCE LIVRE      POESIA 

10h FUTSAL  ATLETISMO   LANCE LIVRE e VÔLEI DE AREIA XADREZ FOTOGRAFIA 

  MASC. E FEM. FUTEBOL SOCIETY DOMINÓ BASQUETE DE RUA     POESIA 

11h FUTSAL  FUTEBOL SOCIETY   LANCE LIVRE e VÔLEI DE AREIA XADREZ FOTOGRAFIA 

  MASC. E FEM.   DOMINÓ BASQUETE DE RUA     POESIA 

12h FUTSAL  FUTEBOL SOCIETY NATAÇÃO BASQUETE DE RUA VÔLEI DE AREIA XADREZ FOTOGRAFIA 

  MASC. E FEM.   DOMINÓ BASQUETE DE RUA     POESIA 

13h FUTSAL  FUTEBOL SOCIETY NATAÇÃO BASQUETE DE RUA VÔLEI DE AREIA XADREZ FOTOGRAFIA 

  MASC. E FEM.   DOMINÓ BASQUETE DE RUA     POESIA 

14h FUTSAL  FUTEBOL SOCIETY NATAÇÃO BASQUETE DE RUA VÔLEI DE AREIA XADREZ FOTOGRAFIA 

  MASC. E FEM.   DOMINÓ BASQUETE DE RUA     POESIA 

15h FUTSAL  FUTEBOL SOCIETY NATAÇÃO BASQUETE DE RUA VÔLEI DE AREIA XADREZ   

  MASC. E FEM.   DOMINÓ BASQUETE DE RUA       

16h FUTSAL  FUTEBOL SOCIETY NATAÇÃO BASQUETE DE RUA VÔLEI DE AREIA XADREZ   

  MASC. E FEM.   DOMINÓ BASQUETE DE RUA       

17h FUTSAL  FUTEBOL SOCIETY   BASQUETE DE RUA VÔLEI DE AREIA XADREZ   

  MASC. E FEM.     BASQUETE DE RUA       

18h FUTSAL  FUTEBOL SOCIETY           

  MASC. E FEM.             

Obs.: HORÁRIOS PASSÍVEIS DE ALTERAÇÃO PELA COJECS EM FUNÇÃO DO NÚMERO DE INSCRITOS. 
 

g) As competições podem sofrer atrasos, independentemente da vontade da organização. Nesses 
casos, havendo coincidência de horários entre as modalidades escolhidas pelo servidor atleta, este 
deverá optar por qual delas irá participar; 

h) Para participar das competições, o servidor atleta deve identificar-se, apresentando crachá ou 
identidade funcional ou, ainda, contracheque ou declaração da chefia imediata do órgão de 
lotação, junto com um documento de identificação com fotografia;  
Após a inscrição, será verificada a unidade de lotação efetiva do servidor atleta. Em caso de 

redistribuição após o período da inscrição, o servidor atleta deverá competir pelo órgão pelo qual 

realizou a inscrição. A COJECS resolverá os casos omissos ou divergentes; 

i) A forma de disputa das modalidades coletivas será definida de acordo com a quantidade de equipes 
inscritas. Dentro do possível, será priorizada a maior participação dos servidores atletas; 

j) Para as modalidades individuais, será necessária a inscrição de, no mínimo, dois servidores atletas 
para a realização da prova; 

k) Devido ao curto tempo para a realização dos JECS, não serão tolerados atrasos nas competições, sob 
pena de desqualificação automática do servidor atleta ou da equipe. Portanto, é importante que 
todos estejam, imprescindivelmente, às 7h30, no CECAF/CBMDF;  
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l) As equipes deverão estar com traje próprio para cada prática esportiva: camiseta, bermuda, short, 
meias, touca de natação, sunga, maiô ou sunquini e calçado adequado para a modalidade. Em 
hipótese alguma, será permitida a participação de servidores atletas nas competições com calças 
jeans, chinelos, sapatos ou descalços;  

m) Somente poderão estar dentro das áreas de competição os servidores atletas de cada equipe 
competidora, não sendo permitida a presença de acompanhantes nesses locais. Caberão aos 
acompanhantes os espaços reservados aos torcedores; 

n) Não será permitido o uso de relógio de pulso, pulseira, colar, brincos, piercing ou qualquer outro 
acessório que possa trazer dano aos participantes ou aos seus adversários; 

o) Para a disputa das modalidades, cada equipe deverá ter seus próprios uniformes numerados para 
identificação dos servidores atletas; 

p) Serão premiados os 3 (três) primeiros colocados de cada competição com medalhas de ouro, prata 
e bronze, respectivamente; 

q) Serão premiados os 3 (três) primeiros colocados na classificação geral, no critério olímpico, com 
troféus; 

r) O Congresso Técnico ocorrerá no dia 27 de outubro de 2016 (quinta-feira), no local do evento; 
s) Os casos omissos serão resolvidos pela COJECS; 
t) Caso haja número de inscrições superior à capacidade do local, considerando, também, tempo e 

equipamentos, serão realizados sorteios entre os órgãos que não participaram das 3 últimas 
edições dos JECS para compor as tabelas. 
 

5. INSCRIÇÕES: 
 

I) Prazo para as inscrições: 

a) Para os torneios de Futsal, de Futebol Society, Volei de Areia e Basquete de Rua, as inscrições 
deverão ser feitas de 19 de setembro a 19 de outubro de 2016, até as 18 horas. 

b) Para as demais modalidades, as inscrições deverão ser feitas até 21 de outubro de 2016, até as 18 
horas. 

 
Obs.:    1) NÃO HAVERÁ PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE INSCRIÇÃO; 
              2) NÃO SERÃO ACEITAS INSCRIÇÕES NEM SUBSTITUIÇÕES NO DIA DO EVENTO. 

 
II) Entrega/Envio das inscrições:  

 
a) As inscrições deverão ser feitas em arquivo .xls, utilizando a(s) ficha(s) de inscrição(ões) 

disponibilizada(s), e enviadas para o e-mail: jogosdoservidor2016@gmail.com, ou entregues 
pessoalmente em pen drive, CD-ROM ou outra mídia eletrônica, no Anexo do Palácio do Buriti, 3º 
andar, sala 304. Não serão aceitas inscrições digitalizadas/escaneadas. 

 
III) DECLARAÇÃO DE APTIDÃO PARA PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA E AUTORIZAÇÃO DE 

UTILIZAÇÃO DE IMAGEM: 
 

a) Cada servidor atleta, inscrito em qualquer modalidade, deverá preencher e assinar uma única 
declaração de aptidão para a prática de atividade física e autorização de utilização de imagem 
e entregar a original no Anexo do Palácio do Buriti, 3º andar, sala 304, até o dia 21 de outubro 
de 2016, às 18 horas. Não serão aceitas declarações digitalizadas/escaneadas; 

mailto:jogosdoservidor2016@gmail.com
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b) Até o dia 31 de outubro de 2016, a COJECS enviará, por e-mail, a tabela dos jogos para os 
representantes de cada órgão participante. 
 

IV) DECLARAÇÃO DE AUTORIA E TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 
 

a) Para o Concurso de Fotografia, o servidor inscrito assinará uma declaração de autoria e termo de 
autorização de uso para a COJECS, garantindo liberdade para a utilização do trabalho entregue, em 
qualquer atividade lícita. 

 
6. REGULAMENTO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS: 
 
I) ARREMESSOS DE LANCE LIVRE (CESTA DE BASQUETE): 

 
a) Poderão ser feitas inscrições individuais, masculino e feminino, sem limites por órgão; 
b) Os homens devem arremessar a bola na linha de demarcação do garrafão de basquete, e as 

mulheres, a 1,3 m à frente. 
c) Cada jogador(a) deverá arremessar de 5 (cinco) a 10 (dez) vezes – quantidade a ser definida em 

função do número de inscritos. Vence aquele(a) que acertar o maior número de cestas. Na disputa 
da final, cada jogador(a) deverá arremessar 10 (dez) vezes; 

d) Forma de disputa:  
 Primeira rodada: definição do ranking para os 16 (dezesseis) melhores colocados e eliminação dos 

demais; 
 Segunda, terceira e quarta rodadas: eliminatórias simples, com os confrontos definidos pelo 

desempenho dos participantes nas rodadas anteriores; os colocados enfrentar-se-ão na ordem 
inversa (1º X 8º, 2º X 7º e assim por diante), considerando o número de arremessos certos durante 
a competição; 

 Quinta rodada: final (1º e 2º lugar), com vencedores das semifinais; e 3º lugar, com perdedores das 
semifinais; 

e) Caso ocorra empate, o vencedor será definido em arremessos alternados. Ressalva-se a primeira 
rodada, na qual, em caso de empate, a ordem de classificação dar-se-á por sorteio, salvo para 
definir o 16º colocado, que deverá ser estabelecido por arremessos alternados entre todos os 
empatados; 

f) A prática de atitudes antidesportivas ou indisciplina, descritas no item 8. DISCIPLINA, provocará a 
exclusão do servidor atleta desta edição dos JECS e, em virtude da gravidade, poderá provocar a 
suspensão do servidor atleta por até 3 (três) edições dos jogos; 

g) Em caso de atitudes antidesportivas ou indisciplina, o competidor ou a equipe será julgado(a) pela 
COJECS e poderá ser desqualificado(a)/desclassificado(a) do torneio. 

h) Serão premiados com MEDALHAS os 3 (TRÊS) primeiros classificados em cada gênero: masculino e 
feminino. 

 
II) ATLETISMO: 

 
a) Serão disputadas as seguintes provas: 

 100 m rasos – masculino; 

 100 m rasos – feminino; 

 1.600 m – masculino; 
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 1.600 m – feminino; 

 Revezamento 4 x 200 m – masculino; 

 Revezamento 4 x 200 m – feminino; 
b) Cada órgão poderá inscrever 1 (uma) equipe de revezamento de cada gênero: masculino e 

feminino; 
c) Cada equipe de revezamento será composta por 4 (quatro) servidores atletas; 
d) Todas as provas serão disputadas em caráter final. A classificação será definida pelos tempos 

obtidos. A critério da COJECS, em função do número de inscritos, poderão ser realizadas baterias 
semifinais e final; 

e) Não haverá separação por faixas etárias; 
f) As séries de revezamento serão divididas em grupos de até 8 (oito) equipes; 
g) O bastão deverá ser passado de mão em mão, a cada 200 m, dentro da ZONA DE PASSAGEM, 

limitada em 20 m, conforme a marcação da pista; 
h) No revezamento de 4 x 200 m, o primeiro servidor atleta de cada equipe deverá estar com o bastão 

em mão e terá de se posicionar na largada de maneira escalonada e correr em raia individual, até a 
ZONA DE PASSAGEM; caso haja invasão de raia, a equipe causadora será automaticamente 
desclassificada; 

i) A partir do momento em que o segundo servidor atleta de cada equipe receber o bastão, este 
estará habilitado a correr em qualquer raia; 

j) As séries de 1.600 m serão divididas em grupos de até 35 participantes; 
k) Serão premiados com MEDALHAS os servidores atletas das 3 (TRÊS) primeiras colocações (melhores 

tempos) nas provas individuais e as 3 (TRÊS) primeiras equipes nas provas do revezamento; 
l) A prática de atitudes antidesportivas ou indisciplina, descritas no item 8. DISCIPLINA, provocará a 

exclusão do servidor atleta desta edição dos JECS e, em virtude da gravidade, poderá acarretar a 
suspensão do servidor atleta por até 3 edições dos jogos; 

m) Em caso de atitudes antidesportivas ou indisciplina, o competidor ou a equipe será julgado(a) pela 
COJECS e poderá ser desqualificado(a)/desclassificado(a) do torneio. 

 
III) BASQUETE DE RUA: 

 
a) Será admitida 1 (uma) equipe de basquete de rua MASCULINO e uma equipe de basquete de rua 

FEMININO, por órgão; 
b) A competição do basquete de rua está condicionada à inscrição de, no mínimo, 2 (duas) equipes; 
c) As equipes deverão ser formadas por jogadores do mesmo órgão, com no mínimo 3 (três) e no 

máximo 10 (dez) servidores atletas, sendo disputado no sistema 3 X 3 (três por três); 
d) Para as partidas, será utilizada a metade da quadra de basquete com o uso de somente uma cesta; 
e) A primeira posse de bola deve ser determinada por cara ou coroa. A equipe que ganhar o 

lançamento da moeda decide se fica com a posse de bola no início da partida ou na prorrogação, 
caso seja necessário. O JOGO, OBRIGATORIAMENTE, DEVE TER INÍCIO COM 3 (TRÊS) JOGADORES; 

f) Deverá ser atribuído 1 (um) ponto para cada arremesso convertido dentro do arco linha de 2 (dois) 
pontos. Serão atribuídos 2 (dois) pontos a cada arremesso convertido detrás do arco linha de 3 
(três) pontos. Será atribuído 1 (um) ponto a cada lance livre com sucesso; 

g) O jogo terá 1 (um) período de 10 minutos. O relógio deve ser interrompido durante situações de 
bola parada e lances livres. O relógio deve ser reiniciado depois que a troca da bola for concluída 
(assim que chega às mãos do time de ataque). Vence a equipe que primeiro marcar 21 (vinte e um) 
ou mais pontos antes do final do tempo regular de jogo. Se o placar estiver empatado ao final do 
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tempo de jogo, haverá prorrogação, que terá início 1 (um) minuto após o final do tempo de jogo. A 
primeira equipe a marcar 2 (dois) pontos na prorrogação será declarada vencedora; 

h) Após cada arremesso bem-sucedido ou o último lance livre (exceto os sucedidos por posse de bola), 
um jogador da equipe que não pontuou reiniciará o jogo, driblando ou passando a bola de dentro 
da quadra diretamente abaixo da cesta (não atrás da linha de fundo) para um companheiro atrás 
do arco – linha de 3 (três) pontos. A equipe de defesa não poderá tentar roubar a bola na área do 
semicírculo abaixo da cesta; 

i) Após cada arremesso mal-sucedido ou o último lance livre (exceto os sucedidos por posse de bola), 
se a equipe de ataque ganhar o rebote, pode continuar a tentativa de pontuar, sem voltar a bola a 
um local atrás do arco – linha de 3 (três) pontos. Se a equipe de defesa ganhar o rebote, deve voltar 
a bola, passando ou driblando, para um local atrás do arco – linha de 3 (três) pontos; 

j) Se a equipe defensiva rouba ou dá um toco na bola, deve voltá-la, passando ou driblando, para um 
local atrás do arco – linha de 3 (três) pontos. O jogador é considerado como “atrás do arco – linha 
de 3 (três) pontos” – quando nenhum de seus pés se encontra dentro ou pisando no arco (linha); 

k) A substituição será permitida a qualquer equipe quando a bola estiver parada, antes do check ball 
ou lance livre. O substituto somente poderá entrar após seu companheiro sair de quadra, 
estabelecendo contato físico, caracterizando a substituição. As substituições acontecerão atrás da 
linha de fundo oposta à cesta, não havendo necessidade de intervenção dos árbitros ou mesários; 

l) A equipe perderá o jogo por desistência se, no horário programado para o início da partida, não 
estiver presente em quadra com 3 (três) jogadores prontos para jogar. A equipe perderá a partida, 
caso se retire de quadra antes do final do jogo, ou caso tenha todos os seus jogadores machucados 
e/ou desqualificados. O resultado será marcado como W.O., e a equipe declarada perdedora não 
pontuará; 

m) Será atribuído 1 (um) lance livre às faltas cometidas durante o ato de arremesso dentro do arco – 
linha de 2 (dois) pontos. Serão atribuídos 2 (dois) lances livres às faltas cometidas durante o ato de 
arremesso detrás do arco – linha de 2 (dois) pontos. Será atribuído 1 (um) lance livre adicional às 
faltas cometidas durante o ato de arremesso em que este for convertido. Toda falta técnica será 
sempre recompensada com 1 (um) lance livre e posse de bola. As faltas antidesportivas serão 
recompensadas com 2 (dois) lances livres e posse de bola. A partida será reiniciada com check ball 
no topo da quadra após uma falta técnica ou antidesportiva; 

n) Não será permitido fazer enterradas; 
o) Cartão vermelho: recebido em decorrência de ação normal de jogo, obriga a substituição do 

servidor atleta infrator, o qual deverá cumprir a suspensão no jogo seguinte. Caso seja recebido em 
decorrência de ação violenta ou antidesportiva, descrita no item 8. DISCIPLINA, provocará a 
exclusão do servidor atleta desta edição dos JECS e, em virtude da gravidade, poderá acarretar a 
suspensão dele por até 3 (três) edições dos jogos; 

p) Em caso de atitudes antidesportivas ou indisciplina, o competidor ou a equipe será julgado(a) pela 
COJECS, que poderá ser desqualificado(a)/desclassificado(a) do torneio; 

q) Serão premiadas com MEDALHAS as 3 (TRÊS) primeiras equipes classificadas em cada gênero: 
masculino e feminino. 

 
IV) DOMINÓ: 

 
a) As inscrições deverão ser feitas em duplas; 
b) Poderão inscrever-se, sem distinção de gênero (masculino, feminino ou misto), até 5 duplas por 

órgão; 
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c) Cada jogo será disputado em 1 (uma) partida melhor de 7 (sete) pontos; 
d) Para o início da partida, as pedras serão embaralhadas (mexidas) pelos jogadores, e inicia quem 

tirar a pedra maior (bucha de sena). Nas demais “quedas” (rodadas), as pedras serão embaralhadas 
pelo jogador que iniciar a rodada anterior, sendo este o último a comprar, cabendo ao jogador 
colocado à sua direita o início da rodada; 

e) Cada jogador deverá retirar apenas 7 (sete) pedras para iniciar o jogo; 
f) Joga-se com qualquer quantidade de buchas ou pedras do mesmo número; 
g) Cada rodada valerá 1 (um) ponto. Se houver um fecha na rodada, a rodada seguinte valerá 2 (dois) 

pontos, e caso haja um novo fecha, a rodada seguinte valerá 3 (três) pontos e, assim, 
sucessivamente, até 4 (quatro) pontos; 

h) O jogador não poderá antecipar a jogada sem que antes todos os participantes se manifestem, 
ainda que ele tenha as duas pontas; 

i) O jogador, ao colocar a pedra no jogo, na sua vez de jogar, não poderá retirá-la, deverá jogá-la, 
salvo se a pedra não servir em nenhuma das pontas; 

j) Não poderão ser realizados comentários, atitudes, gestos ou sinais que caracterizem vantagens. 
Ações como essas, se comprovadas pelo fiscal, poderão acarretar desclassificação da dupla 
infratora; 

k) Passar a vez com pedra na mão, fingindo não ter ou ignorando ter, configurará infração e acarretará 
perda de ponto para a dupla; 

l) Constatado um “gato” (colocação indevida de uma pedra) na mesa, a dupla infratora perderá o 
ponto; 

m) Se mostrar ou derrubar de propósito uma ou mais pedras, a dupla infratora perderá o ponto; 
n) Caso a dupla não compareça ao local da competição, no horário determinado para a apresentação 

(9h30), será dada tolerância de 5 minutos para a chegada. Após esse tempo, a dupla será eliminada 
do torneio; 

o) A prática de atitudes antidesportivas ou indisciplina, descritas no item 8. DISCIPLINA, provocará a 
exclusão do competidor desta edição dos JECS e, em virtude da gravidade, poderá acarretar a 
suspensão do competidor por até 3 (três) edições dos jogos; 

p) Em caso de atitudes antidesportivas ou indisciplina, o competidor/a equipe será julgado(a) pela 
COJECS e poderá ser desqualificado(a)/desclassificado(a) do torneio. 

q) Serão premiadas com MEDALHAS as 3 (TRÊS) primeiras duplas classificadas. 
 

V) FUTEBOL SOCIETY: 
 

a) A fórmula de disputa será definida em função do número de equipes participantes; 
b) As substituições serão ilimitadas; 
c) As equipes deverão ser formadas por jogadores do mesmo órgão; 
d) Será admitida uma equipe de futebol society MASCULINO por órgão; 
e) As equipes somente serão inscritas com, no mínimo, 8 (oito) e, no máximo, 20 (vinte) servidores 

atletas;  
f) Para preservar o campo e por questões de segurança, será permitido somente o uso de chuteira 

do tipo society, sem travas, e a adequação do calçado será observada logo no acesso à quadra; 
g) As equipes não poderão jogar com menos de 5 (cinco) servidores atletas. Nesse caso, serão 

declaradas perdedoras, por insuficiência de servidores atletas;  
h) O capitão da equipe deverá, sempre 5 (cinco) minutos antes do jogo, confirmar junto à mesa da 

súmula, os jogadores que irão participar da partida; 
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i) A equipe que atrapalhar o andamento dos jogos será excluída dos JECS; 
j) A duração das partidas será de 15 (quinze) MINUTOS, sem intervalo. Dependendo da quantidade de 

equipes, o tempo das partidas poderá ser aumentado, a critério da COJECS. 
k) Serão seguidas as regras oficiais da modalidade, com exceção ao que se refere ao item anterior; 
l) Os critérios de desempate para classificação serão os seguintes: 

1º Maior número de vitórias; 
2º Maior saldo de gols – quando 2 (duas) equipes ou mais; 
3º Maior número de gols prós; 
4º Confronto direto – quando 2 (duas) equipes; 
5º Menor número de cartões amarelos/vermelhos (cartão vermelho tem peso 2); 
6º Sorteio; 

m) Cartão vermelho: recebido em decorrência de ação normal de jogo, obriga o servidor atleta a 
cumprir a suspensão no próximo jogo. Caso seja recebido em decorrência de ação violenta ou 
antidesportiva, descrita no item 8. DISCIPLINA, provocará a exclusão do servidor atleta desta 
edição dos JECS e, em virtude da gravidade, poderá acarretar a suspensão do servidor atleta por 
até 3 (três) edições dos jogos; 

n) Em caso de atitudes antidesportivas ou indisciplina, o competidor ou a equipe será julgado(a) pela 
COJECS e poderá ser desqualificado(a)/desclassificado(a) do torneio; 

o) Serão premiadas com MEDALHAS as 3 (TRÊS) primeiras equipes classificadas. 
 
VI) FUTSAL: 

 
a) A fórmula de disputa será definida em função do número de equipes participantes; 
b) As substituições serão ilimitadas; 
c) As equipes deverão ser formadas por jogadores do mesmo órgão; 
d) Será admitida uma equipe de futsal MASCULINO e uma equipe de futsal FEMININO, por órgão, até 

o limite de 16 (dezesseis) equipes para o masculino e 8 (oito) equipes para o feminino. Estes 
números poderão ser ampliados de acordo com a Decisão da COJECS. 

e) As equipes somente serão inscritas com, no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo, 12 (doze) servidores 
atletas; 

f) As equipes não poderão iniciar a partida com menos de 4 servidores atletas, sob pena de serem 
desclassificadas por insuficiência de servidores atletas;  

g) O capitão da equipe deverá, sempre 5 (cinco) minutos antes do jogo, confirmar junto à mesa, os 
jogadores que irão participar do jogo; 

h) A equipe que atrapalhar o andamento dos jogos será excluída dos JECS; 
i) A duração das partidas será de 10 (dez) MINUTOS, sem intervalo. Dependendo da quantidade de 

equipes, o tempo das partidas poderá ser aumentado, a critério da COJECS; 
j) A partida final poderá ser disputada em um tempo maior, a critério da COJECS; 
k) Serão seguidas as regras oficiais da modalidade, com exceção ao que se refere ao tempo de jogo; 
l) Não será permitido o uso de calçado inadequado para a prática do futsal. A adequação do calçado 

será observada logo no acesso à quadra; 
m) Os critérios de desempate para classificação serão os seguintes: 

1º Maior número de vitórias; 
2º Maior saldo de gols; 
3º Maior número de gols em seu favor; 
4º Menor número de cartões amarelos/vermelhos (cartão vermelho tem peso 2);  
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5º Confronto direto – quando 2 (duas) equipes; 
6º Sorteio; 

n) Cartão vermelho: recebido em decorrência de ação normal de jogo, obriga o servidor atleta a 
cumprir a suspensão no próximo jogo. Caso seja recebido em decorrência de ação violenta ou 
antidesportiva, prevista no item 8. DISCIPLINA, provocará a exclusão do servidor atleta desta edição 
dos JECS e, em virtude da gravidade, poderá acarretar a suspensão do servidor atleta por até 3 
(três) edições dos jogos; 

o) Em caso de atitudes antidesportivas ou indisciplina, o competidor ou a equipe será julgado(a) pela 
COJECS e poderá ser desqualificado(a)/desclassificado(a) do torneio; 

p) Serão premiadas com MEDALHAS as 3 (TRÊS) primeiras equipes classificadas em cada gênero: 
masculino e feminino.  
 

VII) NATAÇÃO: 
 

a) Provas individuais:  

 50 m livres (masculino); 

 50 m livres (feminino); 

 50 m costas (masculino); 

 50 m costas (feminino); 

 50 m peito (masculino);  

 50 m peito (feminino);  

 50 m borboleta (masculino);  

 50 m borboleta (feminino);  
 

b) Prova coletiva:  

 Revezamento: 4 x 50 m livre (cada equipe será formada por 4 servidores atletas, sendo, no 
mínimo, uma mulher). 

c) Na prova de revezamento, cada órgão poderá inscrever até 2 (duas) equipes para a prova; 
d) Trajes: 

 Touca; 
 Sunga, para homens; 
 Maiô ou sunquini para mulheres; 

e) Não será permitido o uso de vestes brancas ou transparentes, ficando o servidor atleta sujeito a 
desqualificação em caso de descumprimento; 

f) A piscina ficará aberta das 11h às 15h59, portanto não serão permitidos atrasos; 
g) As provas coletivas acontecerão após as provas individuais; 
h) A colocação dos servidores atletas dar-se-á pelos tempos nas respectivas baterias. A critério da 

COJECS, em função do número de inscritos, poderão ser realizadas baterias semifinais e final; 
i) A prática de atitudes antidesportivas ou indisciplina, descritas no item 8. DISCIPLINA, provocará a 

exclusão do servidor atleta desta edição dos JECS e, em virtude da gravidade, poderá acarretar a 
suspensão do servidor atleta por até 3 (três) edições dos jogos; 

j) Em caso de atitudes antidesportivas ou indisciplina, o competidor ou a equipe será julgado(a) pela 
COJECS e poderá ser desqualificado(a)/desclassificado(a) do torneio; 

k) Serão premiados com MEDALHAS os 3 (TRÊS) melhores servidores atletas (melhores tempos) – em 
cada prova – gêneros masculino e feminino; 
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l) Serão premiadas com MEDALHAS as 3 (TRÊS) melhores equipes (melhores tempos) do 
revezamento. 

 
 VIII) VOLEIBOL DE AREIA: 

 
a) Será admitida 1 (uma) equipe de voleibol de areia MASCULINO e uma equipe de voleibol de areia 

FEMININO, por órgão; 
b) A competição do voleibol de areia está condicionada à inscrição de, no mínimo, 2 (duas) equipes; 
c) As substituições serão ilimitadas;  
d) As equipes deverão ser formadas por jogadores do mesmo órgão, com, no mínimo, 4 (quatro) e, no 

máximo, 10 (dez) servidores atletas, com a disputa feita no sistema 4 X 4 (quatro por quatro); 
e) As partidas serão disputadas em melhor de 3 (três) sets, sendo 2 (dois) de 21 (vinte e um) pontos e 

o desempate de 15 (quinze) pontos. Para que a partida tenha um vencedor, a diferença de placar 
deve ser de, no mínimo, 2 (dois) pontos; 

f) Penalidades: cartão amarelo ou vermelho (mais 1 ponto para o adversário); 
g) Cartão vermelho: recebido em decorrência de ação normal de jogo, obriga o servidor atleta a 

cumprir a suspensão no jogo seguinte. Caso seja recebido em decorrência de ação violenta ou 
antidesportiva, descrita no item 8. DISCIPLINA, provocará a exclusão do servidor atleta desta 
edição dos JECS e, em virtude da gravidade, poderá acarretar a suspensão do servidor atleta por 
até 3 (três) edições dos jogos; 

h) Em caso de atitudes antidesportivas ou indisciplina, o competidor ou a equipe será julgado(a) pela 
COJECS e poderá ser desqualificado(a)/desclassificado(a) do torneio; 

i) Serão premiadas com MEDALHAS as 3 (TRÊS) primeiras equipes classificadas em cada gênero: 
masculino e feminino. 

 
IX) XADREZ: 

 
a) As inscrições deverão ser feitas em formulário próprio, contendo os nomes de todos os servidores 

participantes do órgão; 
b) Poderão inscrever-se sem distinção de gênero (masculino, feminino ou misto), sendo permitidas 

essas categorias por órgão; 
c) Cada jogo será disputado em 1 (uma) partida vencedora; 
d) Cada um, inicialmente, tem dezesseis peças: 1 (um) Rei, 1 (uma) Dama, 2 (duas) Torres, 2 (dois) 

Bispos e 8 (oito) Peões; 
e) Os jogadores movimentam alternadamente uma das suas peças, sendo sempre o jogador com as 

brancas o primeiro a começar. Um movimento consiste em pegar em uma peça e colocá-la em uma 
nova casa, respeitando as regras de movimento. Somente o Cavalo é que pode passar por cima de 
outras peças; 

f) O movimento das peças deve ser feito com uma das mãos. Uma vez que a mão largue a peça após 
tê-la movido, o movimento não pode ser desfeito, exceto se for um movimento ilegal; 

g) Se um jogador fizer um movimento ilegal, deve retratar este movimento e fazer um movimento 
válido. O movimento deve ser feito com a mesma peça, se possível, porque a regra da peça tocada 
é aplicável; 

h) Se um jogador tiver movido uma de suas peças como se tivesse a intenção de movê-la, então deve 
fazer o movimento, se o movimento for permitido. Enquanto a mão não deixa a peça em uma nova 
casa, a última pode ser colocada em qualquer casa acessível. Se o jogador toca uma das peças do 
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adversário, então deve capturá-la, se a peça puder ser capturada. Se nenhuma das peças puder ser 
movida ou capturada, não há penalidades, mas a regra ainda é aplicada às suas próprias peças; 

i) Se um jogador deseja tocar a peça com a intenção de ajustá-la na casa do tabuleiro, deve primeiro 
alertar o oponente de sua intenção, dizendo "J'adoube". Uma vez que o jogo tenha início, somente 
o jogador com a vez de jogar pode tocar as peças no tabuleiro; 

j) Se for descoberto durante a partida que uma posição inicial estava incorreta, o jogo deve ser 
reiniciado. Se for descoberto durante a partida que a posição do tabuleiro está incorreta, o jogo é 
continuado com as peças transferidas para um tabuleiro orientado corretamente. Se o jogo 
começar com as cores das peças trocadas, o jogo continua, exceto se o árbitro especificar o 
contrário; 

k) Ao jogador é permitido levantar-se da mesa somente com autorização do fiscal da partida; 
l) Não poderão ser realizados comentários, atitudes, gestos ou sinais que caracterizem vantagens. 

Ações como essas, se comprovadas pelo fiscal, poderão acarretar a desclassificação do competidor; 
m) Caso o jogador não compareça ao local da competição, no horário determinado para a 

apresentação (9h30) será dada tolerância de 15 (quinze) minutos. Após esse tempo, o jogador será 
eliminado do torneio; 

n) A prática de atitudes antidesportivas ou indisciplina, descritas no item 8. DISCIPLINA, provocará a 
exclusão do competidor desta edição dos JECS e, em virtude da gravidade, poderá acarretar a 
suspensão do competidor por até 3 (três) edições dos jogos; 

o) Em caso de atitudes antidesportivas ou indisciplina, o competidor será julgado pela COJECS e 
poderá ser desqualificado do torneio; 

p) Serão premiados com MEDALHAS os 3 (TRÊS) primeiros classificados. 
 

7. REGULAMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS: 
 

I) CONCURSO DE FOTOGRAFIA: 
 

a) O concurso consistirá em um registro fotográfico inédito, realizado entre o dia 19 de setembro e o 
dia 19 de outubro, no âmbito do Distrito Federal;  

b) O trabalho deverá ser entregue em meio virtual, com título, sem nenhum tipo de tratamento 
(Photoshop ou outro utilitário) e impresso, também sem nenhum tipo de tratamento, no tamanho 
A4, com margens mínimas de 1,5 cm, até as 18 horas, do dia 19 de outubro, para a COJECS, no 
Anexo do Palácio do Buriti, 3º andar, sala 304; 

c) A inscrição deverá ser feita individualmente, com a entrega do registro fotográfico devidamente 
datado. O servidor receberá um número de inscrição que identificará seu trabalho perante a 
COJECS;  

d) O servidor assinará declaração de autoria e termo de autorização de uso para a COJECS, garantindo 
a liberdade para o uso do trabalho entregue em qualquer atividade lícita;  

e) Os trabalhos ficarão expostos nas dependências do CECAF, no dia do evento, das 8h às 14h, para 
que todos participantes dos JECS possam escolher o seu favorito, podendo cada participante votar 
uma vez em apenas um trabalho; 

f) Em caso de empate, será considerado, como critério de desempate, a data e o horário da entrega 
da foto, classificando-se e/ou premiando-se a foto que tiver sido entregue primeiro; 

g) Serão premiados com MEDALHAS os 3 (TRÊS) primeiros colocados. 
 

II) EXPOSIÇÃO DE POESIAS: 
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a) Os interessados em expor suas poesias (produção autoral) no dia do evento deverão levá-las 

impressas, identificando a autoria, para exposição; 
b) Todas as poesias expostas, ao final do evento, poderão ser levadas por qualquer pessoa presente 

nos JECS;  
c) A exposição está liberada para todos os servidores poetas e poetisas, sem limites por órgão; 
d) Nessa exposição, não haverá nenhum tipo de premiação. O objetivo somente é divulgar as artes 

literárias dos servidores.   
 

8. DISCIPLINA: 
 

a) Serão consideradas atitudes antidesportivas ou indisciplina: 
1. Ofender organizadores, árbitros, adversários, companheiros ou torcida; 
2. Danificar propositalmente equipamentos ou materiais de jogo ou do local. Em caso de danos, o 

responsável deverá realizar a reposição ou o reparo do que houver danificado; 
3. Proferir palavras de baixo calão; 
4. Praticar agressão física a organizadores, árbitros, adversários, companheiros ou torcida; 
5. Atirar qualquer material propositalmente contra o chão, parede, mesas, pessoas etc.; 
6. Qualquer outro comportamento entendido como indisciplina pela COJECS. 

 
9. BALIZAMENTO: 

 
a) Para as provas de ATLETISMO e NATAÇÃO o balizamento será feito: 
1. Dentro de cada órgão, em ordem alfabética; 
2. Do órgão com o maior número de inscritos para o órgão com o menor número de inscritos; 
3. Caso seja necessário, poderão ser deslocados órgão para compor balizamento, para evitar a 

separação de atletas de um mesmo órgão, com poucos atletas, em mais de um balizamento; 
 

10. DÚVIDAS:  
  

 Elenice, Luciana ou Débora: 3961-1604/ 3961-1687  

 Hélio: 3961-1505 

 jogosdoservidor2016@gmail.com 
 

Brasília, 15 de setembro de 2016. 
Revisão, 31 de outubro de 2016 – em função do Congresso Técnico 

Comissão Organizadora dos Jogos Esportivos e Atividades  
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