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COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA 
 

REGULAMENTO INTERCLASSE 
 

 
 
CAPÍTULO I 
FINALIDADES 
 

Art. 1º  - O INTER CLASSE 2010 DO CEJLA – tem por finalidade 
congregar os alunos do C. E .J .L.A, fortalecendo o vínculo entre professores 
e alunos e estimulando a prática desportiva, valorizando o caráter educativo e 
socializador dos esportes. 
 
 
CAPÍTULO II 
 REALIZAÇÃO. 
 

Art. 2º  - O INTERCLASSE 2010 DO CEJLA - realizado pelo 
Departamento de Educação Física juntamente com o Grêmio estudantil. 
 
CAPÍTULO III 
ORGANIZAÇÃO 
 

Art. 3º  - O INTERCLASSE 2010 DO CEJLA – será organizado e 
executado pelas seguintes comissões: 
a) Departamento de Educação Física; 
b) Comissão Técnica; 
c) Comissão Disciplinar/Medidas Disciplinares Automáticas; 
 
 

Art. 4º . - O INTERCLASSE 2010 DO CEJLA -, para todo e qualquer 
efeito, obedecerão à seguinte ordem legal: 
1º - Este Regulamento; 
2º - Regras oficiais das Modalidades; 
3º - Medidas Disciplinares Automáticas; 
4º - Todos os participantes estão sujeitos ao Regimento do Colégio Estadual 
José Ludovico de Almeida; 
 
§ - ÚNICO – Em caso de brigas, agressão aos árbitro s, professores e 
funcionários a equipe estará automaticamente elimin ada do Interclasse.  
 
 
 
CAPÍTULO IV 
DA PARTICIPAÇÃO 
 
Art. 5º  - Somente poderão participar dos jogos alunos regularmente 
matriculados e freqüentando as aulas. 
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CAPÍTULO V 
DAS INSCRIÇÕES 
 
Art. 6º  - As inscrições serão feitas em formulário próprio de cada modalidade 
sem emendas, rasuras, datilografadas ou digitadas, à disposição no BLOG do 
CEJLA (www.cejla.wordpress.com) e entregue no Departamento de Educação 
Física até dia 05 de maio de 2010, juntamente com o valor de cada inscrição. 
§ 1º - O valor da inscrição será de R$ 4,00 por atleta, está verba será destinada 
para pagar arbitragem e premiação do interclasse. 
§ 2º - Assim, as equipes ao formalizarem suas inscrições, declaram ser 
conhecedoras deste Regulamento, comprometendo-se em cumpri-lo 
integralmente. 
§ 3º – Não será permitida qualquer alteração ou inclusão nas fichas de 
inscrição após o Congresso Técnico. 
 
 
Art. 7º  - O atleta só poderá se inscrever por uma sala, Caso aconteça de uma 
série não ter equipe para o interclasse e algum aluno queira jogar, este deve 
pagar e fazer sua inscrição avulsa e a comissão organizadora fará um sorteio 
entre as equipes participantes que queiram complemento de jogadores, 
ressaltando que em nenhum momento está equipe será escolhida pelo aluno.  
§ Único – Número mínimo e máximo de jogadores por modalidade: 
 - Futsal : mínimo 5 e máximo 10 
 - Basquetebol : mínimo 5 e máximo 10 
 - Handebol : mínimo 7 e máximo 10 
 - Voleibol : mínimo 6 e máximo 10 
 - Tênis de mesa : Livre 
 
Art. 8º  - Cada sala pode inscrever até 2 equipes por modalidade e sexo. 
 
Art. 9º  - Será cobrada uma taxa de arbitragem no valor de R$3,00 (três reais) 
por atleta 
 
CAPÍTULO VI 

JOGOS E HORÁRIOS  
 
Art. 10º  - Será obrigatório o protocolo de início e término de jogos de cada 
modalidade. 
 
Art. 11º  - Os horários dos jogos serão no recreio do próprio turno, cada partida 
terá a duração de 20 minutos divididos em dois tempos de 10 minutos. A tabela 
será estabelecida pela Comissão Técnica. 
 
Art. 12º  - A equipe que não estiver apta a jogar no local da competição no 
horário estabelecido na tabela será considerada perdedora por ausência (W x 
O) e eliminada sumariamente da competição. 



 

 3 

 
 
CAPÍTULO VII 
PENALIDADES 
 
 Art. 13º- Todos os participantes do INTERCLASSE 2010 DO CEJLA - 

poderão sofrer as seguintes sanções disciplinares: 

• Advertência verbal;   

• Advertência escrita; 

• Suspensão; 

• Eliminação. 

§ - ÚNICO - Estas sanções independem do local em qu e ocorram: na 

quadra, sala de aula, pátio do Colégio ou fora.  

Art. 14º- Todos os participantes do INTERCLASSE 2010 DO CEJLA - que 
incorrerem nos erros seguintes poderão sofrer quaisquer das sanções do Art. 
anterior: 

a) Provocar tumultos antes, durante ou após os jogos; 
b) Tentar ou agredir árbitro, adversários, ou companheiro da própria 

equipe; 
c) Proferir comentários que venha a denegrir a imagem do Colégio, Diretor, 

Coordenadores, Grêmio ou qualquer componente da Comissão 
Organizadora; 
 

CAPÍTULO VII 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 15º  - A equipe que perder por W X O estará sumariamente eliminada dos 
jogos. 
Art. 16º  - A Comissão Organizadora não se responsabiliza por acidentes ou 
perdas, que possam ocorrer, antes, durante ou após os jogos, com pessoas 
ligadas ou não aos jogos. 
Art. 17º  - A equipe é responsável pela camiseta de jogo numerada e calções. 
Não será permitido jogar sem a camiseta, calção ou calça de uniforme, tênis e 
meia. 
 
Art. 18º -  Encerradas as inscrições será feito o levantamento das equipes e 
convocação dos representantes para o congresso técnico, onde será 
repassada a forma de disputa e sorteio caso tenha necessidade. 
 

Qualquer dúvida procurar os professores de educação física. 
 
 
Organização: Departamento de Educação Física - CEJLA 


