
REGULAMENTO JOGOS DE INVERNO AAR 2017 

 

FINALIDADE DOS JOGOS 

A 6° edição dos Jogos de Inverno AAR, tem por finalidade promover a 

confraternização, amizade e a união entre os sócios. E através da pratica 

esportiva e seus inúmeros benefícios, construir e reforçar valores entre nossos 

associados. 

 

COMPROMISSO DO ATLETA COM A EQUIPE 

Serão respeitadas as modalidades de interesse de cada sócio inscrito, porém, 

cada participante fará parte de uma equipe, sendo de fundamental importância 

para o sucesso do grupo e organização do evento o comprometimento de cada 

um. 

 

PERÍODO DOS JOGOS 

De 10 de Julho a 21 de Julho.  

LOCAL 

Clube Associação Atlética Riopardense. 

MODALIDADES 

 Atletismo 

 Basquete 

 Futsal 

 Natação 

 Tênis de Campo 

 Tênis de Mesa 

 Vôlei de Quadra 

 Vôlei de Areia  

 Futebol de Areia  

CATEGORIAS (Misto) 

 Sub 9 

 Sub 12 

 Sub 15  

 Adultos 

 

 

 



 

INSCRIÇÕES  

Portaria do Clube: 12 de Junho à 07 de Julho. 

Com os Professores: 12 de Junho à 07 de Julho. 

 

DIVISÃO DAS EQUIPES. 

 Serão formadas três equipes, levando respectivamente os nomes de 

ASSOCIAÇÃO, ATLÉTICA e RIOPARDENSE. 

 Cada equipe deverá possuir no mínimo 8 representantes por categoria, 

sendo elas:  

Sub 9, Sub 12, Sub 15 e Adulto.  

 A divisão das equipes será feita pela comissão organizadora e 

professores, visando total equilíbrio entre elas. 

 Cada equipe contará com professores do clube como treinadores e 

responsáveis pela organização da equipe.  

 Cada equipe e treinadores deverão nomear um CAPITÃO por categoria, 

afim de auxiliar os treinadores e a equipe.  

 

 

UNIFORMES OBRIGATÓRIOS 

Todos os integrantes de cada equipe, inclusive os treinadores, deverão 

comparecer aos jogos sempre uniformizados com a camiseta referente a cor 

sua equipe. 

EQUIPE ASSOCIAÇÃO – cor de camiseta com predominância  vermelho 

EQUIPE ATLÉTICA – cor de camiseta com predominância  preto 

EQUIPE RIOPARDENSE – cor de camiseta com predominância  branco 

 

 

FORMA DE DISPUTA  

 A competição será disputada por modalidades, respeitando as 

categorias e as regras especificas dos esportes, somando pontos para a 

equipe no geral. 

 

 

 

 



PONTUAÇÃO 

 A competição será disputada por modalidades, respeitando as regras 

específicas, porém a forma de pontuação será convertida para equipe 

no geral. 

 A distribuição dos pontos será dada ao final de cada modalidade, da 

seguinte forma: 

o 1° lugar = 100 pontos 

o 2° lugar = 90 pontos 

o 3° lugar = 80 pontos 

 Em caso de W.O. serão descontados -100 pontos para a equipe 

 

 

PREMIAÇÃO 

 Ao final da competição, todo atleta devidamente inscrito receberá 

medalha do evento referente a colocação da sua equipe. 

 Troféus de 1°, 2° e 3° lugar para as equipes. 

 

AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

Os inscritos e respectivos responsáveis, ao assinar a ficha de inscrição ou 

equivalente (ofícios, listagens de equipes, internet etc), concordam em ceder 

gratuitamente à Organização, imagem, fotografias, filmagens ou gravações, as 

quais tenham por objetivo promover a divulgação dos resultados do evento, 

eventos correlatos, reforço de mídia publicitária, sem limites de repetição e de 

tempo. 

 

DECLARAÇÃO DE SAÚDE 

Ao se inscrever no evento, através do preenchimento e assinatura das fichas 

de inscrição ou equivalentes (ofícios, listagens de equipes, internet etc), os 

participantes se declaram automaticamente, estarem aptos e devidamente 

preparados a participarem do Evento, isentando a Organização, 

Patrocinadores, Apoiadores e demais órgãos públicos ou privados envolvidos 

na organização do evento, em seu nome e de seus sucessores, de quaisquer 

responsabilidades por problemas de saúde que eventualmente ocorram, 

porventura venham a ocorrer no decorrer do evento, bem como se declararão 

conhecedores dos itens deste regulamento e com os quais concordarão plena 

e integralmente. 

 

DISPOSITIVOS GERAIS 

 No ato da inscrição, o atleta estará concordando com as condições 

estipuladas neste regulamento. 



 A organização se reserva no direito de qualquer alteração que se faça 

necessária neste regulamento, visando melhorias na qualidade da 

competição em qualquer momento. 

 Os casos omissos deste regulamento serão resolvidos pela Comissão 

Organizadora da competição, Soberana em suas Decisões. 

 

Dias e Modalidades:  

 

10/07 – Cerimônia de Abertura Observação: Já será computada pontuação 

para as equipes  

11/07 – Tênis de Mesa / Tênis de Campo  

12/07 – Basquete / Tênis de Campo  

13/07 – Atletismo / Tênis de Campo  

14/07 – Natação / Tênis de Campo  

15/07 – Vôlei de Areia / Tênis de Campo  

16/07 - Vôlei de Areia / Tênis de Campo  

17/07 – Vôlei de Quadra / Tênis de Campo  

18/07 - Vôlei de Quadra / Tênis de Campo  

19/07 – Futebol de areia / Tênis de Campo  

20/07 – Futsal / Tênis de Campo  

21/07 – Futsal / Encerramento dos Jogos e Happy Hour com entrega das 

medalhas 

 


