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REGULAMENTO GERAL DO 1º CAMPEONATO INTERESCOLAR DE PETECA DE 

SETE LAGOAS E REGIÃO – 2013 

 
Art. 1º - O 1º Campeonato Interescolar de Peteca de Sete Lagoas e Região obedecerá às regras 

oficiais da Federação Mineira de Peteca - FEMPE, observando-se as adaptações deste Regulamento. 

Art. 2º - O Campeonato acontecerá no Clube Náutico de Sete Lagoas, no período de 11 à 13 de 

Janeiro de 2013.  

Art. 3º - Cada escola poderá participar com quantas equipes quiser, basta imprimir a quantidade 

necessária de fichas de inscrição (Anexos 1 e 2). Só poderão participar da equipe, alunos da mesma 

escola. 

Art. 4º - O Campeonato será dividido em duas modalidades masculinas e femininas: 

 Módulo I - Para alunos nascidos no ano de 1998 em diante. 

 Módulo II - Para alunos nascidos, exclusivamente, nos anos de 1995, 1996 e 1997. 

Art. 5º - O Campeonato será aberto para escolas que não sejam do Município de Sete Lagoas. 

Art. 6º - Alunos que formaram na respectiva escola no ano de 2012, também poderão participar do 

campeonato, desde que estejam de acordo com o Art. 4º. 

Art. 7º - É obrigatório a participação de todos os alunos uniformizados na abertura oficial a ser 

realizada no Clube Náutico de Sete Lagoas às 19:00 Hs do dia 11/01/2013. A ausência acarretará na 

eliminação da equipe no campeonato.   

Art. 8º - Os jogos serão disputados em melhor de 3 (três) sets, cada set terá tempo limitado de 10 

(dez) minutos cronometrados de peteca em jogo, ou 12 (doze) pontos com tomada de saque. A 

equipe que, antes dos 12 (doze) minutos, completar 12 (doze) pontos será considerada vencedora do 

set. Esgotando os 12 (doze) minutos, será vencedora do set a escola que tiver maior número de 

pontos. Se estiver empatado, o jogo terá prosseguimento até que uma das escolas obtenha um ponto 

de vantagem sobre a outra. A equipe que tiver a vantagem, terá 24 segundos para fazer o ponto, se 

não o fizer a vantagem é revertida para a equipe adversária.   

Art. 9º - Cada equipe pode pedir no máximo 3 (três) tempos em cada set.  

Art. 10º - A altura da rede será a seguinte:  

MÓDULO I  MÓDULO II 

Masculino  2,24 m  Masculino 2,43 m  

Feminino  2,24 m  Feminino 2,24 m 

 

Art. 11º - No caso de lesão de um aluno serão concedidos 5 (cinco) minutos de interrupção. Se o 

aluno não tiver condições de continuar jogando, o mesmo será encerrado, sendo considerada 

vencedora a escola adversária pelo placar de 02 (dois) sets a 0 (zero).  
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Art. 12º - Os árbitros definidos pela Comissão Organizadora serão responsáveis pela direção dos 

jogos.  

Art. 13º - Até 30 (trinta) minutos antes da hora marcada para o início de cada partida, as equipes 

deverão comparecer uniformizadas ao local. Os alunos deverão identificar-se à comissão 

organizadora, munido de identidade ou certidão de nascimento. A tolerância para o inicio da partida 

será de 15 minutos após a hora marcada para seu início. 

Art. 14º - Critério de desempate:           

1º: Confronto Direto 

2º: Maior número de vitórias 

3º: Maior saldo de sets 

4º: Maior saldo de pontos 

5º: Maior idade (soma das idades) 

Art. 15º - Os uniformes deverão obedecer aos seguintes critérios:  

 camisa do campeonato;  

 shorts ou bermudas de qualquer cor (os integrantes da mesma equipe deverão estar de shorts 

ou bermudas de mesma cor);  

 tênis e meias. 

  

Art. 16º - No banco de reserva poderá ficar o professor ou técnico responsável (se houver), 

previamente identificado com documento de identidade, que também estará sujeito às penalidades. 

Art. 17º - A inscrição deverá ser realizada até o dia 04/01/2013. A taxa de inscrição é de R$ 5,00 por 

aluno. O aluno que quiser a camisa personalizada (anexo 2) com seu nome (somente um nome) a 

taxa de inscrição é de R$ 10,00 por aluno. O valor da taxa de inscrição deverá ser colocado dentro 

do envelope (somente notas, não colocar moedas), junto com o restante dos documentos 

discriminados no art. 18º.  

Art. 18º - Para efetivação da inscrição deverá ser impresso a ficha de inscrição (anexo 1 e 2), 

preenche-la, anexar junto a ela declaração de escolaridade e freqüência de todos os alunos (original), 

e xerox da identidade ou certidão de nascimento de todos os alunos e postar via correios ou deixar 

pessoalmente no seguinte local: 

CLUBE NAUTICO DE SETE LAGOAS 

a/c Gabriel Rocha Alves (peteca) 

Rua Santa Luzia, nº 817, Bairro Bom Jardim, Sete Lagoas/MG, CEP: 35.701-096. 

 

Art. 19º - Para as inscrições enviadas pelos correios, deverão colocar no envelope o comprovante do 

depósito na conta do Banco do Brasil, Agência:0395-6, Conta: 67.031-6. Favorecido: Gabriel Rocha 

Alves. 

 

Art. 20º - Premiação: 

 

Módulo 1º Lugar 2º Lugar 3º Lugar 

1 
Medalha + R$150,00 

para a equipe 

Medalha + R$50,00 

para a equipe 
Medalha 

2 
Medalha + R$250,00 

para a equipe 

Medalha + R$50,00 

para a equipe 
Medalha 

 
Art. 21º - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 
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Anexo 1 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO - MASCULINO 
 

Nome da Escola: _________________________________________  

Responsável pela inscrição: _________________________________________  

Telefone do Responsável: _________________________________________     

E-mail do responsável: _________________________________________  

Faixa 
Etária 

Nome completo e 
legível dos 

atletas 

Data 
Nascimento 

Tamanho Camisa       
Camisa 

Personalizada 
 

   Sim    Não 

Um nome 
legível a ser 
colocado na 

camisa 
personalizada 

Normal       Baby Look P    M    G   GG   XGG 

Módulo 
1 

    

   

  

    

   

  

Módulo 
2 

    

   

  

    

   

  
 

Observações: 

1- Anexo a essa ficha de inscrição deverá estar: 

 Declaração de escolaridade e freqüência de todos os alunos (original); 

 Xerox do documento de identidade ou certidão de nascimento de todos os alunos. 

2- A escola poderá fazer quantas inscrições quiser, basta imprimir outras fichas de inscrição. 

3- O valor da inscrição para o aluno que requerer a camisa personalizada (conforme 
regulamento) é de R$ 10,00. 

4- Esta ficha deverá ser entregue em envelope fechado com a quantia em dinheiro das 
inscrições dentro, até o dia 04/01/2012, no seguinte endereço: 

CLUBE NAUTICO DE SETE LAGOAS 

a/c Gabriel Rocha Alves (peteca) 

            Rua Santa Luzia, nº 817, Bairro Bom Jardim, Sete Lagoas/MG, CEP 35.701-096 
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Anexo 2 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO - FEMININO 
 

Nome da Escola: _________________________________________  

Responsável pela inscrição: _________________________________________  

Telefone do Responsável: _________________________________________     

E-mail do responsável: _________________________________________ 

Faixa 
Etária 

Nome completo e 
legível dos 

atletas 

Data 
Nascimento 

Tamanho Camisa       
Camisa 

Personalizada 
 

   Sim    Não 

Um nome 
legível a ser 
colocado na 

camisa 
personalizada 

Normal       Baby Look P    M    G   GG   XGG 

Módulo 
1 

    

   

  

    

   

  

Módulo 
2 

    

   

  

    

   

  
 

Observações: 

1- Anexo a essa ficha de inscrição deverá estar: 

 Declaração de escolaridade e freqüência de todos os alunos (original); 

 Xerox do documento de identidade ou certidão de nascimento de todos os alunos. 

2- A escola poderá fazer quantas inscrições quiser, basta imprimir outras fichas de inscrição. 

3- O valor da inscrição para o aluno que requerer a camisa personalizada (conforme 
regulamento) é de R$ 10,00. 

4- Esta ficha deverá ser entregue em envelope fechado com a quantia em dinheiro das 
inscrições dentro, até o dia 04/01/2012, no seguinte endereço: 

CLUBE NAUTICO DE SETE LAGOAS 

a/c Gabriel Rocha Alves (peteca) 

            Rua Santa Luzia, nº 817, Bairro Bom Jardim, Sete Lagoas/MG, CEP 35.701-096 
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Anexo 3 
 

TAMANHO E MODELO DAS CAMISAS  

Tamanho: 

 

Camisa Normal       

 

 Camisa Baby Look 

Tamanho Comprimento Largura 

 

Tamanho Comprimento Largura 

P 63,5 cm 47 cm 
 

P 53 cm 40 cm 

M 68 cm 51 cm 
 

M 56,5 cm 43 cm 

G 72 cm 53,5 cm 
 

G 60 cm 45 cm 

GG 75 cm 57 cm 
 

GG 61 cm 48 cm 

XGG 77 cm 60,5 cm 
 

   
 

 

Modelo camisa personalizada: 

 

 


