
TORNEIOS ESPORTIVOS – ABRIL 

REGULAMENTO 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

✓ REALIZAÇÃO 

❖ 08 de abril de 2017 no Centro de Práticas Esportivas da Universidade de São Paulo, para 

adolescentes nascidos entre 2004 e 2001. 

✓ CERIMÔNIA DE ABERTURA 

❖ No local de cada modalidade, às 08h30 (chegar ao CEPEUSP por volta de 8 horas). 

✓ PARTICIPAÇÃO 

❖ As inscrições vão até 04 de abril. 

❖ Serão aceitas inscrições por instituição/equipe ou individuais. 

❖ Ocorrerão torneios de duas modalidades. Uma instituição pode se inscrever nos dois ou 

em apenas um torneio.  

❖ Os torneios terão duas fases:  

 Na primeira fase os jogos serão entre as próprias equipes inscritas. Os inscritos 

individuais formarão uma equipe ou completarão equipes que não tiverem o 

máximo permitido de jogadores inscritos. 

 Na segunda fase as equipes serão misturadas conforme critério a ser combinado. 

❖ Todos os participantes deverão apresentar-se uniformizados. 

✓ MEDIAÇÃO 

❖ Será feita pelos educadores do PRODHE com apoio dos educadores das instituições 

participantes. 

✓ MOMENTO DE CELEBRAÇÃO 

❖ Foto oficial das equipes e geral de todos os participantes. A ser encaminhada 

posteriormente às instituições participantes. 

✓ LANCHE 

❖ Responsabilidade de cada instituição. 
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VOLEIBOL 4 x 4 

✓ Para quem 

❖ 42 adolescentes nascidos entre 2004 e 2001. Equipes com no máximo 6 jogadores; pode 

ser mista e sem exigências quanto ao número de participantes do sexo masculino e 

feminino. 

❖ Serão aceitas inscrições individuais. 

✓ Quando 

❖ 08/04, sábado, das 8h30 às 11h30. 

✓ Aonde 

❖ Quadras do Centro de Práticas Esportivas da Universidade de São Paulo. 

✓ Nosso dia 

❖ 08h30: abertura e explicação da dinâmica do torneio. 

❖ 09h às 10h15: jogos entre as equipes das instituições, mas podendo haver complementos 

com inscrições individuais. 

❖ 10h15 às 10h30: descanso, lanche e formação das equipes misturadas. 

❖ 10h30 às 11h30: jogos com equipes misturadas. 

❖ 11h30: encerramento: avaliação e celebração (foto oficial das equipes e de todos os 

participantes). 

✓ O que 

❖ Torneio da modalidade esportiva voleibol (4 x 4). 

✓ Como: a proposta pedagógica 

❖ A dinâmica do torneio: privilegia o jogar o máximo possível e de uma forma mais “livre, 

leve e solta”, enfatiza a prática e uma organização simplificada. O torneio tem como 

conceito o popular “5 minutos ou 2 gols” adaptado à modalidade voleibol. Será 

estabelecida uma ordem de entrada das equipes, através de disputa a ser combinada com 

os participantes (“dedos, dedos iguais, dois ou um”). 

❖ A dinâmica dos jogos: 

● Cada jogo durará 10 pontos. A equipe que ganha permanece e a que perde sai. 

● Se empatar em 9 vai a 11, mas se empatar em 10 pontos, saem as 2 equipes. 

● Se uma equipe ganhar 2 jogos seguidos, ao final do 3º jogo ela obrigatoriamente sairá, 

independente do resultado. Mas caso ela ganhe esse 3º jogo, a outra equipe também 

sairá.  
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● Equipe de próxima, que vai entrar em seguida, repõe bolas obrigatoriamente. Caso 

não faça, perde a vez. 

● Rodízio normal, mas distribuição em quadra a definir por cada equipe. 

● Saque por baixo ou toque. 

● Tamanho da quadra: 14 X 7 metros. Altura da rede: 2,10 m 

❖ A formação das equipes misturadas: para a 2ª parte do torneio serão formadas equipes 

misturadas e equilibradas, a combinar com os participantes. 

❖ Mediação Esportiva: 

● A mediação esportiva feita pelos educadores do PRODHE e das equipes participantes 

facilitará o cumprimento das regras de jogo, que estará sob responsabilidade direta de 

todos os jogadores. Ou seja, não haverá um árbitro. 
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FUTEBOL 6 x 6 

✓ Para quem 

❖ 112 adolescentes nascidos entre 2004 e 2001. Equipes com no máximo 8 jogadores, 

sendo 7 equipes femininas e 7 equipes masculinas. 

❖ Serão aceitas inscrições individuais. 

✓ Quando 

❖ 08/04, sábado, das 8h30 às 11h30. 

✓ Aonde 

❖ Campo de Futebol do Centro de Práticas Esportivas da Universidade de São Paulo. 

✓ Nosso dia 

❖ 08h30: abertura e explicação da dinâmica do torneio. 

❖ 09h às 10h15: jogos entre as equipes das instituições, por sexo, mas podendo haver 

complementos com inscrições individuais. 

❖ 10h15 às 10h30: descanso, lanche e formação das equipes misturadas. 

❖ 10h30 às 11h30: jogos com equipes misturadas. 

❖ 11h30: encerramento: avaliação e celebração (foto oficial das equipes e de todos os 

participantes). 

✓ O que 

❖ Futebol 6 x 6. 

✓ Como: a proposta pedagógica 

❖ A dinâmica do torneio: privilegia o jogar o máximo possível e de uma forma mais “livre, 

leve e solta”, enfatiza a prática e uma organização simplificada. O torneio tem como 

conceito o popular “5 minutos ou 2 gols”. 

❖ A formação dos grupos na 1a fase: 

 As equipes serão divididas em femininas e masculinas e só jogarão com 

equipes do mesmo sexo; 

 Serão formados 2 grupos iniciais por sorteio. Em cada grupo será 

estabelecida uma ordem de entrada das equipes, através de disputa a ser 

combinada com os participantes (“dedos, dedos iguais, dois ou um”). 

❖ A dinâmica dos jogos: 

● Cada jogo durará cinco minutos ou dois gols, o que acontecer primeiro. 

● A equipe que perder muda de campo e entra na ordem de espera. 
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● Se empatar saem as 2 equipes. 

● A equipe que ganhar permanece em campo. Se uma equipe ganhar 3 jogos 

seguidos, no 4º jogo ela obrigatoriamente sairá, independente do resultado. 

Mas caso ela ganhe esse 4º jogo, a outra equipe também sairá. 

● Tamanho do campo: aproximadamente 20 x 40 m. 

❖ A formação das equipes misturadas: para a 2ª parte do torneio serão formadas equipes 

mistas, misturadas e equilibradas, a combinar com os participantes. 

❖ Mediação Esportiva: 

● A mediação esportiva feita pelos educadores do PRODHE e das equipes participantes 

facilitará o cumprimento das regras de jogo, que estará sob responsabilidade direta de 

todos os jogadores. Ou seja, não haverá um árbitro. 

 


