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DISPOSIÇÕES GERAIS 

 REALIZAÇÃO 

 Datas: 30 de setembro e 07 de outubro. 

 Local: Centro de Práticas Esportivas da Universidade de São Paulo. 

 CERIMÔNIA DE ABERTURA: em cada grupo, nos respectivos dias, sempre às 08h30. 

 PARTICIPAÇÃO 

 Cada grupo possui uma faixa etária específica. Será permitida a participação de adolescentes 

mais novos na categoria imediatamente acima, ficando essa participação sob responsabilidade 

da instituição. 

 Não há exigências quanto ao número de participantes do sexo masculino ou feminino. 

 Todos os participantes deverão apresentar-se com uniforme numerado. 

 Cada instituição deverá apresentar a relação nominal completa dos seus participantes até a 

segunda-feira da semana de realização do evento do seu respectivo grupo. Ela poderá ser 

enviada por e-mail (prodhe@usp.br) ou pessoalmente, na sede do Prodhe. 

 As instituições que não encaminharem as relações nominais no prazo terão suas equipes 

colocadas automaticamente no subgrupo com as maiores somatórias do IDE. 

 MEDIAÇÃO 

 Será feita por jovens preparados em encontros de formação organizados pelo PRODHE. 

 A mediação esportiva facilitará o cumprimento das regras de jogo, que estará sob 

responsabilidade direta de todos os jogadores. Ou seja, não haverá um árbitro. 

 Os educadores diretamente envolvidos em cada jogo serão responsáveis, mediante orientação 

do PRODHE, pela coordenação do espaço de jogo. 

 PREMIAÇÃO 

 Brinde de participação para todos e medalhas para duas equipes. 

 Brinde de participação: oferecemos um item que procura estimular o desenvolvimento esportivo 

e que atende a algum aspecto das necessidades da prática esportiva. Nessa edição o brinde 

será uma medalha, valorizando e premiando o envolvimento e o desenvolvimento de cada 

participante. 

 MOMENTO DE CELEBRAÇÃO: foto oficial das equipes e geral de todos os participantes. A ser 

encaminhada posteriormente por e-mail às instituições participantes. 

 LANCHE: responsabilidade de cada instituição. 

 PRAZO DE DESISTÊNCIA: em caso de desistência o formato de disputa será revisado. 

 

Obs.: em função das reformas nos espaços físicos do CEPEUSP os locais poderão sofrer alterações, 

bem como, em consequência disso, as características dos jogos/modalidades esportivas. Por exemplo, 

uma modalidade pode ser transferida de um espaço fechado (módulo) para espaço aberto (quadra) ou 

pode ser transferida de uma quadra para um campo gramado.  
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GRUPO III 

 

 Para quem 

 Adolescentes nascidos em 2004 e 2003. Com exceção das modalidades Futebol de 

Campo 7 x 7 e Voleibol, nas quais será permitida a inscrição de 2 adolescentes nascidos 

em 2002 e a presença de 1 jogador em campo/quadra. 

 Quando 

 30/09 e 07/10, sábado, das 8h30 às 14h. 

 30/09: Voleibol, Futebol de Campo 7 x 7 e Futsal; 

 07/10: Handebol e Basquetebol. 

 Aonde 

 Quadras e Campos do Centro de Práticas Esportivas da Universidade de São Paulo. 

 Nosso dia 

 08h30: abertura. 

 09h às 11h00: 1ª fase. 

 11h15 às 13h15: 2ª fase. 

 13h30: encerramento 

 Celebração – foto oficial das equipes e de todos os participantes. 

 Premiação e entrega do Brinde de Participação. 

 O que 

 Torneios independentes de modalidades esportivas: 

 Todos os torneios tem a mesma proposta pedagógica e, a princípio, serão realizados 

com 8 equipes. Em caso de número menor de participantes ocorrerão ajustes na 

dinâmica do torneio. 

 A exceção será o torneio de Handebol, que terá 5 equipes. 

 Como: a proposta pedagógica 

 A dinâmica do torneio:a estrutura de disputa tem como prioridade propor condições mais 

igualitárias de jogo e de possibilidades de ser campeão, além de estimular o 

desenvolvimento através de metas e de possibilitar que as equipes joguem o máximo 

possível. 

 1ª Fase: divisão em 2 grupos de 4equipes ordenadas a partir da soma dos “IDEs – 

Indicadores de Desenvolvimento Esportivo” (todos os jogadores deverão preencher o 

formulário do IDE e o valor obtido constar na “Ficha de Relação Nominal”. Será 
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considerada a soma dos IDEs individuais dividida pelo total de jogadores inscritos da 

equipe). Todos jogarão contra todos no grupo. 

 2ª Fase: haverá a formação de 2 novos grupos de 4 equipes, ordenados a partir do 

preenchimento pelas equipes do formulário do “IDE coletivo”, a ser entregue na hora, 

jogando todos contra todos no grupo. 

 Basquetebol, Futsal, Futebol de Campo e Voleibol: serão no formato acima; 

 Handebol: grupo único, jogando todos contra todos em duas fases, a 1ª ordenada 

pelo IDE individual e a 2ª fase pelo IDE coletivo. 

 Desempate: em caso de empate para a premiação, o critério de desempate será a 

maior pontuação nas Metas de Jogo. Persistindo o empate, os educandos das 

demais equipes participantes decidirão. 

 Premiação: para as 2 equipes - sendo uma de cada grupo da 2ª fase - que 

acumularem mais pontos ao longo do torneio (Metas de Compromisso e 

Organização, Desempenho Esportivo e Metas de Jogo na 1ª e 2ª fases).No 

Handebol será para as duas equipes que somarem mais pontos ao longo do torneio. 

 A dinâmica dos jogos: cada jogo terá 4 etapas: 

 Estabelecimento das Metas de Jogo: cada equipe registrará em uma ficha específica 

a sua meta e entregará para os mediadores esportivos. 

 Roda inicial: os mediadores esportivos reunirão as 2 equipes, inclusive os reservas, e 

esclarecerão possíveis dúvidas sobre as regras do jogo. 

 O jogo: duração de 12 minutos (poderá haver algum ajuste de modalidade para 

modalidade). 

 Roda Final: em separado, cada equipe avaliará sua Meta de Jogo e justificará a 

pontuação atribuída. Após isso, as 2 equipes, com a mediação dos educadores, se 

reunirão para compartilhar a avaliação. 

 Roda Final após encerramento da Fase: ao término de cada fase, as equipes de 

cada grupo se reunirão com os mediadores esportivos para uma avaliação 

conjunta das Metas de Jogo, compartilhando a avaliação feita nas rodas finais de 

cada jogo e chegando a um consenso quanto à pontuação, conforme critérios 

explicados abaixo no item “Metas de Jogo”. Cada equipe será representada por dois 

jogadores e um educador. 

 As Regras: definidas em conjunto pelas instituições participantes para permitir uma boa 

dinâmica de jogo dentro das condições de aprendizado da faixa etária. Durante os jogos, 
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o cumprimento às regras será realizado pelos próprios jogadores com o apoio de um 

mediador esportivo. Vide parte específica de cada modalidade. 

 Sistema de Pontuação: apresenta possibilidades que vão além do tradicional resultado 

do jogo. O objetivo é estimular a reflexão sobre o que ocorreu no jogo, as interferências 

e as relações dos aspectos técnicos, táticos e comportamentais com o desempenho 

objetivo. 

 O Desempenho Esportivo: corresponde ao resultado objetivo da partida, com 3 

pontos para vitória, 2 para empate e 1 para derrota. Em caso de W.O., a equipe 

presente receberá 5 pontos (3 pela vitória e 2 pelas Metas de Jogo) e a ausente 0 

ponto. O placar será considerado 1 x 0. 

 As Metas: 

 Meta de Compromisso e Organização: 2 pontos para as equipes que 

encaminharem a Ficha de Relação Nominal no prazo (segunda-feira anterior à 

realização do torneio, 25/09 para Voleibol, Futebol de Campo 7 x 7 e Futsal e, 

02/10 para Handebol e Basquetebol) e 2 pontos para as equipes que não 

alterarem mais do que 20% da Lista de Inscritos. Ausência e inclusão são 

consideradas alterações. 

 As Metas de Jogo: 

o O trabalho com metas propicia uma referência para a preparação das equipes 

e a possibilidade de continuidade após a realização dos torneios, valorizando 

a preparação do grupo para participar do evento e o seu processo de 

aprendizagem e desenvolvimento esportivo. 

o As metas foram definidas em conjunto pelas instituições participantes. 

o A cada jogo, a equipe deve escolher 1 meta e justificar essa escolha. 

o As metas escolhidas deverão ser diferentes de jogo para jogo e não poderão 

ser repetidas durante o torneio. 

o Após o jogo, cada equipe fará uma autoavaliação, se atribuirá 0, 1 ou 2 pontos 

e justificará com exemplos o porquê da pontuação. Os critérios para a 

autoavaliação devem ser: a pontuação foi coerente com o que a equipe 

demonstrou em quadra; a meta foi desafiadora e dentro da realidade do 

grupo; os exemplos para justificar a pontuação foram claros, coerentes e 

observáveis; a meta relacionou-se com aspectos importantes da modalidade, 

da dinâmica de jogo ou da aprendizagem do grupo. 



XVIII OLIPET – OLIMPÍADA DO PROJETO ESPORTE TALENTO 

REGULAMENTO OFICIAL 
 

XVIII OLIPET 
JOGOS PARA O ALTO DESENVOLVIMENTO 

 Ao final de cada partida e de cada fase, os participantes se reunirão para verificar 

as auto avaliações. Uma equipe poderá discordar da outra contanto que 

apresente justificativas e exemplos claros. A partir dessa conversa e da mediação 

se chegará a um consenso, registrando-se a pontuação em súmula. Cabe aos 

educadores das equipes ajudarem na mediação, mas sem apresentar 

justificativas e argumentos em relação às metas, ficando isso exclusivamente 

para os jogadores. 

 Os Mediadores: a presença de pessoas preparadas para mediar as relações e a 

aprendizagem durante os jogos é fundamental para que a participação de cada 

adolescente ganhe significado. Em cada espaço de jogo haverá uma equipe 

responsável pela preparação do espaço esportivo, pela mediação esportiva e pela 

súmula de jogo. 

 Mediação esportiva: em cada espaço de jogo haverá dois mediadores que atuarão 

como facilitadores para as decisões sobre regras, desempenho e atitudes. Os 

mediadores se revezarão na mediação em si e na função de mesário. Como as 

regras da modalidade serão construídas pelas instituições participantes, a definição 

do que ocorreu deverá ser feita em conjunto pelos jogadores das equipes. Portanto, 

a arbitragem estará sob responsabilidade das próprias equipes. O mediador 

esportivo fará intervenções caso as equipes não consigam resolver uma questão; se 

repetidamente não estiverem cumprindo as regras definidas conjuntamente; se 

houver muita hesitação sobre um lance e se os ânimos estiverem exaltados. O 

mediador ajudará a interpretar os lances duvidosos e facilitará a decisão pelas 

equipes. Recomenda-se que, em caso de dúvida, o jogo não reinicie sem uma 

definição. Por exemplo, se houver dúvida sobre uma falta, não reiniciar antes que as 

equipes cheguem a um acordo e antes que estejam devidamente reposicionadas. 
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REGRAS E METAS ESPECÍFICAS 

 

 Handebol 

 Contexto dos jogos (espaço, tempo etc): a partir do contexto fica mais fácil conversar 

sobre as metas e regras. 

- Dimensão da quadra: quadra externa do CEPEUSP. 

- Tempo de Jogo: 10 minutos (para 5 equipes). O tempo de jogo não será parado ao 

longo das definições sobre os lances, a não ser quando o mediador perceber que uma 

equipe estiver sendo prejudicada propositalmente. 

- Número de jogadores em quadra: 7. 

- Bola: H1. 

 

Regras: 

- Cobrar escanteio somente quando tocar em um jogador de linha. 

- Tiro livre cobrado da linha de 9 metros, os atacantes devem estar atrás da linha pontilhada. 

- Qualquer ofensa ao adversário será falta. 

 

Metas: 

- Utilizar mais de 2 sistemas de jogo. 

- Não tomar gol de tiro de 7 metros. 

- Não ter jogador com penalidade de 2 minutos. 

- Utilizar o rodízio de todos os atletas durante a partida. 

- Marcar no mínimo 3 gols. 

- Não tomar mais que 3 gols. 

- Não cometer falta para tiro de 7 metros. 

- Fazer no máximo 3 faltas. 
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✓ Futebol de Campo 7 X 7 

❖ Contexto dos jogos (espaço, tempo etc): a partir do contexto fica mais fácil conversar 

sobre as metas e regras. 

- Dimensão do campo: aproximadamente 45 X 30 metros. 

- Grande e pequena área: haverá uma área única de lateral a lateral com 8 metros de 

comprimento por 30 metros de largura, aumentando a área para o goleiro segurar a bola 

com as mãos e para bater o tiro de meta, mas também aumentando a área de 

possibilidade de ocorrência da modalidade. 

- Tempo de Jogo: 12 minutos. O tempo de jogo não será parado ao longo das definições 

sobre os lances, a não ser quando o mediador perceber que uma equipe estiver sendo 

prejudicada propositalmente. 

- Número de jogadores em campo: 7 (1 goleiro e 6 jogadores de linha). 

- Bola: número 5. 

 

Regras: 

- Cobrança de lateral com as mãos e de acordo com a regra: pés no chão e bola atrás da 

cabeça. 

- Cobrança de tiro de meta pode ser com as mãos e com os pés. 

- Escanteio será cobrado com os pés. 

- Falta dentro da área da meta será pênalti. 

- Equipe que sofrer 5 faltas terá direito ao shoot-out, a partir da 5ª falta (shoot-out: sempre para 

a frente. Caso goleiro cometa falta durante a cobrança será repetido e goleiro advertido). 

- Bola recuada para o goleiro com a cabeça e peito ele poderá pegar a bola com as mãos. 

Recuada com os pés, ele terá que usar os pés também. 

- Palavrão será considerado falta. 

- Substituições: livres, sem autorização do mediador, desde que sejam realizadas corretamente 

no meio de campo (área demarcada com cones). 

- A distância da barreira para a cobrança de faltas será de 7 passos. 

 

Metas: 

- Não cometer mais de 5 faltas; 

- Jogar com um sistema tático definido todo o jogo; 
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- Acertar todas as cobranças de lateral; 

- Colocar todos os jogadores em campo; 

- Não recuar a bola para o goleiro; 

- Fazer 1 gol fora da área da meta; 

- Fazer 1 gol de cabeça; 
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 Basquetebol 

 Contexto dos jogos (espaço, tempo etc): a partir do contexto fica mais fácil conversar 

sobre as metas e regras. 

- Dimensão da quadra: quadra externa do CEPEUSP. 

- Tempo de Jogo: 12 minutos. O tempo de jogo não será parado ao longo das definições 

sobre os lances, a não ser quando o mediador perceber que uma equipe estiver sendo 

prejudicada propositalmente. 

- Número de jogadores em quadra: 5. 

- Bola: feminina. 

 

Regras: 

- Não pode bater com as duas mãos. 

- Não pode dar duas saídas. 

- Não pode pisar na linha lateral e de fundo. 

- Não pode tocar no aro da cesta. 

- O jogador com 5 faltas será substituído. 

- Não pode dar mais de 3 passos com a bola. 

- Não pode voltar quadra (a bola não pode voltar para a meia-quadra defensiva da equipe que 

estiver atacando após essa passar para a meia-quadra ofensiva); 

- Não pode bater na pessoa que vai subir para fazer o arremesso. Se acontecer o mesmo 

jogador que estava arremessando terá direito a 2 arremessos livres. 

- no máximo 30 segundos no ataque. 

- um tempo técnico de 1´ para cada equipe. 

- não será considerada a regra de 3 segundos no garrafão. 

- não pode voltar quadra (depois que o ataque ultrapassou o meio). 

- falta antidesportiva (2 lances + posse de bola + dois minutos fora com substituição). 

- Iniciar o jogo com o lançamento de bola ao ar entre dois jogadores, um de cada equipe sendo 

o capitão de cada equipe escolhido pra realizar essa disputa da bola. 

- Bola presa: usar posse de bola alternada. 

- Após 6 minutos de jogo troca de lado, sem intervalo. 

- Substituição livre, sem parar o jogo, em frente à mesa. 
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Metas: 

- Não falar palavrão. 

- Conseguir pelo menos 4 bandejas no jogo. 

- Colocar todos jogadores em quadra. 

- Jogar 6 minutos fazendo marcação individual; 

- Não cometer mais de 5 faltas coletivas na partida; 

- ter uma menina em quadra 

- não infringir a regra de "andar com a bola" mais do que 2x no jogo. 
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 Voleibol 

 Contexto dos jogos (espaço, tempo etc): a partir do contexto fica mais fácil conversar 

sobre as metas e regras. 

- Dimensão da quadra: quadra externa do CEPEUSP. 

- Jogo: 2 sets de 21 pontos. 

- Altura da Rede: 2,00 metros. 

- Número de jogadores em quadra: 6. 

 

Regras: 

- Não pode tocar na rede (interfere na jogada); 

- O jogador não pode dar 2 toques na bola; 

- Não é permitido segurar, empurrar ou carregar a bola; 

- A equipe não pode dar mais de 3 toques; 

- Os jogadores não podem invadir a área do adversário, com exceção da invasão involuntária. 

- São 6 jogadores jogando e 6 na reserva; 

- Líbero não pode cortar e bloquear; 

- Tem que fazer o rodízio; 

- Não pode bloquear e cortar o saque; 

- um tempo técnico de 1´ para cada equipe por set. 

- não tocar na rede. 

- fazer o rodízio corretamente. 

- não invadir por baixo da rede. 

- não pisar na linha na hora de sacar. 

- Permitir um jogador no fundo da quadra pisar na linha dos três metros ou na área frontal 

antes de fazer contato com a bola acima do bordo superior da rede. 

 

Metas: 

- Conseguir pelo menos 2 pontos de cortada. 

- Conseguir colocar todos jogadores em quadra. 

- Jogar sem cometer erro no rodízio. 

- Jogar tentando utilizar ao máximo de jogadas com 3 toques. 

- Não pisar na linha quando for sacar. 
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- Marcar no mínimo 12 pontos no jogo. 

- comunicação/incentivo constante entre todos durante o jogo. 
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 Futsal 

 Contexto dos jogos (espaço, tempo etc): a partir do contexto fica mais fácil conversar 

sobre as metas e regras. 

- Dimensão da quadra: quadra externa do CEPEUSP. 

- Tempo de Jogo: 12 minutos. O tempo de jogo não será parado ao longo das definições 

sobre os lances, a não ser quando o mediador perceber que uma equipe estiver sendo 

prejudicada propositalmente. 

- Número de jogadores em quadra: 5. 

 

Regras: 

-Cobrar saída, lateral e escanteio com os pés em até 5 segundos; 

-Cobrar tiro de meta com as mãos, somente pelo goleiro dentro da área em até 5 segundos; 

- Pode jogar como goleiro linha mesmo recebendo a bola em sua quadra de defesa, pelo 

tempo necessário até realizar um passe; 

- O goleiro só pode pegar a bola recuada somente com os pés; 

- A partir da 3ª falta, direta sem barreira. 

- Palavrão será considerado falta. 

- Falta violenta (exemplo, carrinho), o jogador será substituído (a decisão será dos mediadores 

e educadores). 

 

Metas: 

- Fazer mais de 2 gols no futsal. 

- Utilizar o rodízio de todos os atletas durante a partida. 

- Acertar todas as cobranças de lateral (de acordo com a regra). 

- Fazer no máximo 2 faltas. 

- Tomar no máximo 2 gols. 

- Trocar o Goleiro durante a partida. 

- Fazer gol de goleiro. 

- Fazer gol de cabeça. 

 


