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Art. 1º - A competição de Goalball do PARAJEM’S 2022, será realizada de acordo com as regras da 

International Blind Sport Federation – IBSA. 

Parágrafo Primeiro: A coordenação da modalidade poderá realizar, se julgar necessário, algumas 

alterações nas regras em vista da característica da competição e dos participantes, para potencializar a 

participação dos inscritos e, consequentemente, contribuir com o desenvolvimento da modalidade. 

Parágrafo Segundo: A necessidade de tais alterações será avaliada após o recebimento das inscrições 

para a modalidade. Caso elas realmente ocorram, serão informadas no Congresso Técnico. 

Parágrafo Terceiro: A equipe que tiver seus atletas inelegíveis na classificação oftalmológica e não 

conseguir manter um número mínimo de atletas para a competição, os mesmos serão distribuídos nas 

equipes inscritas, não podendo exceder a 05 (cinco) atletas em cada equipe, de acordo com o Regulamento 

Geral, além de não ter direito de receber pontos para o seu Estado de origem. 

Art. 2º - A participação dos alunos na competição obedecerá a seguinte faixa etária nos gêneros masculino 

e feminino: 

Categoria única: alunos nascidos em 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008. 

Parágrafo Primeiro: Em hipótese alguma, nenhum aluno poderá ser inscrito por mais de 01 (uma) equipe 

nesta modalidade. 

 Art. 3º - A categoria deverá atender às descrições da classificação visual da IBSA. 

Art. 4º - A forma de disputa será divulgada no Congresso Técnico e dependerá do número de equipes 

participantes, de forma a oportunizar o maior número de jogos possíveis para cada equipe. 

 Art. 5º - Quinze minutos antes de sua primeira partida na competição, a equipe deverá apresentar à mesa 

de arbitragem, os documentos de identidade de todos os membros da equipe, juntamente com a respectiva 

numeração dos jogadores – LineUp. 

Parágrafo Único:   A numeração dos alunos será seguida para todas as outras partidas da competição, só 

podendo ser alterada pelo técnico da equipe, mediante nova listagem (LINE UP) a ser apresentada à mesa 

de arbitragem, seguindo os mesmos procedimentos da anterior. 

Art. 6º - A pontuação das equipes por jogo na competição, será computada da seguinte forma: 



 
 
 
 
 
 
 

 

I. Vitória: 3 pontos 

II. Empate: 1 ponto 

III. Derrota: 0 ponto 

 

OBS: TODA A EQUIPE QUE APRESENTAR ATLETA (S) COM A CLASSIFICAÇÃO OFTALMOLÓGICA 

B1, COM PARTICIPAÇÃO NO JOGO DE PELO MENOS UM PERÍODO COMPLETO (PRIMEIRO E/OU 

SEGUNDO TEMPO) RECEBERÁ O BONUS DE 1 PONTO POR PARTIDA. 

 Art. 7º - O sistema de pontuação final será o seguinte: 

CLASSIFICAÇÃO PONTOS 

1º lugar 12 DOZE 

2º lugar 9 NOVE 

3º lugar 7 SETE 

4º lugar 5 CINCO 

5º lugar 4 QUATRO 

6º lugar 3 TRES 

7º lugar 2 DOIS 

8º lugar 1 UM 

 

Art. 8º Os critérios de desempate a serem aplicados na fase classificatória das competições (caso houver), 

ou nas competições disputadas em sistema de pontos corridos, serão: 

1º. Critério: Pontos ganhos 

2º. Critério: Maior número de vitórias 

3º. Critério: Confronto direto (somente entre 2 equipes) 

4º. Critério: Saldo de gols 

5º. Critério: Menor número de gols sofridos 6º. Critério: Maior número de gols feitos 

7º. Critério: Maior número de atletas com a classificação oftalmológica B1  

8º. Critério: Sorteio 



 
 
 
 
 
 
 

Art. 9º -  Serão entregues medalhas aos alunos e técnicos das três primeiras equipes classificadas. 

 Art. 10º -  Serão premiadas com troféus as 03 (três) primeiras equipes classificadas na modalidade. 

 Art. 11º - Será premiado com troféus o artilheiro de cada gênero. 

 

 Art. 12º - Embora os horários designados na tabela devam ser cumpridos – como há em regra o término 

da partida com a diferença de 10 gols – é aconselhável que todas as equipes estejam atentas a possíveis 

antecipações no horário estipulado das suas respectivas partidas. 

Parágrafo Único: Será estipulado o prazo máximo de 7 minutos de tolerância na primeira partida da rodada, 

sendo que a não apresentação da equipe, pronta para o jogo nesse prazo, será considerada WxO. 

Art. 13º - O aluno que for expulso durante uma partida, estará automaticamente suspenso da 

partida subsequente. 

Parágrafo Único: Além da suspensão automática para o próximo jogo, o aluno ficará sujeito 

às apelações da Comissão Disciplinar do Tribunal Disciplinar Paralímpico. 

Art. 14º - Os casos omissos deste Regulamento serão resolvidos pela Coordenação do 

Goalball e pela Gerência Técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direção Técnica 

Jogos Escolares Maranhenses – PARAJEM’s 2022. 


