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9a OLISANTA 
 

 

 

REGULAMENTO OFICIAL – 2017 

“Cultivai a inteligência de seu filho, mas, antes de tudo, cultivai o seu 

físico, porque é ele que orienta o desenvolvimento mental, é necessário 

primeiro tornar seu filho são e forte para vê-lo mais tarde inteligente e 

sadio...” 
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9a OLISANTA 

Regulamento Geral 

 

Art. 1o– Disposições preliminares: 

 A 9a Olisanta acontecerá entre os dias 31 de março de 2017 e 20 de maio de 

2017, envolvendo 14 bairros e 06 localidades que serão divididos em 08 equipes. As 

equipes serão divididas em duas chapas por sorteio. 

Todos os bairros deverão fazer parte do cerimonial de abertura com 05 

integrantes para participar da dança de abertura, e no desfile das delegações no 

mínimo 05 atletas ou representantes de seu bairro, uniformizados, mais os seus 

respectivos Garota, Garoto e Rainha da Olisanta. 

Art. 2o – Bairros e Localidades Participantes: 

 Adolfo Correia da Silva; 

 Bela Vista (Waely); 

 Campo Alto; 

 Centro; 

 Campo do Areião; 

 COHAB; 

 Coletoria Velha; 

 Cristo Rei; 

 Faxinal das Águas (Polpa de Madeiras); 

 Garagem/Marciliano Fernandes; 

 Gilberto Grochovski; 

 Menegate; 

 Navegantes/Guilherme Rauen; 

 Nossa Senhora Aparecida; 

 Por do Sol; 

 Rio Bonito; 

 Santa Cruz; 

 São Cristóvão; 

 Vila Bonet. 

 



 

 ESTADO DE SANTA CATARINA 
 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES – SANTA CECÍLIA 
 

Rua: Cabo João Ma Teixeira Palhano, (Anexo Prédio Centro dos Idosos) – email: 
fmesc@santacecilia.sc.org.br 
Fone/fax: (49) 3244-3000 – CEP 89540-000 Santa Cecília – Santa Catarina. 

 

Art. 3o – Modalidades e Categorias 

 Futsal Livre; 

 Futsal Veterano (nascidos até 1981 – 36 anos) 

 Futsal Livre Feminino; 

 Futsal Sub-17 (nascidos até 2000) 

 Futsal Sub-15 (nascidos até 2002) 

 Futsal Sub-13 (nascidos até 2004) 

 Futsal Sub-11 (nascidos até 2006) 

 Futsal Sub-09 (nascidos até 2008) 

 Voleibol Feminino; 

 Voleibol Masculino; 

 Bocha Masculino (individual); 

 Bocha Feminino (individual); 

 Bocha Misto (dupla mista, trio misto); 

 Canastra (tranca 03 pretos); 

 Truco; 

 Dominó; 

 Tênis de Mesa (ping-pong): (masculino e feminino); 

 Xadrez; 

 Bolão Feminino (quarteto com descarte na menor pontuação); 

 Bolão Masculino (quinteto com descarte na menor pontuação); 

 Atletismo Livre (7x 1000); 

 Atletismo Veterano Masculino (nascidos até 1981 – 36 anos); 

 Atletismo Feminino; 

 Atletismo Sub-15 (nascidos até 2002); 

 Atletismo Sub-13 (nascidos até 2004); 

 Atletismo Sub-11 (nascidos até 2006); 

 Atletismo Sub-09 (nascidos até 2008); 

 Garoto e Garota Olisanta (13 a 17 anos); 

 Tiro ao prato; 

 Torneio de laço; 

 Voleibol de areia (masculino, feminino e misto); 

 Poker. 
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Art. 4o- Pontuação Final:  

Será somada a pontuação do Bairro para as modalidades de: Futsal, Voleibol, Bocha 

individual, Bocha dupla, Bocha Trio, Bolão (quinteto e quarteto com descarte na menor 

pontuação), Truco, Canastra, Dominó, Tênis de mesa, xadrez, Atletismo, Tiro ao Prato, Torneio 

de Laço, Vôlei de Areia e Poker a seguinte pontuação:  

Campeão 25 pontos 5o Colocado 09 pontos 
Vice-Campeão 20 pontos 6o Colocado 08 pontos 
3o Colocado 15 pontos 7o Colocado 07 pontos 
4o Colocado 10 pontos 8o Colocado 06 pontos 
     

Pontuação por jogo: 

 Vitória:  03 pontos 

 Empate:  01 ponto  

 Derrota: 00 ponto 

 W.O:  - 03 pontos 

 

Abertura 

Serão computados 10 pontos para cada equipe que desfilar com no mínimo 05 atletas 

uniformizados (camiseta ou colete da cor do bairro), garota e garoto e fazer parte do 

cerimonial de abertura com 05 integrantes para participar da dança de abertura. Os pontos 

serão somados na pontuação geral.  

 

Casal Garota e Garoto Olisanta 

Serão Computados: 

Campeão 25 pontos 5o Colocado 09 pontos 
Vice-Campeão 20 pontos 6o Colocado 08 pontos 
3o Colocado 15 pontos 7o Colocado 07 pontos 
4o Colocado 10 pontos 8o Colocado 06 pontos 
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Art. 5o – Formula de Disputa 

As 08 Equipes serãodivididos em duas chaves sendo “A” e “B” estas jogam entre si 

dentro das chaves, classificam – se os dois que mais pontuarem de cada chave, totalizando 

quatro equipes. Nesta fase joga 1o “A” X 2o “B” e o 1o “B” x 2o “A”. Os Vencedores fazem a final 

e os perdedores disputam o terceiro lugar. 

 

Art. 6o – Critérios de Desempate 

Futsal – Voleibol – Vôlei de Areia – Bocha - Canastra – Truco – Dominó – Tênis de mesa – 

Xadrez 

*Duas Equipes: 

- Confronto direto; 

- Menor número de sets/gols/pontos perdidos ou sofridos na chave; 

- Maior número de Sets/gols/pontos marcados na chave; 

- Sorteio 

*Três Equipes: 

- Menor número de sets/gols/pontos perdidos ou sofridos na chave; 

- Maior número de sets/ gols/pontos marcados na chave; 

- Sorteio 

Bolão 

- Confronto (entre duas equipes); 

- Maior número de 09; 

- Maior número de 08, 07... 

Entre Três ou mais equipes 

- Maior número de pontos feitos entre as equipes empatadas; 

- Maior número de 09; 

- Maior número 08, 07... 
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Bocha 

*Duas Equipes: 

- Confronto; 

- Saldo de pontos entre as Equipes empatadas 

- Sorteio 

Entre Três ou mais equipes 

- Saldo de pontos entre as equipes empatadas; 

- Sorteio. 

 

Art. 7o – Premiação: 

 Serão premiados todos os atletas Campeões e Vice-Campeões de cada modalidade; 

 Receberão troféus as equipes classificados de 1o a 8o colocados na classificação geral. 

 

Art. 8o – Comissão Disciplinar 

Parágrafo 1o – Qualquer situação que envolva atitudes antidesportiva estará sujeita  

às penalidades do Código de Justiça Municipal da FMESC; 

Parágrafo 2o – Em caso de W.O. serão descontados 10 pontos do geral de referente bairro que 

o cometeu; 

Parágrafo 3o – Todas e quaisquer infrações cometidas pelas equipes ou membros das mesmas, 

que interfiram no resultado, será transferida a vitória para a equipe adversária e anotará para 

fins de controle o resultado 01x00; 

Parágrafo 4º – Todo dirigente de equipe poderá entrar com recurso quando sentir-se 

prejudicado. O recurso deverá ser entregue impresso em via formal na FMESC até o final do 

primeiro dia útil de trabalho na FMESC após o término da partida. 

AO ENTRAR COM RECURSO, O SOLICITANTE, CASO NÃO PROVE O SOLICITADO, ESTARÁ 

PERDENDO 10 PONTOS NA PONTUAÇÃO GERAL DO SEU BAIRRO. 
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Art. 9º – Documentação: 

Para as modalidades que se fixa idade limite, quando houver dúvidas por parte da 

coordenação técnica, o presidente do bairro deverá comprovar com documentos originais, 

caso contrário, aplica-se o art. 8º, parágrafo 4º deste regulamento. 

 

Art. 10º - Participação do Atleta: 

Cada atleta poderá participar de número ilimitado de modalidades. 

 

Regulamento Técnico 

Futsal: 

- Inscrições ilimitadas de atletas; 

- O atleta pode adentrar em quadra em qualquer momento se seu jogo; 

- Em caso de empate que precise apontar um vencedor, este será definido na cobrança de 03 

penalidades com cobrador diferentes; 

- Serão suspensos atletas que acumulem 02 cartões amarelos (por um jogo) ou atletas que um 

cartão vermelho (também por um jogo), além destes dependendo o caso pode estar sujeitos 

às penalidades do Código de Justiça Esportiva Municipal; 

- Serão zerados os cartões amarelos na semifinal e final; 

- Em casa de agressão o atleta estará expulso da competição (está sujeita penalização de 02 

anos); 

- Para a modalidade de FUTSAL LIVRE, serão realizados em dois tempos de 20 minutos, sendo 

que o minuto final será cronometrado; 

- Para modalidades de FUTSAL VETERANO, serão realizados em dois tempos de 15 minutos, 

sendo que o minuto final será cronometrado; 

- Para a modalidade de FUTSAL FEMININO, serão realizados em dois tempos de 10 minutos, 

sendo que o minuto final será cronometrado; 

- Para a modalidade de FUTSAL SUB, 09, 11, 13 serão realizados em dois tempos de 7 minutos, 

sendo que o minuto final será cronometrado;  

- Para a modalidade de FUTSAL SUB 15, 17 serão realizados em dois tempos de 10 minutos, 

sendo que o minuto final será cronometrado. 
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 Voleibol Feminino e Masculino: 

- Será disputado na melhor de 02 sets com 25 pontos; 

- Em caso de uma equipe vencer os 02 primeiros sets não haverá necessidade de jogar o 

terceiro set; 

- Em caso de empate será disputado o tie break até 15 pontos; 

- Poderá iniciar o jogo com no mínimo 03 atletas. 

 

 Voleibol de Areia Masculino e feminino: 

- Será disputado na melhor de 02 sets com 21 pontos; 

- Em caso de uma equipe vencer os 02 primeiros sets não haverá necessidade de jogar o 

terceiro set; 

- Caso haja empate de sets será realizado o tie break até 15 pontos;  

- Poderá iniciará o jogo com no mínimo 02 atletas. 

 

 Bocha feminino e Masculino: 

- Será disputada: individual para a modalidade masculina e feminina (quem joga individual não 

poderá disputar nem a dupla, nem o trio); 

- Será disputada: dupla mista e trio misto (sendo que o trio pode ser 2 homens e 1 mulher ou 2 

mulheres e 1 homem); 

- Quem joga bocha não pode disputar o bolão. 

 

 Bolão Feminino e Masculino: 

- Bolão feminino será em quarteto e o masculino será em quinteto; 

- A menor pontuação dos quatro atletas não será computada; 

- Haverá a modalidade de bolão individual. 
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 Canastra: 

- Poderá ser disputada por duplas mista (homem e mulher) ou de mesmo naipe; 

- Será vencedor a dupla que atingir a pontuação máxima de 3.000 pontos, ou quando as duas 

equipes ultrapassar esta pontuação, será conhecido o vencedor a que atingir maior pontuação; 

- Tranca (com 03 pretos): 

 

 Truco: 

- Será disputada na melhor de 03 partidas (até 12); 

- Em caso de vitória das 02 primeiras partidas não há necessidades de disputar a terceira. 

 

 Dominó: 

- Poderá ser disputada por dupla mista (homem e mulher) ou de mesmo naipe; 

- A partida encerra com 100 pontos. 

 

 Tênis de mesa: 

- Será disputado individualmente; 

- Não tem idade fixa para escolha do atleta; 

- Será disputada na melhor de 03 partidas (até 11 pontos); 

- Em caso de vitória das 02 primeiras partidas não há necessidade de disputar a terceira. 

 

 Tiro ao Prato: 

- Será disputado individualmente; 

- A disputa será entre 08 atiradores, cada um representando uma equipe; 

- O atirador que atingir o maior número de pratos fica em primeiro, e os outros 

sucessivamente; 

- Os atiradores seguiram o regulamento da CBT em caso de empate.  
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 Torneio de Laço: 

- Será em quartetos. 

 

 Xadrez: 

- Será disputado individualmente; 

- Não tem idade fixa para escolha do atleta; 

- Vence a partida quem capturar o rei do adversário. 

 

 Altetismo 

Serão disputadas provas de 100 metros rasos para todas as modalidades, exceto 

Atletismo livre que será realizado o revezamento 7x1000. 

 

 Garota e Garoto Olisanta: 

Cada Bairro deverá escolher apenas uma representante do sexo feminino e um do 

sexo masculino; 

Os representantes deverão ter de 13 completos até 17 anos incompletos na data da 

abertura do evento; 

As roupas será calção preto e camiseta branca. 

 

HORÁRIO DE ÍNICIO E SEQUÊNCIA DAS PARTIDAS  

Para todas as modalidades, os jogos devem acontecer com o prazo de 10 minutos após 

o término da partida anterior. Caso contrário, se uma equipe ou ambas não se apresentarem 

em quadra dentro do prazo estipulado por este regulamento, será considerado W.O. 

 

UNIFORMES E MATERIAL DE SEGURANÇA DOS JOGOS 

Todos os atletas devem competir com os referentes coletes ou camisas da cor de cada equipe. 

O uso de caneleiras (a critério do atleta), meiões ou calções não necessitam serem padrões. 
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ESTE REGULAMENTO PODERÁ ESTAR SUJEITO ALTERAÇÃO SEMPRE QUE A COMISSÃO 

ORGANIZADORA NECESSITAR. 

 

Atenciosamente, 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE SANTA CECÍLIA  

 

 

 

 

Marcos Antônio Copelli 
Presidente da FMESC 

Reinaldo Fernandes Petry 
Coord. Adm. FMESC 

 

 

 

 

Carlos Cesar Belli 
Prof. Educação Física 

FMESC 

 

 

 

 

Fernando Franca Mattei 
Prof. Educação Física 

FMESC 
 

 

   


