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REGULAMENTO GERAL 

 
 

Direção: 
- Diretora: 

 Profª Maria Ginardi Rodrigues Cardoso 

Composição DEFE: 
- Coordenador:  

 Prof° Jorge Edson Cardozo da Silva 

Professores por Modalidades Esportivas: 
- ProfessoraCristina Albino: 

 Apresentações Artísticas; 
 Ginástica Rítmica. 

- Professor Álvaro Cordeiro: 
 Natação; 
 Basquetebol de Praia; 
 Atletismo. 

- Professor Douglas Araújo: 
 Futsal e Beach Soccer; 
 Futebol de Campo. 

- Professor Paulo Henrique e Cristina Albino: 
 Basquete de Quadra; 
 Voleibol de Quadra e Praia. 

- Professor Paulo Henrique: 
 Handebol de Quadra e Praia; 
 Tênis de Mesa. 

- Professor WeydnerWellisson: 
 Judô; 
 Xadrez. 
 



 

 
 32ª OLIMPÍADA CRISTO REI 

 

 

TÍTULO I 

Capítulo I 

Da Justificativa 

Mantendo uma linha educativa de qualidade toda a sua trajetória o Colégio Cristo Rei, 
levanta, na 32ª Olimpíada Cristo Rei, um momento de reflexão a sua profícua caminhada. 

Mostrando como o esporte pode e deve ser instrumento que contribui na formação dos 
nossos alunos. 

Capítulo II 

Dos Objetivos 

A 32ª Olimpíada Cristo Rei tem como objetivo motivar e conscientizar os educandos 
da prática saudável da atividade física, da solidariedade e da fraternidade, através do esporte, 
alicerçando ainda mais a amizade entre educandos e educadores. 

TÍTULO II 

Capítulo III 

Dos Resultados esperados 

 
 Engajamento de toda a comunidade educativa no desenvolvimento e execução da 32ª Olimpíada 

Cristo Rei. 
 Conscientização por parte dos educandos da importância do esporte e da arte como parte de sua 

formação integral. 

TÍTULO III 

Capítulo IV 

Da Organização 
 

Art. 1º. A Direção geral será exercida pela Profª. Gina Rodrigues Cardoso. 
 

Art. 2º. A Comissão Central Organizadora será formada pelo Coordenador Prof. Jorge Edson e 
pelos demais professores do DEFE. 
 

Art. 3º. A Comissão de Justiça e Disciplina será constituída por 03 membros previamente 
indicados pela Direção Geral e pela Comissão Central Organizadora. 

Capítulo V 

Do Período  

Art. 4º. O período de realização da 32ª Olimpíada Cristo Reiserá de 19 a 22 de setembro de 
2018. 
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Capítulo VI 

Da Divisão dos grupamentos 

Art. 5º. A participação das equipes dar-se-á da seguinte forma: 
§1º. Para efeito de participação nos esportes, cada série poderá formar as suas equipes 

nas diversas modalidades. 
§2º. Cada turma só poderá participar com uma equipe em cada modalidade de salão. 
§3º. Para efeito de contagem geral, os pontos serão computados por série. 

 
Art. 6º. As cores dos grupamentos serão as seguintes: 

Capítulo VII 

Das Modalidades 

Art. 7º. As modalidades que serão disputadas no 32ª Olimpíada Cristo Reiserão as 
seguintes. 

JOGOS DE QUADRA 
 

MODALIDADES SEXO N° DE COMPONENTES 
COORDENADORES 
DE MODALIDADES 

QUADRA M F QUADRA CAMPO SALA  
Voleibol x x 12   Prof. Paulo Henrique 
Handebol x x 12   Prof. Paulo Henrique 
Basquete x x 12   Prof. Paulo Henrique 
Futsal x x 12   Prof. Douglas Araújo 
Judô x x Livre   Prof. WeydnerAraújo 
Natação x x Livre   Prof. Álvaro Pimentel 
G.R  x Livre   Prof.ªCristina Albino 
Tênis de mesa x x 05   Prof. Paulo/DEFE 
Xadrez x x   05 Prof. Weydner/DEFE 
Futebol de Campo x x  14  Prof. Douglas Araújo 
Atletismo x x    Prof. Paulo Henrique 

 

JOGOS DE PRAIA 
 

MODALIDADES 
SEXO 

N° DE COMPONENTES 
COORDENADORES 
DE MODALIDADES M F 

Vôlei de praia x x 10 Prof. Álvaro Pimentel 
Hand Beach x x 10 Prof. Paulo Henrique 
Basquete de praia x x 10 Prof. Paulo Henrique 
Beach Soccer x x 10 Prof. Douglas Araújo 

GRUPOA COR GRUPOB COR 
6º ANO AZUL MARINHO/CELESTE 9º ANO ROXO 
7º ANO VERMELHO 1º ANO PRETO 
8º ANO ROSA 2º ANO VINHO 

 3º ANO AZUL CELESTE 
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Capítulo VIII 

Das Participações 

 
Art. 8º. As inscrições serão feitas em formulários próprios, fornecidos pelo DEFE, devendo ser 

preenchido em letras legíveis até 10/09/2018 e entregue ao professor Paulo Henrique, responsável pela 
inscrição dos atletas. 

 
Art. 9º. Poderão participar das 32ª Olimpíada Cristo Rei todos os alunos matriculados e que 

tenham adquirido o KIT de sua série até o prazo determinado. Podendo competir, cada atleta, em todas 
as modalidades. 

 
Art. 10. Somente será respeitado o horário do 1º jogo de cada modalidade, os jogos 

seguintes serão subsequentes deste e mesclados. 
 

Art. 11. O desfile de abertura será realizado no dia 18 de setembro de 2018, com a concentração 
às 18h e o início às 18h30 com a participação obrigatória de todos os participantes trajando camisa dos 
jogos, calça CristoRei, tênis e meia. 

Art. 12. Nos jogos, os atletas somente poderão participar uniformizados com o kit da 32ª 
Olimpíada Cristo Rei. 

 

Capítulo IX 

Da Classificação e Premiação 

 
Art. 13. O campeão da 32ª Olimpíada Cristo Rei será a série que obtiver o maior número de 

medalhas de ouro do quadro de medalhas, e assim sucessivamente para as demais colocações. 
 Esporte coletivo: Uma modalidade vale uma medalha de ouro; 
 Esporte individual: Cada prova vale uma medalha de ouro. 

§1º.  A medalha de ouro será entregue aos participantes da série campeã geral do 
grupamento. O mesmo acontecerá com a medalha de prata. 

§2º.  Não haverá entrega de medalhas por modalidades. 
 

Art. 14. Nas modalidades de disputa coletiva e individual a premiação será feita por medalhas de 
1º e 2º lugar. 

Art. 15. A série/turma que desfilar com o número de participantes exigido, mínimo de 20 
alunos,todos trajando o tema da Olimpíada, poderá ganhar até 10 pontos na pontuação geral. 

Art. 16. A pontuação obtida pela série na 32ª Olimpíada Cristo Rei, será acrescida na média da 
2ª fase do 3° bimestre de 2018, obedecendo-se o seguinte: 

I – Jogos Coletivos e Individuais: 
a) 1° lugar do grupamento: 1,00 pontos; 
b) 2° lugar do grupamento: 0,75 pontos; 
c) 3° lugar do grupamento: 0,50 ponto. 

II – Jogos de Praia e Apresentação Artística: 
a) 1° lugar do grupamento: 1,00 pontos; 
b) 2° lugar do grupamento: 0,75 pontos; 
c) 3° lugar do grupamento: 0,50 ponto. 
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Capítulo XI 

Das Disposições Gerais 

 
Art. 17. Só poderá participar das 32ª Olimpíada Cristo Rei, o aluno regularmente matriculado 

no colégio e que esteja apto e com frequência regular nas aulas de educação física e nos esportes. 
 

Art. 18.  Toda e qualquer comunicação oficial sobre as Olimpíadas, será feita pela Coordenação 
Geral aos representantes das séries. 
 

Art. 19.  A homologação dos resultados será feita através da Coordenação Geral dos Jogos, de 
acordo com as súmulas, outros documentos, enviados a coordenação de cada modalidade. 
 

Art. 20.  Os participantes deverão estar uniformizados: Kit dos jogos, tênis, meias e devidamente 
inscritos na modalidade que irá participar. 
 

Art. 21.  O representante das equipes junto à Coordenação Geral dos jogos é responsável pela 
parte disciplinar de todos os integrantes da apresentação, dentro e/ou fora das competições. 
 

Art. 22.  Se ocorrer W x O nas modalidades coletivas, a equipe faltosa perderá os pontos normais 
e mais 03 (três) pontos na contagem final da modalidade. Ocorrendo dois W x O seguidos ou não 
consecutivos, a equipe será eliminada da modalidade. 
 

Capítulo XII 

Da Parte disciplinar 

 
Art. 23. Perderá os pontos do jogo, da apresentação artística, ou da competição, a série que: 

I. competir com aluno não inscrito na 32ª Olimpíada Cristo Rei; 

II. provocar o encerramento da partida; 

III. abandonar a quadra; 

IV. utilizar atleta suspenso; 

V. não acatar o regulamento; 

VI. não retirar do ginásio objetos da parte artística após a apresentação; 

VII. utilizar atleta da equipe eliminada, mesmo que da mesma série; 

VIII. fizer e/ou postar comentários que venham denegrir o nome e a imagem do 

colégio: antes, durante e depois da Olimpíada. 
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Art. 24.  Será afastado da 32ª Olimpíada Cristo Rei, o atleta que: 

 

I. Provocar briga ou indisciplina dentro ou fora do local da competição; 

II. Desrespeitar os árbitros, professores, funcionários e/ou colegas; 

III. Comparecer ao local do jogo armado, embriagado ou sob efeito de 

alucinógeno; 

IV. Praticar gestos obscenos. 

 
Art. 25.  O atleta que for expulso de uma partida ficará automaticamente suspenso da partida 

seguinte, porém se a expulsão for motivo grave (briga, pancadaria, palavras e gestos obscenos ou ato 
contra a moral deturpando a filosofia proposta pela escola) este atleta será julgado pela Comissão de 
Justiça e Disciplina, mediante relatório do árbitro da partida, podendo ficar suspenso por mais jogos até 
ser eliminado da competição podendo sofrer sanções por parte da direção da escola. 

 

Capítulo XI 

Das Disposições Gerais 

Art. 26.  Será expressamente proibido aos atletas o uso de broche, pulseiras, brincos, anéis, 
relógios, etc. (materiais contundentes), durante jogos das modalidades que os mesmos possam provocar 
acidentes. 

 
Art. 27. No grupamento A, todos os alunos inscritos nas modalidades coletivas deverão 

participar do jogo. 
 

Art. 28.  Todos os recursos deverão ser apresentados por escritos dirigidos ao presidente da 
Comissão de Justiça e Disciplina, que, juntamente com os demais membros da Comissão, os julgará. 

 
Art. 29.  Serão competentes para entrar com recursos, os capitães ou representantes das 

equipes. Para isso terão um prazo de 02(duas) horas após o término do jogo ou competição.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
Art. 30. A organização das solenidades de abertura e encerramento da 32ª Olimpíada Cristo 

Rei, será feita pelos componentes do DEFE, e a organização de cada modalidade será de responsabilidade 
do respectivo professor. 

 
Art. 31.  Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Geral dos Jogos, ouvida a Direção 

Geral, onde de acordo com as necessidades, serão expedidas normas complementares. 
 

Maceió, 10de agosto de 2018 
 

 
 


