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REGULAMENTO ESPECÍFICO DE HANDEBOL – JEMS 2015 
 

Art.1º - Todos os jogos serão regidos pelas regras oficiais de handebol em tudo que não colidir com 

os regulamentos geral e específico dos Jogos Escolares Municipais de Natal – JEMS.  

Art.2º - Nas modalidades coletivas as categorias até 14 anos, será obrigatório a participação no 

JOGO de todos os alunos-atletas inscritos na súmula. As substituições obrigatórias levarão em 

consideração a proporcionalidade de alunos-atletas em condições de participação para o início do 

jogo em ambas as equipes. 

a) A equipe que não cumprir com as substituições obrigatórias de alunos-atletas inscritos, 

previsto neste parágrafo, perderá os pontos do jogo. 

Art.3º - No Handebol a contagem de pontos será a seguinte: 

  Por vitória                           03 pontos 

  Por empate                          01 ponto 

  Por derrota ou ausência      00 ponto. 

Art.4º - Para desempate, adotar-se-ão os seguintes critérios: 

1- Confronto direto; 

2- Saldo de Gols – Sets – Pontos. Entre as equipes empatadas de igual número de pontos 

(diferença entre o positivo e o negativo); 

3- Sorteio. 

Art.5º - Em caso de desistência ou não comparecimento será consignado WxO e para efeito de 

contagem de pontos será conferido o seguinte resultado:    

         - Handebol - 1 x 0 

Art.6º - O atleta que durante um jogo for punido com cartão vermelho, estará automaticamente 

suspenso do jogo seguinte, só podendo jogar após cumprimento da punição. 

Art.7º - O técnico e/ou assistente que durante um jogo for punido com cartão vermelho, estará 

automaticamente suspenso por dois (02) jogos seguidos, só podendo voltar a dirigir sua equipe após 

o cumprimento da punição. 

Art.8º – Os participantes dos XXIX - JEMS serão identificados nos Jogos ou Provas pela 

apresentação de um dos seguintes documentos originais: 

1- CARTEIRA DE IDENTIDADE;  

2- CARTEIRA DE ESTUDANTE;  

Art.9º - Quando as cores dos uniformes causarem dificuldade de identificação pela arbitragem a 

equipe colocada ao lado esquerdo da tabela dos jogos deverá proceder a troca do uniforme, 

disponibilizado pela organização do evento. 

Art.10 – A não apresentação do Técnico Esportivo e ou Dirigente esportivo à mesa de arbitragem 

para o início do jogo será declarado (W x O) e acarretará advertência ao professor e a escola. Em 

caso de reincidência, a equipe estará eliminada e o professor encaminhado à SUBCOMISSÃO 

DISCIPLINAR.  

Art.11 - Os casos omissos serão resolvidos pela COMISSÃO TÉCNICA. 

  


