Descrição, Objetivos e Congresso Técnico
Art. 1º - Este regulamento é o conjunto das disposições que regerão os
Jogos Mostratec 2019.
Art. 2º - São objetivos dos Jogos Mostratec 2019:
- Estimular a prática saudável e educativa do esporte, dando continuidade
ao trabalho iniciado dentro da escola, nas aulas de Educação Física.
- Integrar os alunos das diferentes escolas, estimulando o espírito de
respeito, cooperação e solidariedade.
- Destacar o estudante adolescente como foco da atividade esportiva
escolar, valorizando os diversos âmbitos envolvidos na prática educativa: a
saúde, o desempenho e a estética.
- Reforçar a relação da MOSTRATEC junto ao público jovem, associando seu
nome a todos os aspectos positivos do esporte.
- Consolidar o evento como uma competição estudantil organizada e
disciplinada.
Estrutura Administrativa
Art. 3º - Os Jogos Mostratec 2019 serão realizados entre os dias 21 e 25 de
outubro.
Art. 4º - A Comissão Organizadora e Coordenação Geral do evento é
composta pelos professores da Fundação Liberato em parceria com o
jornal “O Polvo”. Parágrafo Único: É competência destes a organização
geral do evento, o planejamento e a execução de todas as ações relativas a
competição que integra os Jogos Mostratec 2019, incluindo a elaboração
do regulamento técnico; organização das inscrições; elaboração de todo
programa de jogos; organização do congresso técnico e sorteio das chaves;
controle técnico e disciplinar; e a distribuição de informações relativas às
competições.
Art. 5º - A Comissão Disciplinar dos Jogos Mostratec 2019 será composta

pelos professores da Fundação Liberato. Esta comissão avaliará todos os
casos de falta de conduta disciplinar acontecidos no âmbito do evento dos
Jogos Mostratec 2019 que não estejam previstas nas Medidas Disciplinares
Automáticas, acontecidos antes, durante ou depois das competições,
determinando sanções quando for o caso, dentro dos objetivos que
norteiam a realização deste evento e que já foram expressos neste
Regulamento.
Parágrafo Único: A Comissão Disciplinar deverá analisar todos os casos
apresentados. Para isso, poderá solicitar documentos, depoimentos de
integrantes das equipes ou quaisquer outros recursos que possibilitem um
melhor julgamento dos fatos. A Comissão Disciplinar, após analisar a
situação apresentada, poderá:
- penalizar de forma educativa e alternativa;
- advertir;
- suspender total ou temporariamente, por jogo, do evento;
- retirar ou transferir pontos;
Em todos os casos, a Coordenação Geral do evento deverá informar a(s)
direção(ões) da(s) escola(s) envolvidas sobre o episódio e a avaliação
emitida pela Comissão Disciplinar.
Modalidade e Categorias
Art. 6º - Os Jogos Mostratec 2019 serão disputados nas seguintes
modalidades e categorias:
MODALIDADE
Voleibol
Futsal
Handebol

NAIPE
Masculino e
Feminino
Masculino e
Feminino
Masculino e
Feminino

CATEGORIA

FAIXA ETÁRIA

Juvenil

Nascidos a partir de 2001

Juvenil

Nascidos a partir de 2002

Juvenil

Nascidos a partir de 2001

Parágrafo Único: No Futsal cada escola poderá inscrever uma equipe, por
ordem de inscrição, até completar o número máximo de 20 equipes para o
naipe masculino e 20 equipes para o naipe feminino. No voleibol o número
máximo é de 5 equipes para o naipe masculino e 5 equipes para o naipe
feminino e no Handebol, 6 equipes para o naipe masculino e 6 equipes
para o naipe feminino. Caso exceda este número, os inscritos serão

informados e aguardarão numa lista de espera. Caso haja alguma
desistência, serão comunicados a partir do dia 15 de outubro e poderão
ocupar a vaga.

Inscrições
Art. 7º - As equipes do Futsal, Voleibol e Handebol se inscreverão no site
www.jogosmostratec.com.br até o dia 11 de Outubro, conforme
procedimento informado no próprio site. O pagamento deverá ser
efetuado em até 72 horas após inscrição da equipe no site, através de
depósito bancário (Santander (033), Ag – 1089, c/c 13001397-6, em favor
de Larci Carolina Weschendelder da Silva – CNPJ 31.093.846/0001-47).
A cópia do comprovante de depósito deverá ser enviada em até 72 horas
após a transferência bancária para jogosmostratec@opolvo.com.br com a
identificação da escola, modalidade e naipe.
Nota: As inscrições serão consideradas efetivadas após confirmação do
pagamento da taxa de inscrição (Comprovante enviado por email). Caso o
comprovante não seja enviado até o período limite a equipe será
considerada desistente e outra poderá ser chamada para o seu lugar.
Art. 8º - Cada equipe poderá inscrever o seguinte número de atletas:
MODALIDA
DE

NAIPE

CATEGORIA

Voleibol

Masculino e Feminino

Juvenil

Futsal

Masculino e Feminino

Juvenil

Handebol

Masculino e Feminino

Juvenil

Nº MÁXIMO DE
ATLETAS
12 atletas por
equipe
10 atletas por
equipe
14 atletas por
equipe

Parágrafo Primeiro: Somente poderão participar da competição alunos
regularmente matriculados na escola inscrita.
Parágrafo Segundo: É da responsabilidade de cada aluno estar em
condições físicas de saúde para participar na competição.

Parágrafo Terceiro: A listagem dos atletas inscritos deverá ser entregue à
Comissão Organizadora dos Jogos Mostratec 2019 carimbada e assinada
pelo(a) Diretor(a) da Escola no dia da realização da modalidade e este ato
caracteriza o conhecimento e o aceite por parte da equipe inscrita de todas
as condições dispostas neste Regulamento.
No dia da competição, ao chegar ao ginásio, o responsável pela equipe
deverá procurar a Comissão Organizadora para entregar e retificar ou
ratificar a listagem dos atletas inscritos (pré súmula enviada) para os Jogos
Mostratec 2019 devidamente assinada e carimbada pelo diretor da escola.
Não serão aceitas inclusões manuais de atletas na ficha se inscrição. A
troca de atletas deverá ser feita em nova ficha (retificação da antiga) com
assinatura da direção.
Art. 9º - O valor da inscrição para todas as categorias em disputa (Futsal,
Voleibol e Handebol) será de R$ 100,00 por equipe.
Art. 10º - As inscrições poderão ser realizadas até 11 de Outubro ou
enquanto houver vagas.
Art. 11º – As equipes de Futsal, Voleibol e Handebol que efetivaram o
pagamento da inscrição, que forem eliminadas ou que desistirem da
competição não serão ressarcidas, em hipótese alguma, do valor de
inscrição pago.

Congresso Técnico
Art. 12º - O Congresso Técnico será realizado em data a ser divulgada, às
20h, em local a ser definido na Fundação Escola Técnica Liberato, situada
na Rua Inconfidentes, 395. Bairro Primavera, Novo Hamburgo, RS.
Nota – É importante a presença de um representante da equipe, jogador
inscrito ou responsável pela equipe inscrita. Todas ações definidas no
congresso técnico deverão ser cumpridas no Jogos Mostratec 2019.
Art. 13º- Em cada jogo, as equipes deverão estar acompanhadas por um
profissional de Educação Física e/ou estagiário desta mesma área de
atuação. Estes representantes devem estar vinculados a instituição na qual
representam durante o evento.

Art. 14º - No primeiro jogo da competição, os atletas deverão apresentar
algum dos seguintes documentos:
- carteira de identidade com foto (original ou cópia autenticada)
- passaporte (original ou cópia autenticada)
- carteira de trabalho (original)
- identidade estudantil com foto e atualizada.
- Print de identidade digital
Parágrafo único: Em caso de perda do documento, o atleta deverá
apresentar o boletim de registro de ocorrência em uma Delegacia,
acompanhado de um documento com foto que comprove sua identidade.

