INFORMATIVO JIUDESC 2018 – No 02

A Comissão Organizadora do JIUDESC 2018, no uso de suas atribuições, comunica:

01. Retificações no Regulamento Geral
Art. 59
(...)
§ 2° - Nas modalidades coletivas haverá disputa direta de terceiro colocado. Nas modalidades
disputadas em duplas não haverá disputa direta de terceiro colocado, neste caso, o terceiro
será definido pela melhor campanha em toda a competição, considerando os critérios
conforme regulamento técnico.

02. Retificações no Regulamento Técnico
Modalidades Coletivas
Todos os regulamentos técnicos das modalidades coletivas (basquetebol, basquetebol 3x3,
futebol de campo, futebol society, futsal, handebol, voleibol) foram alterados para
atendimento da alteração citada acima (disputa de terceiro lugar). Foram excluídos os artigos
que tratavam da definição do terceiro por desempenho.
Atletismo
Inclusão do item 11:
11 Nas provas de campo serão concedidas a todos atletas somente 03 (três) tentativas,
excetuando-se o salto em altura que segue a regra normal.

Futebol de Campo e do Futebol Society (alteração apenas do texto grifado)

Onde se lê: " 6 (...) Caso a equipe infratora estiver perdendo, permanecerá o placar da partida,
ou placar que não favoreça esta equipe. "
Leia-se: "6 (...) Caso a equipe infratora estiver perdendo, permanecerá o placar da partida se
superior a 3 x 0, se inferior ou igual o placar final será de 3x0";

Onde se lê : "9 (...)
b) Vermelho: expulsão e suspensão automática por 01 (um) jogo, e estará ainda, sujeito a
aplicação das penalidades da Comissão de Julgamento. Caso a equipe utilize um atleta que
deveria cumprir punição, a mesma perderá os pontos em questão e o placar será de 3 x 0 para
a equipe adversária. ",

Leia-se: "9 (...)
b) Vermelho: expulsão e suspensão automática por 01 (um) jogo, e estará ainda, sujeito a
aplicação das penalidades da Comissão de Julgamento.
Parágrafo único: Caso a equipe utilize um atleta que deveria cumprir punição, a mesma
perderá os pontos em questão e o placar será de 3 x 0 para a equipe adversária.";

03. Publicação dos recordes do Atletismo e Natação
Nos regulamentos das modalidades atletismo e natação foi incluída uma bonificação extra aos
atletas que estabelecerem novo recorde da competição:
§ 1° - Será atribuída a pontuação extra de 6 pontos ao atleta que estabelecer o novo recorde
da competição para a prova (a lista de recordes será elaborada pela CEVEN e publicada na
página do JIUDESC);
Para atendimento deste item a CEVEN fez análise dos resultados do JIUDESC de 2009 a 2017 e
criou a tabela de recordes por prova atual.
Os documentos estão disponibilizados na página do JIUDESC 2018.

04. Divulgação Cronograma Modalidades
O cronograma prévio das modalidades foi divulgado na página do JIUDESC 2018:
http://www.udesc.br/jiudesc/jiudesc2018
Este cronograma prévio é elaborado com base nas informações (número de inscritos) de anos
anteriores. É dada uma estimativa de datas/períodos para cada modalidade. Contudo,
dependendo do número de inscritos, poderá sofrer alterações.

Florianópolis, 05 de abril de 2018.
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