
 

                                        
 
 
 

 

 

– JISUDESC 2018 – 
INFORMATIVO No 01 

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

ALTERAÇÕES DE REGULAMENTO 
 
1) O Art. 11º do Regulamento Técnico, que consta nas modalidades Futebol Suíço e Futebol Suíço Sênior, 

passa a ter a seguinte redação: 
 
“Art. 11º – Nas partidas em que seja necessário um vencedor, em caso de empate no tempo normal, a 
classificação será disputada em cobranças de pênaltis. Cada equipe...”. 
 
2) O Art. 13º do Regulamento Técnico, que consta na modalidade Voleibol 4x4 Masculino e Feminino, 

passa a ter a seguinte redação: 
 
“Art. 13º – É permitido toque no primeiro contato (recepção do saque, ataque suave, defesa, etc.), como no 
Voleibol de quadra.” 
 
3) O Art. 1º, item “c”, do Regulamento Técnico, que consta na modalidade Sinuca Masculino e Feminino, 
passa a ter a seguinte redação: 
  
“Art. 1º – A competição do BILHAR BOLA 08, será regida da seguinte forma: 

c) Na fase classificatória, cada confronto será definido por uma partida; após a fase classificatória, a disputa 
de um confronto será ao melhor de três partidas, sendo ganhadora a dupla que vencer duas delas.” 
 
4) O Art. 19º do Regulamento Técnico, que consta na modalidade de Truco Livre, passa a ter a seguinte 

redação: 
 
“Art. 19º – Na hipótese das duas equipes chegarem a 11 pontos, a partida será decidida “no escuro” (os 
jogadores somente poderão levantar as cartas na sua vez de jogar).” 
 
5) O Art. 2º do Regulamento Técnico, que consta na modalidade de Dominó Livre, passa a ter a seguinte 

redação: 
 
“Art. 2º – Cada jogo será disputado em 01 (uma) partida vencedora de 100 (cem) pontos.” 
 
6) Os Art. 1º e 11º do Regulamento Técnico, que constam na modalidade de Taco Masculino e Feminino, 

passam a ter a seguinte redação: 

 
“Art. 1º - Cada centro poderá relacionar para a competição até uma dupla masculina e uma dupla feminina.” 

 
“Art. 11º - Da condição de rebatida entre bases – Qualquer rebatida em que a bola permaneça entre as duas 
linhas de arremesso, faz com que a bola volte para a base de onde foi arremessada (ou seja, não vale mais a 
condição do “tudo” ou “nada”).” 

 
 
INFORMAÇÕES, DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: 
E-mail do JISUDESC: jisudesc@udesc.br 
Página do JISUDESC: www.udesc.br/jisudesc 
Coordenadoria de Eventos: (48) 3664-8031 ou 9 8843-3609. 
 

Florianópolis, 24 de setembro de 2018. 
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