
           
 

 
 

XI JOGOS MACABEUS NACIONAIS 

DAS ESCOLAS JUDAICAS 
 

RIO DE JANEIRO / BRASIL 

06 a 09 de setembro de 2012 



 

REGULAMENTO GERAL 
 
 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

A Macabi Rio, entidade filiada à Macabi Brasil, e organizadora há 19 anos 

dos Jogos Macabeus Nacionais das Escolas Judaicas, realiza este ano a décima 

primeira edição deste evento entre os dias 06 e 09 de setembro, nos clubes 

Hebraica e Monte Sinai. Sendo uma instituição judaica que visa 

essencialmente integrar a juventude, através do esporte, à identidade e aos 

valores do judaísmo, a Macabi Rio se une às diversas entidades da 

comunidade para atingir, em conjunto, seus objetivos. 

 

 

O Movimento Macabi brasileiro visa integrar a juventude judaica de todo país, 

através de atividades esportivas. 

 

Este evento é sempre um excelente momento para conhecermos novos talentos 

que poderão fazer parte de uma delegação brasileira e representar o Brasil em 

eventos internacionais. 

 

 

 

CAPÍTULO I – Da Organização e Realização 

 

Art. 1º - A organização e a realização do evento estarão a cargo da MACABI 

RIO E DA MACABI BRASIL. 

 

CAPITULO II – Dos Jogos 

 

Art. 2º - As competições esportivas serão realizadas nas dependências dos 

clubes Hebraica (Laranjeiras) e Monte Sinai (Tijuca), no Rio de Janeiro. A 



Cerimônia de Abertura será no Clube Hebraica, em Laranjeiras, na quinta 

feira à noite. 

 

Art. 3
o -  

Todas as equipes participantes deverão apresentar-se para os jogos e 

competições devidamente identificadas (crachá) e uniformizadas para a prática 

da modalidade e haverá uma tolerância de 10 (dez) minutos, somente para o 

primeiro jogo da rodada do dia. Nos demais não haverá tolerância. Não será 

permitida a participação de atletas não inscritos em determinada modalidade. 

 

Art. 4
o  – 

 Não haverá tempo para aquecimento em quadra. 

 

Art. 5
o
 - A não apresentação da equipe participante no horário previsto para o 

início da partida implicará na perda dos pontos do jogo em questão por W.O 

(vide regulamento por modalidade). 

Parágrafo único – Será considerado W.O a ausência da equipe no horário 

previsto para início da disputa ou com um número menor de atletas que o 

permitido para início de disputa (somente são considerados os atletas 

devidamente inscritos e identificados, e o número mínimo para disputa 

está informado no regulamento por modalidade) 

 

Art. 6
o
 - As tabelas e horários dos jogos e competições serão estabelecidos 

pelos organizadores. 

 

Art. 7
o 
- A Macabi Rio se reserva no direito de excluir modalidades ou alterar 

tabelas, jogos e provas com o objetivo de facilitar o andamento dos Jogos. 

 

§ 1º - Não será permitido fotografar dentro de quadra. Somente o fotógrafo 

credenciado poderá entrar em quadra. Teremos um espaço montado 

especificamente para fotos de todos os times envolvidos no evento. 

 

 

CAPÍTULO III – Das Inscrições 

 

Art. 8º - As instituições já confirmaram a intenção de participação de suas 

equipes e atletas em documento encaminhado à MACABI RIO. Quaisquer 

modificações nas inscrições de modalidades coletivas só puderam ser feitas 

até o dia 15/08/2012. Após esta data as equipes já foram consideradas 

inscritas.  Os valores das inscrições serão tratados diretamente com cada uma 

das escolas participantes. As escolas que ainda não acertaram seus 

pagamentos deverão fazê-lo até, no máximo, dia 1º/09/2012. As planilhas de 



inscrições individuais (em Excel), devidamente preenchidas, deverão ser 

encaminhadas à coordenação geral, juntamente com o arquivo digital das 

fotografias. 

 

Art. 9º - Cada atleta só poderá ser inscrito, no máximo, em 02 (duas) 

modalidades (duas coletivas ou 1 coletiva e 1 individual ou 2 individuais), 

desde que estas aconteçam no mesmo clube ou em dias diferentes. 

 

Art. 10º - As modalidades coletivas e individuais realizar-se-ão com um 

mínimo de 03 (três) equipes ou atletas inscritos. Caso não haja o número de 

inscrições suficiente, a modalidade poderá ser cancelada pela comissão 

organizadora. Este artigo não valerá para o Handebol, pois a direção dos jogos 

considera essencial a existência desta modalidade, mesmo com menos 

equipes. 

 

 

CAPÍTULO IV – Das Modalidades e Categorias 

 

Art. 11 - As delegações poderão inscrever suas equipes (uma equipe por 

modalidade) por categoria, dentro do seguinte critério de quantidade: 

 

Basquetebol - cada equipe masculina com até 12 alunos. 

Futebol Soçaite - cada equipe masculina com até 12 alunos 

Futsal: cada equipe masculina e feminina com até 12 alunos  

Voleibol: cada equipe masculina e feminina com até 12 alunos  

Handebol: cada equipe masculina e feminina com até 14 alunos  

Tênis de Mesa: livre 

Xadrez: inscrições livres 

 

 

CAPÍTULO V – Da Participação 

 

Art. 12 - O atleta deverá competir representando apenas uma única 

instituição.  Cada instituição só poderá apresentar uma equipe por idade e por 

modalidade. 

Parágrafo único - Para cada modalidade a Comissão Técnica poderá ser 

constituída de até 2 ( dois ) membros que, devidamente credenciados, 

poderão participar dos jogos no banco de reservas. 

 



Art. 13 - Cada atleta só poderá ser inscrito, no máximo, em 02 (duas) 

modalidades. 

Parágrafo único – Nas modalidades coletivas, o atleta será inscrito na sua 

categoria e poderá vir a participar da categoria acima, desde que e somente nas 

modalidades inscritas originalmente (Exemplo: Atleta X da categoria A, 

inscrito nas modalidades Futsal e Basquete poderá disputar as mesmas 

modalidades nas categorias B e C).  

 

Art. 14 – É vetada a participação de atleta de categoria maior (mais 

velho) em provas de categorias menores (mais novos), em qualquer 

hipótese.  

 

Art. 15 - O atleta deverá apresentar-se devidamente identificado (crachá do 

evento) para participar das provas, bem como os membros da Comissão 

Técnica.  

 

Parágrafo único – É vetada a participação sem a apresentação do crachá. 

 

Art. 16 - O atleta deverá apresentar-se devidamente uniformizado para 

participar das provas. 

 

§ 1º O uniforme é composto por meias, calção e camiseta numerada. 

§ 2º Por mera liberalidade da comissão organizadora, em caso de emergência, 

será tolerado o uso apenas de camisetas iguais devidamente numeradas. 

 

Art. 17 - A competição será dividida nas seguintes categorias: 

     Categoria A (nascidos em 99 e 00) 

Categoria B (nascidos em 97 e 98) 

Categoria C (nascidos em  94, 95 e 96) 

 

§ 1º - Para que não acontecesse cancelamento de modalidades, foram 

convidadas duas equipes de ex-alunos de escolas judaicas no Voleibol 

Feminino C e no Handebol Feminino C. Estas equipes não concorrerão a 

medalhas no torneio. 

  

Art. 18 - O atleta participante poderá ser inscrito em 02 (duas) modalidades, 

porém o Comitê Organizador não se responsabilizará pela impossibilidade 

de participação do atleta, em caso de coincidência de horário de jogos de 

duas modalidades.  

 



A organização do evento se compromete a não agendar jogos de modalidades 

coletivas diferentes da mesma categoria para o mesmo horário em cada sede. 

Exemplo: Soçaite B no mesmo horário que futsal masculino B – isto não irá 

acontecer. Já em categorias diferentes não há este compromisso. 

 

CAPÍTULO VI – Do Comitê Disciplinar 

 

Art. 19
 
- O Comitê Organizador nomeará 3 membros para a Comissão 

Disciplinar. Os nomes dos mesmos serão informados no evento.  

 

 

CAPÍTULO VII – Dos Recursos e Penalidades 

 

Art. 20
 
- Dos Recursos 

Parágrafo único – Toda entidade que se julgar prejudicada, poderá impetrar 

em até 2 ( duas ) horas após o término da partida ou ocorrência do evento, 

manifestando-se por escrito com aval do responsável pela delegação, dirigida 

a Comissão Disciplinar. 

 

Art. 21 - Das Penalidades 

 

A) Gravíssimas 

 

I - Uso de Drogas e ou Bebidas Alcoólicas (não serão toleradas de maneira 

alguma) 

Pena – Expulsão imediata dos Jogos. 

 

 

II - Vias de fato e/ou brigas entre atletas e responsáveis  

§ 1º - Em ambiente de jogo (somente se relatada em súmula, por árbitro 

responsável) 

Pena – Além de pena disciplinar desportiva, o atleta será imediatamente 

excluído das competições desportivas. 

§2º - Fora de ambiente de jogo. 

O infrator poderá ser denunciado por qualquer membro da organização dos 

Jogos ou por funcionário da equipe de segurança. 

Pena – O atleta será imediatamente excluído das competições desportivas. 

Se houver participação de membro da delegação ou responsáveis, estes serão 

imediatamente expulsos dos Jogos. 

 



III - De participação indevida 

Em caso de recurso sob veracidade de identificação e idade do atleta, será 

convocado o responsável pela entidade, a comparecer perante a comissão 

disciplinar acompanhando o menor com os documentos originais. 

Pena – Em caso de irregularidade, o atleta será excluído das provas 

desportivas restantes e os jogos em que este atleta disputou de maneira 

irregular terão seu resultado original anulado (mesmo que tenha ocorrido 

derrota para o infrator) e convertido para W.O em favor do adversário. A 

MACABI RIO notificará a diretoria da escola infratora. 

 

IV - Vandalismo e ou Depredação 

O infrator poderá ser denunciado por qualquer membro da organização dos 

Jogos ou por funcionário da equipe de segurança. 

Pena – Expulsão imediata dos Jogos e a entidade responsável responderá pelo 

ressarcimento do valor do bem destruído ou danificado. 

 

B - Graves 

 

I - Circulação pelo clube após horário de recolher 

Após toque de recolher, por motivo de segurança, os atletas deverão voltar a 

seus hotéis junto com sua delegação (atletas de fora do Rio) e os atletas do Rio 

deverão sair do clube assim que terminarem as competições e/ou eventos. Os 

atletas que estiverem dormindo na Hebraica deverão obedecer às normas do 

clube, não descuidando do patrimônio alheio. 

O infrator poderá ser denunciado por qualquer membro da organização dos 

Jogos ou por funcionário da equipe de segurança. 

Pena – Advertência ao responsável, e em caso de reincidência, o atleta será 

excluído das participações nas competições desportivas. 

 

II - Atitude ou comportamento indevido  

O infrator poderá ser denunciado por qualquer membro da organização dos 

Jogos ou por funcionário da equipe de segurança. 

Pena – Advertência ao responsável, e em caso de reincidência, o atleta será 

excluído das participações nas competições desportivas. 

 

C - Leve 

 

I - Perda ou extravio do crachá 

Sem o crachá o atleta não poderá participar da competição, em caso de 

necessidade, a entidade deverá solicitar, somente no Moked, confecção de um 



novo e pagar o valor de R$50,00. Lembramos que a alimentação não está 

vinculada à confecção de um novo crachá. 

Prazo de solicitação: Até 45 minutos antes do horário previsto para realização 

do jogo do atleta. 

 

Art. 22 - Toda e qualquer infração disciplinar, assim como casos omissos 

neste regulamento, serão julgados pelo Comitê Disciplinar e após este não 

caberão recursos. 

 

CAPÍTULO VIII – Da Assistência Médica 

 

Art. 23 – A responsabilidade da assistência médica aos participantes de cada 

entidade ficará a cargo das mesmas. Todos deverão obrigatoriamente trazer a 

carteira do plano de saúde. A MACABI RIO recorrerá ao Departamento 

Médico, montado nos dois clubes e da empresa contratada que prestará 

serviços, apenas para os primeiros socorros. 

 

 

 

CAPÍTULO IX–  Do Transporte 

 

Art. 24 – As equipes alojadas no clube Hebraica, que tiverem seus jogos no 

clube Monte Sinai, tem transporte incluído na inscrição. As equipes e seus 

coordenadores deverão estar na portaria do clube no horário marcado pela 

organização geral. O mesmo acontece com os atletas hospedados em hotéis, 

que deverão se deslocar para os clubes Monte Sinai e Hebraica. O horário de 

partida do ônibus pela manhã será 6H50 e não poderá ter atrasos, pois os jogos 

começarão impreterivelmente às 8 horas. As escolas que perderem a saída do 

ônibus deverão assumir o deslocamento de suas equipes.  

 

§ 1º – É obrigatória a presença de, pelo menos, um representante adulto, 

de cada escola, no ônibus. 
§ 2º - Somente pessoas usando o crachá poderão utilizar os ônibus da 

organização.  

 

Obs: Às 12H40, na quinta e na sexta feira (6 e 7/09), teremos um ônibus que 

levará as atletas de futsal feminino B e C e um grupo de atletas de Belo 

Horizonte para a Hebraica. A preferência neste ônibus será deste grupo. Caso 

haja lugar sobrando, outros credenciados poderão de deslocar para a Hebraica 

no transporte.  



 

 

 

Capítulo X – Das Premiações 

 

Art. 25 - Ficam instituídos os seguintes prêmios para os atletas participantes: 

medalhas para o 1º, 2º e 3º colocados por categoria e modalidade, respeitados 

os limites de inscrição descritos abaixo. A organização excepcionalmente 

poderá, em caso de necessidade, ofertar até, no máximo, uma medalha a mais 

por equipe e modalidade.  

 

Obs: Todas as medalhas e troféus serão entregues no Domingo, na área de 

premiação localizada na Hebraica. Somente os atletas das modalidades 

Voleibol e Xadrez receberão suas medalhas na sexta feira, ao final de suas 

competições, nos locais de suas competições. 

 

 

 

Capítulo XI – Do Sistema de Disputa 

 

Art. 26 - O sistema de disputa dos coletivos será definido de acordo com o 

número de participantes, conforme descrito abaixo: 

 

A – 3 equipes 

 

Todos jogam contra todos, em turno único.  

 

Até 5(cinco ) equipes: 

 

Todos jogam contra todos, em turno único. Os dois melhores classificados 

farão a disputa da final. (pontos por resultado informados no regulamento da 

modalidade). Não haverá disputa de terceiro lugar. Caso haja empate na 

terceira colocação a decisão será por sorteio.  

 

 

Critério de Desempate 

1) Confronto direto 

2) Saldo de gols, cestas e set’s 

3) Maior número de gols, cestas, set’s – Pró 

4) Menor número de gols , cestas, set’s sofridos - Contra 



5) Sorteio 

 

No caso de empate nos jogos finais: 

 

1) Prorrogação de 5 ( cinco ) minutos 

2) Se persistir empatado, disputa de penalty/tiro de 7 metros: 3 ( três ) para 

cada lado. 

3) Se persistir empatado, uma disputa de penalty/tiro de 7 metros alternados 

até que se conheça o vencedor. 

 

 

Capítulo XII – Das modalidades individuais 

 

Tênis de mesa – as chaves serão montadas conforme o número de 

participantes. A competição será realizada em melhor de 5 ( cinco ) sets de 11 

(onze ) pontos. O vencedor de 3 ( três ) sets ganha o jogo.  

 

Xadrez - as chaves serão montadas conforme o número de participantes. 

 

 

Capítulo XIII – Hospedagem / Locomoção 

 

Art. 27
 
– Os atletas vindos de outros estados (fora do Rio de Janeiro) serão 

hospedados em hotéis e na Hebraica. Todos serão recebidos em ônibus 

alugados pela organização nos aeroportos e levados diretamente para Hebraica 

(os que chegarem na quarta feira) e locais de jogos (os que chegarem na quinta 

feira). Todos os traslados entre hotel – clube – aeroporto serão feitos pela 

organização do evento. Os horários deverão ser cumpridos rigorosamente 

pelas escolas, para não atrapalhar o andamento do evento.  

 
 

Capítulo XIV Das Disposições Gerais 

 

Art. 28. – Os casos omissos dos regulamentos das modalidades serão 

resolvidos pelo Comitê Organizador. 

 
 

As escolas deverão fornecer, com antecedência, os números dos telefones móveis, que 

serão utilizados durante sua permanência na cidade do Rio de Janeiro. 

 

Informações: 55 21 2205-0375 / 7857-5892  


