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NORMAS PARA XX JOGOS ESTUDANTIS DO TOCANTINS – JETs 2010 

FASE FINAL - MIRACEMA 
 
I – CERIMONIAL DE ABERTURA 
 

1. É proibido aos atletas o uso de calça jeans, sandálias e bonés; 
2. Será obrigatória a presença de todas as equipes na cerimônia de abertura devidamente 

uniformizadas. 
 
II – DURANTE A REALIZAÇÃO DO XX JOGOS ESTUDANTIS DO TOCANTINS 
 

1. É de responsabilidade do Técnico o fornecimento de água aos seus atletas durante as partidas; 
2. O técnico é responsável pela conduta dos atletas dentro e fora de quadra; 
3. É proibido aos atletas/técnicos o uso de bebida alcoólica de qualquer natureza durante a 

realização dos jogos, sob pena de desclassificação imediata da equipe; 
4. O atleta que desacatar qualquer membro do Comitê Organizador em qualquer dos locais 

(ginásio, alojamentos e cozinha) será severamente punido, inclusive com a exclusão do mesmo 
da competição; 

5. È obrigatório a todos os participantes o uso de crachá durante toda a competição, mesmo fora 
dos ginásios e alojamentos. 

 
III – ALOJAMENTOS 
 

1. O horário de recolhimento será às 22h, sendo proibido qualquer tipo de barulho após esse 
horário; 

2. É de responsabilidade da equipe a conservação do patrimônio público onde está alojado, sendo 
que qualquer dano causado será pago pelo infrator; 

3. Não será permitida a entrada de terceiros nos alojamentos, como por exemplo: parentes e 
amigos de atletas, dentre outros. 

4. É proibido aos atletas/técnicos dormirem fora do local de alojamento; 
5. É proibida a entrada/permanência nos alojamentos femininos por parte dos meninos e vice-

versa; 
6. É de responsabilidade de cada equipe a limpeza e organização da sala onde está alojado, 

inclusive com o recolhimento do lixo; 
7. É proibido aos atletas/técnicos andar de toalha nos corredores do alojamento; 
8. È proibido se alimentar nas salas dos alojamentos.  
 

IV – CANTINA 
 

1. Deverão ser cumpridos rigorosamente os horários estabelecidos para cada refeição; o não 
cumprimento destes acarretará na perda da refeição ao atleta/técnico; 

2. É proibida a lavagem de qualquer objeto nos bebedouros, inclusive pratos e talheres; bem como 
as mãos; 

3. Todo lixo deverá ser depositado nos locais indicados; (lixeira) 
4. O momento da refeição é de extremo respeito, sendo proibido qualquer tipo de brincadeira que 

ocasionem a desordem e o desperdício de alimentos.  
 
    IV – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

1. Qualquer situação omissa a estas normas será decidida pelo Comitê Organizador Regional do 
XX Jogos Estudantis do Tocantins de Paraíso do Tocantins.  
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