
Os JAIT – Jogos Abertos de Itapiranga, foram criados objetivando comemorar o aniversário do município, que
acontece em 14 de fevereiro. Por isto, as competições se realizam anualmente, iniciando geralmente em início de
janeiro estendendo-se até no máximo meados de fevereiro, oportunizando inclusive, a integração esportiva aos
estudantes e integração com “ex itapiranguenses” durante o período de férias. As disputas deverão iniciar na
primeira semana do mês de Janeiro de 2021, e culminar durante a comemoração do aniversário do município.

Orientações Gerais dos
24os JAIT
COMUNICADO

Os 24os JAIT, acontecerão respeitando-se a MATRIZ DE RISCO
da Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina, podendo
haver competições em apenas algumas modalidades ou podendo
ser cancelado parcial ou totalmente.

1 PRAZO DE INSCRIÇÃO.
Retirada do material para inscrição: a partir 09/11/20, horário de expediente no
Departamento de Esportes da Prefeitura.
OBS.: a partir do dia 16/11/2020, as fichas de inscrição estarão expostas também no
site itapiranga.atende.net
Prazo FINAL de confirmação e entrega das fichas de inscrições – 07/12/20. Serão
HOMOLOGADAS somente as fichas de inscrição que estejam completamente
preenchidas conforme item 6.0.
2 Congresso Técnico (C T) A ser marcado, podendo ser ON LINE.
3 Abertura
Abertura oficial EM DATA A SER MARCADA PELO DEPARTAMENTO DE
ESPORTES, PODENDO SER COM RODADA DE FUTSAL, com local e horário a ser
definido pela organização.
4 Início das competições
Dependendo do número de inscrições, poderá haver disputas já na 1ª semana de
janeiro de 2021, encerrando as disputas previstas até dia 13/02/21(data do baile da
entrega da premiação: a ser confirmada)
5 Valor da Inscrição
Não haverá taxa de inscrição, porém, datas e prazos deverão ser respeitados, bem
como seguido à risca o item 6, do presente, sob pena da não homologação da
inscrição/atleta.
6 Homologação das Inscrições
A ficha de inscrição deverá ser preenchida em letra legível (preferencialmente
preenchido a máquina), contendo no mínimo, NOME COMPLETO, NÚMERO DE



IDENTIDADE E DATA DE NASCIMENTO [obrigatório] (onde houver categoria
específica).
7 Premiação
Serão premiados os 3 primeiros colocados de cada modalidade com troféu e
medalhas, sendo entregue a medalha logo após as disputas das partidas finais, e o
troféu será entregue no enceramento dos 24º Jait junto com o baile do município.
Obs: não terá premiação geral

8 Das Entidades
Objetivando e fomentando o projeto “inclusão” e não “exclusão”, oportunizando assim
a todas as comunidades, entidades, associações, empresas e outros de menor porte,
as equipes deverão ter apenas um nome (sem parceria). Também não haverá
número mínimo ou máximo de equipes por entidade, desde que respeitado o número
de equipes permitidas por categoria e modalidade.
9 Locais de competição
Haverá jogos em todos os locais disponíveis, que tenham condições mínimas de
jogo, desde que uma entidade a indique como sede e que estejam previamente
aprovadas pela organização. Os locais que em edição passada ou época recente,
tiveram relatórios ou depoimentos de árbitros, coordenadores, atletas ou ainda de
pessoas idoneas e que apresentam condições precárias ou mínimas, poderão ser
excluídas de sediar jogos.
Será de responsabilidade da entidade sede, organizar o pessoal para auxiliar a
arbitragem nas necessidades que a partida requer. (gandulas para recolher bolas).
Os locais sede de jogos fornecerão gratuitamente água mineral e lanche para
equipe de arbitragem e coordenação.
10 Da Participação de Atletas
Poderão participar dos 24º JAIT - Jogos Abertos de Itapiranga, todos os atletas que:
A) Comprovem, por documento hábil e de fé publica, residência em

Itapiranga – SC;
B) Os atletas que tenham título de eleitor em Itapiranga desde data igual ou

anterior a 31/12/20 (trinta e um de dezembro de dois mil e vinte);
C) Trabalham efetivamente para uma empresa e no município de Itapiranga,

desde que tenham carteira de trabalho assinada e sem interrupções com
data igual ou anterior a 31/12/20 (trinta e um de dezembro de dois mil e
vinte); (não valera contrato de trabalho);

D) Ter registro de empresa ou bloco de produtor (desde que proprietário) em
Itapiranga por no mínimo com data igual ou anterior a 31/12/20 (trinta e um
de dezembro de dois mil e vinte);

E) Poderão jogar por sua comunidade, os atletas que residem numa
comunidade do município, mesmo que o local da residência pertença a
outro município. (Estas exceções, valem para as comunidades que fazem
divisa com Tunápolis e São João do Oeste);



F) Os filhos de pais que atendem as exigências acima, e que completam 24
anos em 2021 (nascidos em 1997 ou após) e mesmo que estejam estudando
ou residindo fora do município, também terão condições de jogo, desde
que inscritos dentro do prazo.

Obs: Um mesmo atleta poderá se inscrever em quantas modalidades quiser
(cumpridas as exigências do regulamento com suas idades), porém, somente por
uma entidade; em caso de “choque de horários”, o problema será exclusivamente
do atleta e da equipe.
11. Das disputas
As modalidades em disputas obedecerão às regras de suas respectivas federações
ou os regulamentos internos da competição. NAS MODALIDADES, CATEGORIAS
OU PROVAS INDIVIDUAIS, QUE NÃO ATINGIREM O NUMERO MINIMO DE 3
(TRES) ATLETAS/EQUIPES, PODERÃO SER RETIRADAS PARA A PROXIMA
EDIÇÃO.
12. Encerramento
O encerramento acontecera junto com o baile do município, onde serão premiados
com troféu os três primeiros colocados de cada modalidade.

MODALIDADES E CATEGORIAS
1 - 1.1) Atletismo Fem. Sub 15 (nasc. em 2006 ou após) 1.500m (rústica de rua).

1.2) Atletismo Fem. – 3.000m (RÚSTICA DE RUA). (disputas concominadas LIVRE-
(nasc. 1986 a 2005 inclusive) e VETERANAS (nasc. até 1985 inclusive);
Receberão premiação os tres (3) primeiros da GERAL e os demais em sua
categoria específica. Um mesmo atleta poderá receber somente premiação em
uma única categoria.

1.3) Atletismo 75 m rasos Feminino Sub 15 (nascidas 2006 ou após);
1.4) Atletismo 100 m rasos Feminino Livre;
1.5) Lançamento de Dardo Feminino Sub 15 (nascidas 2006 ou após);
1.6) Lançamento de Dardo Feminino Livre;
1.7) Arremesso de Peso Feminino Sub 15 (nascidas 2006 ou após);
1.8) Arremesso de Peso Feminino Livre; (3 kg)
1.9) Salto em Distância Feminino Sub 15 (nascidas 2006 ou após);
1.10) Salto em Distância Feminino Livre
1.11) Atletismo Masc. Sub 15 (nasc. 2006 ou após) –1.500m (rústica de rua).
1.12) Atletismo Masc. – 4.000m (RÚSTICA DE RUA)(disputas concominadas)

LIVRE (nasc. 1992 a 2005 (inclusive); VETERANOS (nascidos de 1981 a 1991
inclusive); MÁSTER ( nascidos até 1980, inclusive); Receberão premiação os

tres (3) primeiros da GERAL e os demais em sua categoria específica. Um mesmo
atleta poderá receber somente premiação em uma única categoria.

1.13) Atletismo 75 m rasos Masculino Sub 15 (nascidos 2006 ou após);
1.14) Atletismo 100 m rasos Masculino Livre;
1.15) Lançamento de Dardo Masculino Sub 15 (nascidos 2006 ou após);
1.16) Lançamento de Dardo Masculino Livre;
1.17) Arremesso de Peso Masculino Sub 15 (nascidos 2006 ou após);
1.18) Arremesso de Peso Masculino Livre; (5 kg)



1.19) Salto em Distância Masculino Sub 15 (nascidos 2006 ou após);
1.20) Salto em Distância Masculino Livre

2 - 2.21) Bocha Rafa Vollo Fem. – disputada em dupla; até 3 equipes por entidade;
mínimo de 2 e máximo de 3 atletas inscritos por equipe.
2.22) Bocha Rafa Vollo Livre. – Disputada em Trio, Individual e Dupla; até 3 equipes
por entidade; mínimo de 6 e máximo de 10 atletas inscritos por equipe (não pode
repetir num jogo - um atleta não pode repetir num jogo).
OBS. As regras a serem usada na bocha, serão as em vigor desde início de 2013, ou
seja, a modalidade será “Bocha Rafa Vollo”, porém, um atleta não poderá jogar
repetido um jogo (confronto). Resumindo: um atleta poderá atuar somente no trio, ou
no individual ou na dupla.
2.23) Bocha Rafa Vollo “Jasti”. – Disputada no Trio, Individual e Dupla; até 3
equipes por entidade; mínimo de 6 e máximo de 10 atletas inscritos por equipe (não
pode repetir num jogo - um atleta não pode repetir num jogo), nascidos até e em
1961
2.24) Bocha Rafa Vollo Sub 22. – Disputada em dupla; até 3 equipes por entidade;
mínimo de 2 e máximo de 3 atletas inscritos por equipe, nascidos em 1999 ou após.

3 - 3.25) Bolão 23 Fem. – disputada em quintetos; até 2 equipes por entidade; mínimo
de 5 e máximo de 7 atletas inscritos em cada equipe (jogam de 5, valendo todas as
pontuações - até duas substituições).
3.26) Bolão 23 Livre. – disputada em quintetos; até 2 equipes por entidade; mínimo
de 5 e máximo de 7 atletas inscritos em cada equipe (jogam de 5, valendo todas as
pontuações).

4- 4.27) Boliche Livre – disputada em duas pistas, máximo de 4 equipes por entidade.
Jogam 4 valendo todas pontuações (jogam 2 em cada pista). Até duas substituições.
Mínimo de 5 e máximo de 7 atletas por equipe.
4.28) Boliche Feminino – disputada em duas pistas, máximo de 4 equipes por
entidade. Jogam 4 valendo todas as pontuações (jogam 2 em cada pista). Até duas
substituições. Mínimo de 5 e máximo de 7 atletas por equipe.

5 - 5.29) Canastrão Fem. – disputada com 2 duplas por equipe em 3 partidas cada;
cada entidade poderá participar com até 3 equipes; mínimo de 4 e máximo de 6
atletas inscritos em cada equipe;
5.30) Canastrão Livre. – Disputada com 3 duplas por equipe em 3 partidas cada;
cada entidade poderá participar com até 3 equipes; mínimo de 6 e máximo de 9
atletas inscritos em cada equipe.

6 - 6.33) Dominó Livre – disputada com 1 dupla por equipe em 3 partidas cada; cada
entidade poderá participar com até 3 equipes; mínimo de 2 e máximo de 3 atletas
inscritos em cada equipe.

7 – 7.31) Futsal Fem. Sub 14 – (nascidas em 2007, ou após) 1 equipe por entidade;
mínimo de 7 e máximo de 12 atletas por equipe.
7.32) Futsal Fem. sub 16 – (nascidas em 2005, ou após, podendo inscrever 3 atletas
nascidas em 2004) 1 equipe por entidade, mínimo de 7 e máximo de 12 atletas por
equipe.
7.33) Futsal Livre Fem. – 1 equipe por entidade; mínimo de 7 e máximo de 12
atletas inscritos na equipe.



7.34) Futsal Fem. Sênior – nascidas até 1990 (inclusive); cada entidade poderá
inscrever até 1 equipes; mínimo de 7 e máximo de 12 atletas por equipe.
7.35) Futsal Masc. Sub 14 – (nascidos em 2007, ou após) 1 equipe por entidade,
mínimo de 7 e máximo de 12 atletas por equipe.
7.36) Futsal Masc. sub 16 – (nascidos em 2005, ou após, podendo inscrever 3
atletas nascidos em 2004) 1 equipe por entidade, mínimo de 7 e máximo de 12
atletas por equipe.
7.37) Futsal Livre Masc. – 1 equipe por entidade; mínimo de 7 e máximo de 12
atletas inscritos na equipe.
7.38) Futsal Veterano Masc. – 1 equipe por entidade; mínimo de 7 e máximo de 12
atletas por equipe; nascidos até 1985 (inclusive), com 2 nascidos até 1988 (inclusive).
7.39) Futsal Sênior Masc. – 1 equipe por entidade; mínimo de 7 e máximo de 12
atletas por equipe; nascidos até 1981 (inclusive), com 2 nascidos até 1983 (inclusive).
7.40) Futsal Máster Masc. – 1 equipe por entidade; mínimo 7, máximo de 12 atletas
por equipe; nascidos até 1972 (inclusive).

8 – 8.41) Futsete Fem. Sub 14 – (nascidas em 2007, ou após) 1 equipe por entidade;
mínimo de 7 e máximo de 12 atletas por equipe.
8.42) Futsete Fem. sub 16 – (nascidas em 2005, ou após podendo inscrever 3
atletas nascidas em 2004) 1 equipe por entidade, mínimo de 7 e máximo de 12
atletas por equipe.
8.43) Futsete Livre Fem. – 1 equipe por entidade; mínimo de 7 e máximo de 12
atletas inscritos na equipe.
8.44) Futsete Fem. Sênior – nascidas até 1990 (inclusive); cada entidade poderá
inscrever até 1 equipes; mínimo de 7 e máximo de 12 atletas por equipe.
8.45) Futsete Masc. sub 14 – (nascidos em 2007, ou após) 1 equipe por entidade,
mínimo de 7 e máximo de 12 atletas por equipe.
8.46) Futsete Masc. sub 16– (nascidos em 2005, ou após, podendo inscrever 3
atletas nascidos em 2004) 1 equipe por entidade, mínimo de 7 e máximo de 12
atletas por equipe.
8.47) Futsete Livre Masc. – 1 equipe por entidade; mínimo de 7 e máximo de 12
atletas inscritos na equipe.
8.48) Futsete veterano Masc. – 1 equipe por entidade; mínimo de 7 e máximo de 12
atletas por equipe; nascidos até 1986 (inclusive), com 2 nascidos até 1988 (inclusive).
8.49) Futsete sênior Masc. – equipe por entidade; mínimo de 7 e máximo de 12
atletas por equipe; nascidos até 1981 (inclusive), com 2 nascidos até 1983 (inclusive).
8.50) Futsete máster Masc. 1 equipe por entidade; mínimo 7, máximo de 12 atletas
por equipe; nascidos até 1972 (inclusive).

9 – 9.51) Kopp (Schafkopf) – disputado com 2 duplas por equipe em 3 partidas até 12;
cada entidade poderá participar com até 3 equipes; mínimo de 4 e máximo de 6
atletas inscritos em cada equipe.

10 – 10.52) Quarenta e Oito Livre (48) – até 7 jogadores por equipe valendo 5
pontuações; cada entidade poderá participar com até 3 equipes; mínimo de 5 e
máximo de 7 atletas inscritos em cada equipe.



11- 11.53) Sinuca Bola 8 – disputado com 2 individuais em 3 partidas cada; cada
entidade poderá inscrever até 3 equipes; mínimo de 2 e máximo de 3 atletas inscritos
em cada equipe.

12 – 12.54) Tiro ao Alvo – (espingarda de pressão – 13 metros até o alvo, podendo
oscilar para 1 m a mais ou menos (cat. apoiado e mão livre)) disputado em equipe
(atiram todos valendo a 5 maiores pontuações por equipe); inscrição mínimo 6 e
máximo de 8 atiradores. Cada entidade poderá inscrever 3 equipes.

13 – 13.55) Tiro de Laço Livre – disputa individual; não haverá limites de equipes.
14 – 14.56) Truco Livre – disputado com 3 duplas por equipe em até 3 ou 5 partidas cada;

cada entidade poderá inscrever até 3 equipes; mínimo de 6 e máximo de 9 atletas
inscritos.

15 – 15.57) Vôlei de Areia Fem. Livre – disputado em dupla; cada entidade poderá
inscrever até 3 equipes; mínimo de 3 e máximo de 4 atletas por equipe.
15.58) Vôlei de Areia Fem. Master – disputado em dupla com atletas nascidas até
1.986 (inclusive); cada entidade poderá inscrever até 3 equipes; mínimo de 3 e
máximo de 4 atletas por equipe.
15.59) Vôlei de Areia Masc. Livre – disputado em dupla; cada entidade poderá
inscrever até 3 equipes; mínimo de 3 e máximo de 4 atletas por equipe.
15.60) Vôlei de Areia Masc. Master – disputado em dupla com atletas nascidos até
1.986 (inclusive); cada entidade poderá inscrever até 3 equipes; mínimo de 3 e
máximo de 4 atletas por equipe.

16– 16.61) Vôlei de Quadra Fem. Livre – somente 1 equipe por entidade; mínimo de 7 e
máximo de 10 atletas por equipe.
16.62) Vôlei de Quadra Fem. Máster – somente 1 equipe por entidade, com atletas
nascidas até 1.986(inclusive); mínimo de 7 e máximo de 10 atletas em cada equipe.
16.63) Vôlei de Quadra Masc. Livre – somente 1 equipe por entidade; mínimo de 7
e máximo de 10 atletas por equipe.
16.64) Vôlei de Quadra Masc. Máster – somente 1 equipe por entidade, com atletas
nascidos até 1.986 (inclusive); mínimo de 7 e máximo de 10 atletas em cada equipe.

17 17.65) Futevôlei Livre – disputado em dupla, inscreve mínimo de 2 e máximo de 4
atletas por equipe. Cada entidade poderá inscrever até 4 equipes.

18 18.66) Futebol de Areia Livre – disputado em equipe de 5, inscreve mínimo de 7 e
máximo de 10 atletas por equipe. Cada entidade poderá inscrever somente 1 equipe.

19 – 19.67) Pôker Livre – individual, número ilimitados de atletas por entidade.
20 20.68) Xadrez Categoria Sub 16: cada entidade poderá inscrever quantos atletas
quiser nascidos em 2004, ou após.

20.69) Xadrez Livre número ilimitado de atletas
21 Tênis de mesa (masculino e feminino número ilimitado de atletas por equipe)

21. 70) Sub 12 nascidos em 2009 inclusive;
21. 71) Sub 14 nascidos em 2007 inclusive;
21. 72) Sub 16 nascidos em 2005 inclusive.
21.73) Livre

22 Tênis de quadra (rápida – PISO)
22.74) categoria livre CLASSE 1, número ilimitado de atletas por equipe;
22.75) categoria livre CLASSE 2, número ilimitado de atletas por equipe.



22.76) Tênis feminino Livre, número ilimitado de atletas por equipe.
23 Tênis de quadra (SAIBRO)

23.77) categoria livre CLASSE 1, número ilimitado de atletas por equipe;
23.78) categoria livre CLASSE 2, número ilimitado de atletas por equipe.
23.79) Tênis feminino Livre, número ilimitado de atletas por equipe.

24 Capoeira (competição será realizada junto entre masculino e feminino)
24. 80) Categoria sub 10 nascidos até 2010 inclusive ou após,
24. 81) Categoria sub 15 nascidos a partir de 2005, até 2009 inclusive.
24. 82) Categoria livre nascidos a até 2004.

25 25.83) Jiu-jitsu Livre Sub 17 Feminino – nascidas em 2004, ou após) disputa
individual cada entidade poderá participar com número ilimitado de atletas;
25.84) Jiu-jitsu Livre Sub 17 Masculino – nasc. em 2004, ou após) disputa
individual cada entidade poderá participar com número ilimitado de atletas;
25.85) Jiu-jitsu adulto Feminino (todas as faixas juntas) – nascidos até 2003,
inclusive) disputa individual cada entidade poderá participar com número ilimitado de
atletas;
25.86) Jiu-jitsu adulto Masculino – faixa BRANCA – nascidos até 2003, inclusive)
disputa individual cada entidade poderá participar com número ilimitado de atletas;
25.87) Jiu-jitsu adulto Masculino – faixas AZUL, ROXA E MARRON (juntas) –
(nascidos até 2002, inclusive) disputa individual cada entidade poderá participar com
número ilimitado de atletas;

26 KARATÊ (competição será realizada junto entre masculino e feminino)
26.88) Karatê Tradicional SUB 10 nascidos até 2011 inclusive ou após,
26.89 Karatê Tradicional SUB 15 nasc. a partir de 2006, até 2010 inclusive,
26.90) Karatê Tradicional ADULTO – faixa BRANCA,
26.91) Karatê Tradicional ADULTO, faixas AZUL, ROXA E MARRON (juntas)

27 CICLISMO (M T B) categorias Mirim, Infantil e Juvenil - mista - provas em trajeto
na sede; categorias Elite e Master com provas concomitantes, porém
premiação separado por naipe (Elite - volta de Capela; Master - volta de
Dourado)
27.92) categoria MIRIM (misto) - nascidos 2015 ou após;
27.93) categoria INFANTlL (misto) - nascidos 2010 até 2014 (inclusive);
27.94) categoria JUVENIL (misto) - nascidos 2006 até 2009 (inclusive);
27.95) categoria ELITE (masc e fem) - nascidos 1977 até 2005 (inclusive);
27.96) categoria MÁSTER (masc e fem) - nascidos até 1976 (inclusive);

Mais informações junto ao Departamento de Esportes

Fone 3678 7751, 999474008 (Diva) ou 999780601 (Ênio)
Site oficial dos 24os JAIT – itapiranga.atende.net

Departamento de Esportes
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