Regulamento Geral 2016
1) OBJETIVO DA FESTA DOS EXPORTES
O objetivo da Festa dos ExPortes é proporcionar momentos de convivência,
fortalecendo e estimulando a integração, a colaboração e a confraternização entre os exalunos do Colégio Santa Cruz, através de atividades de lazer ativo.
2) ORGANIZAÇÃO
A organização da Festa dos ExPortes 2016 é de responsabilidade do Comitê de
Esportes da Associação dos Ex-alunos do Colégio Santa Cruz, denominado, neste
regulamento, de Comissão Organizadora. Todos os pontos omissos desse regulamento
serão decididos pela Comissão Organizadora.
3) DATA, HORA E LOCAIS.
A Festa dos ExPortes 2016 será realizada nos dias 29 de outubro (fase
classificatória do futebol) a 5 de novembro de 2016. As duas datas são sábados.
3.1) Atividades no dia 29 de outubro (1º sábado da FEX). No dia 29 de outubro
somente ocorrerão jogos classificatórios das disputas de futebol. A definição de quais
categorias (faixas etárias) terá jogos classificatórios nessa data dependerá da
quantidade de equipes inscritas em cada categoria.
3.2) Local dos jogos do dia 29 de outubro. A fase classificatória do futebol
ocorrerá no campo de futebol da “Unidade 2” do Colégio, na Av. Corifeu de Azevedo
Marques, 3200, Bairro Butantã, São Paulo.
3.3) Estrutura da FEX no dia 29 de outubro. No dia 29 de outubro não funcionará
toda a estrutura da Festa dos ExPortes, por exemplo, não ocorrerá qualquer atividade
de entretenimento infantil. Existirão pontos de alimentação, mas em menor quantidade.
3.4) Atividades no dia 5 de novembro (2º sábado da FEX). No dia 5 de
novembro serão realizados os jogos de todas as modalidades, inclusive do futebol
(dividido por chaves de acordo com a fase classificatória). As finais serão disputadas
nesta data.
3.5) Local “normal” dos jogos do dia 5 de novembro. No dia 5 de novembro
todas as disputas da FEX ocorrerão nas dependências do Colégio Santa Cruz, à Av.
Arruda Botelho, 255, Alto de Pinheiros, São Paulo, SP.
3.6) Condições meteorológicas adversas. Se as condições meteorológicas dos
dias 29 de outubro e 5 de novembro de 2016 impedirem a finalização do torneio de
alguma modalidade, as partidas restantes poderão ser realizadas posteriormente, a
critério da Comissão Organizadora, dependendo da disponibilidade de datas do Colégio,
ou mesmo serem canceladas. O mesmo poderá acontecer em caso de atrasos
excessivos na programação dos dias das disputas.
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4) CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR
4.1) Condições para participar como atleta. Pode participar da Festa dos
ExPortes 2016 como atleta qualquer pessoa que preencha as seguintes condições:
(i) tenha sido matriculado como aluno no Colégio Santa Cruz, independentemente
de quantos anos ou meses tiver sido aluno do Colégio;
(ii) tenha se formado no Ensino Médio (antigo Colegial) no ano de 2015, ou antes,
mesmo que em outro colégio;
(iii) complete, no ano de 2016, pelo menos 18 anos de idade;
(iv) esteja apto fisicamente para a prática de esportes;
(v) esteja devidamente inscrito na Competição, de acordo com o previsto neste
regulamento (obs.: nas modalidades coletivas é necessário estar inscrito numa equipe;
mas existem algumas atividades em que a inscrição prévia não é necessária, como a
ginástica de academia, tênis de mesa, e queimada);
(vi) assine, antes da primeira partida que disputar, o “termo de declaração”, com
o seguinte conteúdo: “Declaro que o disputarei a 10° Festa dos EXportes, realizada pela
Associação dos ex-Alunos do Colégio Santa Cruz, nos dias 29 de outubro e 05 de
novembro de 2016, em função da minha livre e espontânea vontade, isentando de
quaisquer responsabilidades os organizadores e patrocinadores desse evento, em
especial pelos fatos que podem ocorrer em qualquer competição esportiva. Declaro
também que me encontro em boas condições físicas de saúde para o esforço a que irei
me submeter ao longo do evento. Autorizo ainda a utilização de qualquer fotografia, filme
ou gravação contendo imagens da minha participação no evento, desde que para fins
legítimos. Declaro ainda que concordo e me submeto ao Regulamento Geral da 10°
Festa dos Exportes e tenho ciência de que os pontos omissos serão resolvidos pela
Comissão Organizadora do evento, que terá a palavra final. ”
4.1.1) A Comissão Organizadora da FEX poderá não aceitar a inscrição e
impedir a participação de atletas e/ou de equipes, como regulado no item 13.9 deste
regulamento.
4.2) Preenchimento de todos os requisitos. Para participar da Festa dos
ExPortes 2016 como atleta, o ex aluno deve preencher todos os requisitos listados no
item 4.1 antecedente.
4.3) Simples comparecimento no evento. A Festa dos ExPortes não é exclusiva
aos “atletas” inscritos nas disputas, sendo evento aberto aos parentes, filhos, netos, pais,
avós, bisavós, amigos, técnicos, preparadores físicos, empresários e torcedores em
geral. Mas independentemente do motivo do comparecimento, todos deverão pagar o
ingresso previsto no item seguinte deste regulamento (salvo os sócios contribuintes da
Associação dos Ex-alunos do Colégio Santa Cruz, como previsto no item 4.4.1 infra).
4.4) Custo para ingressar no Colégio. Para cobrir os custos do evento, será
cobrado ingresso de todas as pessoas com mais de 16 (dezesseis) anos de idade, atletas
ou não, que forem entrar no colégio nos dias em que a Festa dos ExPortes for realizada
(salvo os sócios contribuintes da Associação dos Ex-alunos do Colégio Santa Cruz, como
previsto no item 4.4.1 infra). Em 2016 será cobrada a quantia de R$ 30,00 (trinta reais)
por ingresso, que será válido para todos os dias mencionados no item 3 supra. Não
haverá devolução de ingressos vendidos. Não haverá devolução de quantias caso a festa
seja realizada em somente um dia (item 3 supra).
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4.4.1) Todo ex-aluno que tiver pago a anuidade de 2015 da Associação dos
Ex-alunos do Colégio Santa Cruz poderá entrar de graça na Festa dos ExPortes de 2016.
Haverá na porta de entrada do Colégio, na Av. Arruda Botelho, uma listagem com todos
os nomes de sócios contribuintes que pagaram a anuidade no ano de 2016. Para receber
o seu convite de graça – que é individual e intransferível – o sócio contribuinte deverá
comparecer no evento munido de documento oficial com foto (original ou cópia
autenticada), e assinar a lista de sócios contribuintes. Quem quiser pagar a anuidade de
2016 na entrada da Festa dos ExPortes, não precisará então pagar o convite para o
evento.
4.5) Ingressos dados para as equipes inscritas. Cada equipe inscrita (na forma
prevista neste regulamento) receberá 6 (seis) ingressos individuais, que serão entregues
ao responsável (capitão) de cada equipe, para que ele os distribua de acordo com o seu
discernimento (para atletas ou não atletas). É responsabilidade de cada capitão (e não
da Comissão Organizadora) distribuir os ingressos entre os integrantes da sua equipe.
Se a equipe tiver mais integrantes do que a quantidade de ingressos entregues
ao capitão, os ingressos extras (para os demais integrantes daquela equipe) poderão ser
adquiridos na porta, nos dias do evento. Os integrantes de cada equipe devem exibir o
ingresso individual para entrar no Colégio. Quem não tiver recebido o ingresso individual
do seu capitão, deverá adquirir um na porta. Na porta não será aceita a explicação de
que o atleta já pagou ao capitão, mas ele não lhe entregou o ingresso.
4.6) Espetinhos de churrasco de graça. Como nos anteriores a Associação
tentará viabilizar que cada convite da Festa dos ExPortes de 2016 dê direito a 4
espetinhos de churrasco, a ser consumido somente no dia 5 de novembro de 2016 (2º
sábado da FEX). Isso é válido tanto para os convites recebidos por antecipação em
decorrência da inscrição de time (item 4.5 supra), quanto para o convite que for
comprado na porta. Os sócios contribuintes da Associação dos Ex-alunos do Colégio
Santa Cruz que pagaram a anuidade de 2016 também terão direito a receber quatro
espetinhos de churrasco, desde que compareçam pessoalmente no dia do evento, e se
identifique, na porta, como previsto no item 4.4.1 supra. Como
5) MODALIDADES ESPORTIVAS COLETIVAS E ATIVIDADES EXTRAS.
5.1) A Festa dos ExPortes 2016 será disputada nas seguintes modalidades
esportivas coletivas, cuja inscrição (somente por equipes) deve ser feita
antecipadamente, na forma prevista no item 8 infra:
(a) Basquete masculino e feminino;
(b) Futebol Society masculino e feminino;
(c) Handebol masculino e feminino;
(d) Vôlei misto.
(e) Tênis
5.2) Na Festa dos ExPortes 2016 ainda ocorrerão as seguintes atividades “extras”,
que não necessitarão de inscrição prévia:
(f) Ginástica, alongamento e aquecimento;
(g) Tênis de mesa;
(h) Queimada.
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5.2.1) As regras do tênis de mesa e da queimada serão divulgadas
diretamente aos interessados, antes dessa terem início.
6) CATEGORIAS DAS MODALIDADES
6.1) As modalidades coletivas que serão disputadas na Festa dos ExPortes 2016
serão divididas por categorias, usando como critério a data de nascimento, de acordo
com o previsto nos itens 6.2 a 6.9 infra.
6.2) O Basquete Feminino será disputado nas seguintes categorias:
 BF Livre (Basquete feminino categoria livre): atletas nascidas em qualquer ano;
 BF 30+ (Basquete feminino categoria 30 anos ou mais): atletas nascidas em
31.12.1986 ou antes desta data (que completam no mínimo 30 anos em 2016);
 BF 40+ (Basquete feminino categoria 40 anos ou mais): atletas nascidas em
31.12.1976 ou antes desta data (que completam no mínimo 40 anos em 2016).
6.3) O Basquete Masculino será disputado nas seguintes categorias:
 BM Livre (Basquete masculino categoria livre): atletas nascidos em qualquer ano;
 BM 30+ (Basquete masculino categoria 30 anos ou mais): atletas nascidos em
31.12.1986 ou antes desta data (que completam no mínimo 30 anos em 2016);
 BM 40+ (Basquete masculino categoria 40 anos ou mais): atletas nascidos em
31.12.1976 ou antes desta data (que completam no mínimo 40 anos em 2016).
6.4) O Futebol Society Feminino será disputado nas seguintes categorias:
 FF Livre (Futebol feminino categoria livre): atletas nascidas em qualquer ano;
 FF 30+ (Futebol feminino categoria 30 anos ou mais): atletas nascidas em 31.12.1986
ou antes desta data (que completam no mínimo 30 anos em 2016);
 FF 40+ (Futebol feminino categoria 40 anos ou mais): atletas nascidas em 31.12.1976
ou antes desta data (que completam no mínimo 40 anos em 2016).
6.5) O Futebol Society Masculino será disputado nas seguintes categorias:
 FM Livre (Futebol masculino categoria livre): atletas nascidos em qualquer ano;
 FM 30+ (Futebol masculino categoria 30 anos ou mais): atletas nascidos em
31.12.1986 ou antes desta data (que completam no mínimo 30 anos em 2016);
 FM 40+ (Futebol masculino categoria 40 anos ou mais): atletas nascidos em
31.12.1976 ou antes desta data (que completam no mínimo 40 anos em 2016);
 FM 50+ (Futebol masculino categoria 50 anos ou mais): atletas nascidos em
31.12.1966 ou antes desta data (que completam no mínimo 50 anos em 2016).
6.6) O Handebol Feminino será disputado nas seguintes categorias:
 HF Livre (Handebol feminino categoria livre): atletas nascidas em qualquer ano;
 HF 30+ (Handebol feminino categoria 30 anos ou mais): atletas nascidas em
31.12.1986 ou antes desta data (que completam no mínimo 30 anos em 2016);
 HF 40+ (Handebol feminino categoria 40 anos ou mais): atletas nascidas em
31.12.1976 ou antes desta data (que completam no mínimo 40 anos em 2016).
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6.7) O Handebol Masculino será disputado nas seguintes categorias:
 HM Livre (Handebol masculino categoria livre): atletas nascidos em qualquer ano;
 HM 30+ (Handebol masculino categoria 30 anos ou mais): atletas nascidos em
31.12.1986 ou antes desta data (que completam no mínimo 30 anos em 2016);
 HM 40+ (Handebol masculino categoria 40 anos ou mais): atletas nascidos em
31.12.1976 ou antes desta data (que completam no mínimo 40 anos em 2016).
6.8) O Vôlei Misto será disputado nas seguintes categorias:
 V Livre (Vôlei misto categoria livre): atletas nascidos em qualquer ano;
 V 30+ (Vôlei misto categoria 30 anos ou mais): atletas nascidos em 31.12.1986 ou
antes desta data (que completam no mínimo 30 anos em 2016);
 V 40+ (Vôlei misto categoria 40 anos ou mais): atletas nascidos em 31.12.1976 ou
antes desta data (que completam no mínimo 40 anos em 2016).
6.9) O Tênis Feminino será disputado em duas categorias:
 TF-A (Tênis feminino categoria A, para as atletas “mais experientes”);
 TF-B (Tênis feminino categoria B, para as atletas “iniciantes”).
6.10) O Tênis Masculino será disputado em duas categorias:
 TM-A (Tênis masculino categoria A, para os atletas “mais experientes”);
 TM-B (Tênis masculino categoria B, para os atletas “iniciantes”).

7) “FUSÃO” DE CATEGORIAS
Caso determinada categoria de modalidade coletiva tenha menos do que 4
equipes inscritas, a Comissão Organizadora poderá, a seu exclusivo critério, realizar a
“fusão” de duas categorias.
8) INSCRIÇÕES NAS MODALIDADES COLETIVAS E NO TÊNIS
8.1) Prazo de inscrição. As inscrições, tanto nas modalidades coletivas quanto
no Tênis, deverão ser feitas entre os dias 14 de setembro e 7 de outubro de 2016,
seguindo as instruções deste regulamento.
8.2) Inscrições por times nas modalidades coletivas. As inscrições nas
modalidades coletivas serão por equipes. Não serão aceitas inscrições isoladas de
atletas, de forma individual, nas modalidades coletivas.
8.3) Custo para inscrição por equipe nos esportes coletivos. O custo de
inscrição nas modalidades coletivas é de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) por equipe
(ou seja, para cada equipe, em cada modalidade que disputar). A inscrição de cada
equipe dará direito a 06 (seis) ingressos para entrada no dia da Festa dos ExPortes de
2016.
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8.3.1) Não haverá desconto para times que tenham integrante que pagou a
anuidade de 2016 da Associação dos Ex-Alunos do Colégio Santa Cruz. Ao contrário
do que aconteceu em 2010, na Festa dos ExPortes de 2016 não haverá desconto para
os times que tiverem, entre seus atletas, sócios contribuintes da Associação dos Exalunos do Colégio Santa Cruz. Isso pelo fato de que na Festa dos ExPortes de 2016 o
sócio contribuinte não paga ingresso (item 4.4.1 supra).
8.3.2) Não haverá desconto quando o mesmo capitão inscreve mais de
um time (em modalidades diferentes). Ao contrário do que aconteceu em 2010, na
Festa dos ExPortes de 2016 não haverá desconto para inscrição de mais de um time
pelo mesmo capitão. O custo para cada time será sempre o mesmo, como indicado no
item 8.3 supra.
8.4) Limite de equipes inscritas nos esportes coletivos. Em função do curto
período de tempo das competições, é fixado o seguinte número máximo de times:
Modalidade

Categoria

Basquete Feminino e Masculino
Futebol Society Feminino
Futebol Society Masculino
Futebol Society Masculino
Handebol Feminino e Masculino
Vôlei Misto

Todas
Todas
FM Livre
FM 30+, FM 40, FM 50+
Todas
Todas

Nº máximo de
equipes
12
12
22
12
12
12

8.5) Critério de seleção caso existam mais inscritos do que vagas. Caso
existam mais inscrições em alguma categoria do que o previsto no quadro supra, a
Comissão Organizadora verificará a disponibilidade de quadras e tempo das
competições, para assim tentar aumentar o máximo possível o número de inscrições
permitidas para categoria em questão.
8.5.1) Caso a Comissão Organizadora, após realizar a avaliação prevista
no item 8.5 anterior, chegue à conclusão de que não poderá aceitar todas inscrições
feitas em determinada categoria, então a seleção das equipes inscritas naquela
categoria seguirá as seguintes regras:
(a) metade pela ordem de realização da inscrição (assim considerada a realização
do pagamento previsto nos itens 8.3 a 8.3.2 supra);
(b) a outra metade por sorteio;
(c) As equipes que não forem selecionadas ficarão como “reservas”, caso ocorra
alguma desistência de inscrição, ou caso alguma equipe não informe o nome dos seus
atletas, conforme previsto nos itens 8.7 a 8.9 infra.
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8.6) Procedimento para realizar a inscrição nas modalidades coletivas. Para
inscrever uma equipe na Festa dos ExPortes, é necessário proceder da seguinte forma:
a) mandar a ficha de inscrição preenchida para o e-mail fex@santacruz.g12.br:
(a1) a categoria e a(s) modalidade(s) da equipe que está sendo inscrita;
(a2) o nome da equipe (que pode ser o nome do capitão); e
(a3) os seguintes dados do responsável pela equipe (capitão): nome
completo, RG, data de nascimento, telefones para contato, e e-mail para contato.
b) se o capitão daquela equipe também está inscrevendo outras equipes, basta
enviar um único e-mail, com todas as informações sobre as diferentes modalidades e
categorias;
c) a Comissão Organizadora (e/ou a empresa contratada para auxiliar na
organização do evento) então enviará ao capitão da equipe um e-mail, transmitindo:
(c1) as instruções de como pagar a sua inscrição, cujo valor está
estabelecido nos itens 8.3 a 8.3.2 supra; esse pagamento deve ser feito até 7 de
outubro de 2016;
(c2) um arquivo Excel com os dados dos integrantes da equipe, o qual
deverá ser devolvido preenchido até o dia 7 de outubro de 2016, observado o
previsto no item 8.7 infra;
d) se for solicitado, o capitão deverá enviar, para o e-mail
renato.miranda@hotmail.com (ou outro que seja fornecido), cópia escaneada ou uma
fotografia do comprovante de pagamento da taxa de inscrição;
e) cada equipe estará efetivamente (oficialmente) inscrita somente após ser
realizado todo esse procedimento, e não tendo sido previamente esgotadas as vagas
para aquela categoria (ver item 8.5 supra);
f) a Comissão Organizadora informará, por telefone, ou e-mail, ou mediante
divulgação no site da Associação, quais equipes foram regularmente inscritas.
8.7) Número mínimo de atletas inscritos em cada equipe. Para que a inscrição
da equipe seja aceita, deverá ter o seguinte número mínimo de atletas:
- Basquete Feminino e Masculino, todas categorias: 5
- Futebol Society Feminino e Masculino, todas categorias: 7
- Handebol Feminino e Masculino, todas categorias: 7
- Vôlei misto, todas categorias: 6 (sendo pelo menos 3 mulheres)
8.8) Número máximo de atletas inscritos em cada equipe. Cada equipe pode
inscrever quantos atletas quiser inclusive acrescentar mais atletas no momento em que
ocorrer cada partida. Mas não poderá inscrever atletas que tenham participado de
equipes já derrotadas (item 12.3 infra).
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8.9) Custo para inscrição no Tênis. A inscrição na competição de Tênis terá o
custo de R$ 30,00 (trinta reais) por atleta inscrito. A inscrição dará direito a 1 (um)
ingresso para entrada no dia da Festa dos ExPortes de 2016 (ver item 4.5 supra). A
forma de pagamento está prevista no item 8.10 abaixo.
8.10) Procedimento para realizar a inscrição no tênis. Para inscrever um atleta
na disputa de tênis da Festa dos ExPortes, é necessário proceder da seguinte forma:
a) mandar um e-mail para, informando:
(a1) a categoria em que o atleta está se inscrevendo (“A” ou “B”, conforme
item 6.11. deste regulamento); e
(a2) os seguintes dados do atleta: nome completo, RG, data de nascimento,
telefones para contato, e e-mail para contato.
b) a Comissão Organizadora (e/ou a empresa contratada para auxiliar na
organização do evento) então enviará ao atleta um e-mail, transmitindo:
(b1) as instruções de como pagar a sua inscrição, cujo valor está
estabelecido nos itens 8.11 e 8.11.1 supra; esse pagamento deve ser feito até 7 de
outubro de 2015;
(b2) um arquivo Excel com os dados do atleta, o qual deverá ser devolvido
preenchido até o dia 7 de outubro de 2016;
8.11) Cancelamento da inscrição em caso de não cadastramento de atletas.
Em caso de não atendimento do previsto nos itens 8.6.c2 e 8.7 supra, a inscrição do time
poder ser cancelada pela Comissão Organizadora, incluindo-se eventual equipe reserva
(item 8.5.1.c supra). É importante que as equipes preencham o cadastramento no prazo,
pois as informações serão usadas para conferir a regularidade da inscrição (item 4.1
deste regulamento) e da participação na categoria correta (por faixa etária), e ainda para
a confecção prévia das súmulas das partidas.
8.12) Não devolução do valor das inscrições. Em nenhuma hipótese haverá
devolução do valor das inscrições. Não haverá devolução caso uma equipe tenha a sua
inscrição cancelada por não cumprimento do previsto nos itens 8.6 a 8.8 supra. A única
exceção a essas regras é a hipótese de a equipe ter feito o pagamento, mas não haver
vagas suficientes para todos os inscritos (item 8.5 supra) ou ocorrer o prévio
cancelamento de todas as disputas daquela modalidade e/ou categoria.
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9) DURAÇÃO DAS PARTIDAS NAS MODALIDADES COLETIVAS
9.1) Em todas as categorias das modalidades coletivas Basquete (fem. e masc.),
Futebol (fem. e masc.), e Handebol (fem. e masc.), as partidas serão realizadas em um
único tempo de 20 minutos, sem troca de lado, sem intervalo e sem possibilidade de
pedir tempo técnico. Dependendo do número de times inscritos, o tempo dos jogos
poderá ser ampliado a exclusivo critério da Comissão Organizadora.
Nas finais, a Comissão Organizadora também poderá, a seu exclusivo critério,
aumentar o tempo, ou determinar a realização de 2 tempos, com ou sem intervalo, ou
ainda permitir tempos técnicos.
9.2) Todas as categorias do Vôlei (misto) serão disputadas em set único de 31
pontos, sem intervalo e sem possibilidade de pedir tempo técnico. Dependendo do
número de times inscritos, o número de sets e de pontos em cada set poderá ser
ampliado, a exclusivo critério da Comissão Organizadora. E se a tabela estiver atrasada,
o número de pontos do set também poderá ser diminuído.
Nas finais, a Comissão Organizadora também poderá, a seu exclusivo critério,
aumentar o número de sets e de pontos em cada set, com ou sem intervalo, ou ainda
permitir tempos técnicos.
10) REGRAS GERAIS DE TODAS AS MODALIDADES
10.1) Sistema de disputas nas modalidades coletivas e no tênis: O sistema
de disputa é, para todas as categorias de todas as modalidades, o de eliminatória
simples, ou seja, o time perdedor de cada jogo será automaticamente desclassificado. O
critério de desempate está previsto no item 11 deste regulamento.
10.2) Repescagem: Se possível (dependendo da quantidade de times inscritos),
serão realizadas repescagens e/ou a continuidade da participação das equipes
derrotadas em outra chave na disputa (por exemplo, numa chave “prata” ou “bronze”).

10.3) Chaveamento: O chaveamento das equipes em cada categoria e dos
atletas do Tênis será feito mediante sorteio, cuja data e local serão divulgados com
antecedência. A Comissão Organizadora poderá definir cabeças de chave, com base
nos resultados da Festa dos ExPortes de 2015.
10.4) Técnicos: Cada equipe pode inscrever até duas pessoas como técnicos em
cada partida. Aos técnicos não se aplicam as restrições de participação, estabelecidos
nos itens 4.1, 4.2, e 12.1 a 12.5.
10.5) Substituições: Em todas as categorias das modalidades coletivas Basquete
(fem. e masc.), Futebol (fem. e masc.), Handebol (fem. e masc.), e Vôlei (misto), não
existirá limitação à quantidade de substituições de atletas em cada partida.
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10.6) Atrasos e W.O: Não haverá tolerância de atraso para o horário previsto do
início dos jogos, nem mesmo na primeira partida de cada rodada. Portanto, a equipe que
não comparecer no horário indicado com um número mínimo de atletas para aquela
modalidade será considerada perdedora por W.O..
10.7) uniformes: Caberá a cada equipe providenciar seu próprio uniforme. Todos
os atletas de uma mesma equipe devem estar uniformizados com camisetas da mesma
cor. Caso haja coincidência de cores predominantes entre duas equipes, haverá sorteio
de uma das equipes para o uso de coletes, os quais serão disponibilizados pela
coordenação do evento. Também serão disponibilizados coletes para as equipes que
não tenham uniformes. Não será aplicado W.O. em razão de problema relacionado com
uniformes.
10.8) Nomes das equipes: Cada equipe poderá indicar o seu nome, que constará
nas tabelas e chaves da FEX. Caso a equipe não indique o seu nome, então lhe será
atribuído o nome, ou o sobrenome, ou o apelido do seu Capitão (o responsável pela
inscrição da equipe na Festa dos ExPortes).
10.9) Arbitragem: A arbitragem adotará para cada modalidade as regras de suas
respectivas federações, observando as modificações previstas neste regulamento ou
que sejam determinadas pela Comissão Organizadora.
11) REGRAS ESPECIAIS DE CADA MODALIDADE E DE CADA CATEGORIA
11.1) Basquete (fem. e masc.). As regras especiais do Basquete são as
seguintes:
a) Em todas as categorias o tempo de jogo será corrido, podendo o árbitro
interromper o cronômetro a seu critério.
b) Em caso de empate, será feita uma prorrogação de 2 minutos, ocorrendo nova
bola ao alto para início da prorrogação. Persistindo o empate, será feita disputa de lances
livres alternados, sendo 3 para cada time, sem poder repetir jogadores. Persistindo o
empate, será realizada disputa de lances livres alternados, até haver um vencedor,
sendo que cada equipe pode repetir o atleta que vai cobrar lances livres somente após
todos os outros atletas do mesmo time inscritos naquela partida já tiverem cobrado o
lance livre. Após 10 lances livres alternados sem vencedor, a partida será decida por
sorteio.
11.2) Futebol Society Feminino. As regras especiais do Futebol Society
Feminino são as seguintes:
a) Todas as categorias de Futebol Society Feminino disputarão suas partidas no
campo de futebol society pequeno do ensino fundamental, com equipes de 6 atletas e
regras de futebol society.
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b) Se for possível, dependendo da quantidade de times inscritos em todas as
categorias, a Comissão Organizadora poderá determinar que todas as (ou algumas das)
partidas da categoria FF Livre sejam realizadas em um dos campos de futebol society
do ensino médio, com equipes de 7 atletas e regras de futebol society.
c) A atleta expulsa numa partida cumprirá suspensão automática na partida
seguinte da mesma equipe.
d) Em caso de empate no tempo regular, será realizada disputa de pênaltis
alternados, sendo 3 para cada time, sem poder repetir cobradores. Persistindo o empate,
será realizada disputa de pênaltis alternados, até ter um vencedor, sendo que cada
equipe somente pode repetir o cobrador após todos os outros atletas do mesmo time
inscritos naquela partida já tiverem cobrado pênalti. Após 10 pênaltis alternados sem
vencedor, a partida será decida por sorteio.
11.3) Futebol Society Masculino. As regras especiais do Futebol Society
Masculino são as seguintes:
a) As categorias FM Livre, FM 30+, e FM 40+ disputarão suas partidas em um dos
campos de futebol society do ensino médio, com equipes de 7 atletas e regras de futebol
society.
b) Contudo, se for necessário, dependendo da quantidade de inscritos em todas
as categorias, a Comissão Organizadora poderá determinar que todas as (ou algumas
das) partidas das categorias FM Livre, FM 30+, e FM 40+ sejam realizadas no campo de
futebol society pequeno do ensino fundamental, com equipes de 6 atletas e regras de
futebol society.
c) A categoria FM 50+ disputará suas partidas no campo de futebol society
pequeno do ensino fundamental, com equipes de 6 atletas, e regras de futebol society.
d) O atleta expulso numa partida cumprirá suspensão automática na partida
seguinte da mesma equipe.
e) Em caso de empate no tempo regular, aplica-se o item 11.2.d.
11.4) Handebol (fem. e masc.). As regras especiais do Handebol são as
seguintes:
a) O atleta que for expulso numa partida cumprirá suspensão automática na
partida seguinte da mesma equipe. Essa regra não se aplica ao atleta que for
desqualificado por cartão vermelho.
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b) Em caso de empate no tempo regular, será feita disputa de tiros de 7 metros
alternados, sendo 3 para cada time, sem poder repetir cobradores. Persistindo o empate,
será feita disputa de tiros de 7 metros alternados, até ter um vencedor, sendo que cada
equipe somente pode repetir o cobrador após todos os outros atletas do mesmo time
inscritos naquela partida já tiverem cobrado tiro de 7 metros. Após 10 cobranças de tiros
de 7 metros alternados sem vencedor, a partida será decida por sorteio.
11.5) Vôlei (misto): As regras especiais do Vôlei são as seguintes:
a) Em todas as categorias será necessário no mínimo 3 (três) mulheres em quadra
durante todo o jogo. Uma das mulheres inscritas no time poderá ter idade inferior à faixa
etária daquela categoria.
b) Será declarada vencedora a equipe que fizer primeiro 31 pontos (ou mais, até
que a diferença de pontos entre as duas equipes seja de 2 pontos). Se já tiver passado
o horário programado do jogo, será determinada vencedora a primeira equipe que estiver
na frente no placar.
11.6) Tênis: As regras especiais do Tênis são as seguintes:
a) O sistema da disputa será por Set Profissional, ou seja:
(a1) em cada game, se empatar 40 a 40, o vencedor do game será quem
fizer o ponto seguinte;
(a2) são sets de 6 games, podendo ir até 8, em caso de empate;
(a3) se empatar 8 a 8, a decisão será por tie break de 7 pontos;
b) Dependendo do número de inscritos, a Comissão Organizadora poderá
modificar as regras acima estipuladas, inclusive diminuir ou aumentar o número de
games em cada set. Também dependendo do número de inscritos, a Comissão
Organizadora poderá criar novas categorias ou mudar os critérios de formação de cada
categoria.
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12) PARTICIPAÇÃO DOS ATLETAS NAS DIFERENTES MODALIDADES E ATLETAS
IRREGULARES
12.1) Quantidade de modalidades. O ex-aluno poderá participar de quantas
modalidades coletivas quiser, podendo atuar, no máximo, em uma categoria em cada
modalidade esportiva. Todavia, se ocorrer coincidência de horários, não terá o atleta
direito a exigir remarcação de horários, cabendo ele escolher qual modalidade jogar,
caso a Comissão Organizadora não consiga remanejar horários.
12.2) Faixa etária. Um atleta pode sempre disputar a categoria da faixa de idade
inferior a sua idade, mas não pode disputar as categorias de faixa de idade superior a
sua idade.
12.3) Atletas de equipes eliminadas não podem mudar de equipe. Em todas
as categorias das modalidades coletivas Basquete (fem. e masc.), Futebol (fem. e
masc.), Handebol (fem. e masc.), e Vôlei (misto), o atleta de um time eliminado não
poderá continuar disputando aquela modalidade em outro time, mesmo que de outra
faixa etária.
12.4) Participação somente de ex-alunos. As equipes deverão ser formadas
exclusivamente por ex-alunos do Colégio Santa Cruz, que preencham as condições
listadas no item 4.1 e 4.2, observando-se ainda o previsto nos itens 12.1 a 12.3. É
totalmente vedada a participação de atletas que não tenham estudado no Colégio, não
podendo ser aberta qualquer tipo de exceção.
12.5) Desclassificação da equipe que usou atleta irregular. Sendo apurado
que determinado atleta disputou uma partida violando qualquer regra prevista nos itens
4.1, 4.2, e 12.1 a 12.4 então a sua equipe estará automaticamente desclassificada, sendo
impedida assim de disputar a próxima rodada da competição em questão.
Se for possível (se houver tempo hábil), a Comissão Organizadora poderá
convocar, para disputar a próxima rodada, a última equipe derrotada pela equipe que
usou o atleta irregular.
12.6) Documentação dos atletas. Caberá a cada atleta apresentar, no momento
de cada partida, um documento de identidade, original ou cópia autenticada. Serão
aceitos os seguintes documentos: R.G., RNE, carteira de motorista, passaporte, e
carteiras de entidades de classe (Conselho de Medicina, Ordem dos Advogados, CREA
etc.).
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13) INFORMAÇÕES GERAIS.
13.1) Ingresso na Festa dos ExPortes: Para entrar no Colégio no dia da Festa
dos ExPortes 2016 será necessário apresentar o ingresso, que será vendido pelo preço
de R$ 30,00 (trinta reais), válido para todos os dias do evento. Ex-alunos do Colégio que
tenham pago a anuidade de 2016 da Associação dos Ex-alunos do Colégio Santa Cruz
poderão entrar de graça. Ver itens 4.3 a 4.5 supra para mais detalhes.
13.2) Alimentação: Durante a Festa dos ExPortes 2016 haverá barracas
vendendo alimentação e bebidas, nos moldes dos anos anteriores. Mas no 1º sábado,
dia 29 de outubro de 2016, quando acontecerá a fase classificatória (ver item 3 supra),
a estrutura será menor.
13.3) Atendimentos emergenciais: Haverá no local um pronto-atendimento para
situações emergenciais de pouca complexidade. Para ocorrências não cobertas pelo
pronto-atendimento no local, a responsabilidade pelo atendimento e custeio será do
próprio atleta.
13.4) Premiação: A Comissão Organizadora definirá o horário das premiações. A
premiação poderá, ou não, ocorrer logo após o jogo final de cada categoria e modalidade,
ou ser realizada em momento específico durante a FEX. Serão atribuídas medalhas à
equipe campeã e vice-campeã em cada categoria e modalidade.
13.5) Autorização para divulgação de dados: Todos os atletas inscritos na
Festa dos ExPortes 2016 autorizam, a partir de sua inscrição, a divulgação de seu nome
e e-mail no banco de dados da Associação dos Ex-Alunos do Colégio Santa Cruz. O
banco de dados da Associação dos Ex-Alunos do Colégio Santa Cruz é divulgado
apenas para outros ex-alunos da associação devidamente inscritos na Associação.
13.6) Autorização para divulgação de fotos e filmagens: Todos os atletas e
demais participantes da Festa dos ExPortes 2016 autorizam, a partir de sua inscrição
e/ou entrada no evento, a divulgação, no site da Associação dos Ex-Alunos do Colégio
Santa Cruz (ou em site ligado à Associação), ou em seu material promocional, de fotos
do evento em que apareçam.
13.7) Utilização das quadras vagas: Nos momentos em que as quadras não
estiverem sendo utilizadas para as partidas, elas poderão ser usadas pelos ex-alunos,
seus convidados e familiares.
13.8) Recreação infantil: Assim como ocorreu nos anos anteriores, a Associação
dos Ex-Alunos do Colégio Santa Cruz tentará realizar atividades de recreação infantil,
para os filhos ou convidados dos ex alunos (o que, todavia, ocorrerá somente no 2º
sábado, dia 5 de novembro de 2016). Por autorização do Colégio, talvez também possa
ser usado o parquinho infantil da Pré Escola.
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13.9) Não participação de atletas ou equipes que tenham causado problemas nos
anos anteriores: A Comissão Organizadora da FEX poderá não aceitar a inscrição e
impedir a participação de atleta que, nos anos anteriores, tenha prejudicado o evento,
ou ainda praticado quaisquer atos contrários ao espírito que deve nortear os participantes
do evento, tais como (mas não se limitando a), atitudes graves anti esportivas e/ou hostis
e/ou violentas em relação aos outros participantes, à arbitragem, e à organização, ou
causar tumultos. A Comissão Organizadora também poderá não aceitar a inscrição de
equipes cujos integrantes tenham, nos anos anteriores, praticado os atos acima
descritos.
13.10) Remoção das dependências do Colégio: A Comissão Organizadora,
independentemente das medidas que sejam adotadas pelo Colégio Santa Cruz, poderá
determinar que qualquer pessoa se retire das dependências do Colégio, caso considere
que tal pessoa está prejudicando o evento e/ou ameaçando outras pessoas e/ou
praticando atos como os descritos no item 13.9 supra.
14) SUBMISSÃO DOS PARTICIPANTES A ESTE REGULAMENTO E CASOS
OMISSOS.
A participação na Festa dos ExPortes é facultativa, sendo escolha individual de
cada um comparecer ou não ao evento. Todavia, todo aquele que resolver comparecer
ao evento, seja como atleta ou torcedor, fica automaticamente submetido às regras deste
regulamento.
Todos os casos não previstos no presente Regulamento serão decididos pela
Comissão Organizadora.
1. São Paulo, 13 de setembro de 2016
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