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CAPÍTULO I – OBJETIVOS 

O esporte tem um grande e importante papel na formação e construção de valores 

que são essenciais na vida do ser humano, auxiliando na construção da cidadania e 

princípios éticos que são utilizados no dia a dia, principalmente nos relacionamentos. 

A competição em si nos traz uma reflexão sobre o sentimento de vitória e derrota, o 

desafio de conviver com as adversidades, o espírito de equipe e a oportunidade de 

usar todos esses princípios no desenvolvimento humano e social. 

Art. 1 – O Festival PAB KIDS SUB12 de Polo Aquático tem por finalidade: 

▪ promover a integração e socialização dos participantes (atletas, técnicos, 

alunos, educadores e familiares); 

▪ fomentar a prática do esporte com fins socioeducativos; 

▪ Desenvolver o intercâmbio sociocultural e desportivo entre os participantes; 

▪ Estimular a prática regular de atividade física;  

▪ Identificar possíveis talentos desportivos. 

 

CAPÍTULO II – DA INSCRIÇÃO 

Art. 2 – Poderão participar do evento as entidades filiadas a LBPA, agremiações não 

filiadas, colégios, projetos sociais e etc. Cada entidade poderá inscrever quantas 

equipes desejar; 

Art. 3 – Poderão inscrever-se os (as) jogadores (as) que completam 12 anos até o dia 

31 de dezembro de 2021; 

Art. 4 – Cada equipe poderá inscrever até 15 atletas, que poderão atuar apenas na 

equipe na qual foi inscrito; 

Art. 5 – Para a participação no evento o (a) atleta deverá estar fisicamente apto à 

prática esportiva, estar vinculado ao clube ou matriculado na escola ou projeto social 

que representa, e apresentar-se devidamente uniformizado; 

Art. 6 – As inscrições poderão ser efetivadas pelo envio da Ficha de Participação via 

sistema, conforme orientações enviadas no e-mail convite; 

Art. 7 – O valor da taxa de inscrição está descrito abaixo:  

Descrição: Valor: 

Taxa de Inscrição R$350,00 
 

§ Primeiro – O pagamento da taxa de inscrição estabelecida pela organização do 

evento deverá ser efetuado por depósito bancário, na conta corrente da Liga Brasileira 

de Polo Aquático, conforme instruções enviadas no e-mail convite; 
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CAPÍTULO V – DAS REGRAS DA COMPETIÇÃO 

Art. 8 - As regras dos festivais são simples e adaptadas, a fim de possibilitar a 

participação de todos, com modificações técnicas (tempo de jogo, sistemas e 

arbitragem), a saber: 

▪ A piscina será dividida em 04 campos, onde os jogos acontecerão 

simultaneamente. Não haverá time out; 

▪ Dois períodos de tempos jogados, com duração de 10 minutos corridos e 

sincronizados com os outros campos;  

▪ 05 jogadores e 01 goleiro; 

▪ Máximo de 3 expulsões por jogador, toca no canto da raia e volta; 

▪ Não existirá tempo máximo de ataque, desde que tenha interesse em atacar; 

▪ Não valerá gol dos 5 metros após falta e nem gol de goleiro (evitar defesa zona 

5x4) 

▪ As equipes poderão ser compostas por somente meninos, somente meninas ou 

misto; 

Será elaborada uma tabela de jogos para orientação a todos os participantes e mesma 

poderá ser alterada de acordo com a Comissão Organizadora; 

Todos os (as) jogadores (as) provenientes de outras cidades/estado deverão 

apresentar autorização de viagem, assinada pelos pais ou responsáveis; 

CAPÍTULO VI – DA DISCIPLINA 

Art. 09 – Poderão ser aplicadas as seguintes sanções disciplinares: 

a. Advertência oral; 

b. Advertência escrita; 

c. Expulsão; 

d. Exclusão do Festival; 

Art. 10 – O atleta, técnico ou dirigente expulso de um jogo será automaticamente 

suspenso do jogo seguinte, estando sujeito a julgamento e punição pela Comissão 

Disciplinar; 

Art. 11 – Qualquer integrante da equipe ou identificado com a mesma (torcidas e 

responsáveis) que tiver atitude incompatível com a ética esportiva deverá se retirar do 

local do jogo, sob pena de a partida ser encerrada e sua agremiação excluída do 

evento; 

Art. 12 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora; 

CAPÍTULO VII – DA PREMIAÇÃO  

Art. 19 - Serão conferidas medalhas de participação a todos os atletas; 
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ANEXO I – INFORMAÇÕES 

 

a. Será permitido o acesso às dependências do SESI, sendo necessário o 

preenchimento do cadastro no website do SESI, até o limite estipulado. Só será 

permitida a entrada com nome na lista conforme link abaixo: 

 

https://www.sesisp.org.br/evento/ee3cdf76-8b58-4e78-b40c-45f72d040f31/sub-12-jogos-

pab-kids 

 

b. O SESI não dispõe de estacionamento para os visitantes; 

c. Teremos disponível uma ambulância para atendimento, além da equipe médica do 

SESI Vila Leopoldina; 

d. Como atração, teremos brinquedos infláveis; 
e. A cantina do Sesi funcionará para oferecer refeições e lanches. Os que desejam 

reservar, entrar em contato diretamente com o responsável pelo telefone 11 97695-

3786, falando com o Felipe; 

f. A tabela de jogos estará disponível no website da Liga Brasileira de Polo Aquático 

https://www.sesisp.org.br/evento/ee3cdf76-8b58-4e78-b40c-45f72d040f31/sub-12-jogos-pab-kids
https://www.sesisp.org.br/evento/ee3cdf76-8b58-4e78-b40c-45f72d040f31/sub-12-jogos-pab-kids

