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TIA PREFEITURA MUNICIPAL DE peRTO ALEGRE, por
intermédio do Servi~o de Recrea~ao Pública no intuito de

,congregar a mocidade dos diversos bairros da capital gau
cha, organiza e dirige os Jogos Inter-Pra~as para que,~
lidificando umamente sa num corpo forte, possa apresen-
tar ao Rio Grande do Sul um celeiro de homens que saibam
cada vez meia, cumprir seus deveres de cidadaos liv;r>es.

~ste ~ o ideal e deve se~ o desejo e a esco-
la para um maior engrandecimento do noaso pats."
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

SERVIQO DE RECREAgAO PÚBLICA

- SERVIgO DE PRAQAS -

Cap! tulo 1

DA ORGANIZrjgA.OE PATROciNIO DOS JOGOS
Art. 12 - Os Iºs. Jogos Inter-pragas a serem realizados pelo 8ervigo

de Pragas do S.R.P. da Prefeitura Municipal, serao efetua-
dos de 26 de Marqo a 15 de Novembro, e patrocinados por ••••..........................

Art. 22 - Serao dis~utados nos Iºs. Jogos Inter-pragas os seguintes
campeonatos:
a) Atletismo - Menores - Maiores
b) Basket It 11 - Livre
c ) Ciclismo - It "
d) Croquet " " t
e) Damas I! "
f) Futebol " "
g) [Perraduras- 1° " !lu

h) Jogos dirigidos'l 11

i) Lance-livre " !I

j) Natagao " "
1) Ping-pong " "",

\, m) Padle-tenis It It

n) 8oft-ball 11 It

o) Volley n " "
p) Xadrez t' 11 11

q) Comm.:BSO Artístico L" ' - Menores - M810reslt er ar-Lo

§ Único - As idades para as classes serao:
Menores - Até 16 anos incompletos com 1,6Ometro de altura

~ .maXlma.
~Maiores - Ate 19 anos incompletos.

Livre De 19 anos erodiante.
~rv~oes - a) Para os jogos de Xadrez, Dam8s, Croquet, F~
raduras e Lance-livre, serao consideradas as idades de:
Menores - at~ lL~ anos incompletos, desprezando-se a altura.
Maiores - de 14 a 19 anos incompletos.

b) Nos pequenos jogos dirigidos, haverá urna só
categoria, cuja idade máxima será de 12 anos incompletos.

c) No 8oft-ball haverá duas categoria~:
Menores: Até 16 anos incompletos e com altura máxima de 1,6üm.
Livre 8em limite de idade.



Art. 3º ..

Art. 4º -

Art. 52 -
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d) No concurso artlstico-literário serao

observadas as seguintes idades:
Menores: até lL~ anos t ncompáet os ,
Maiores: de 14 a 16 anos incompletos.

Ter¡ a seguinte distribuiQao os jogos a serem disputados:

Jogos coletivos
( Basket
( Volley
( Soft-ball
( Futebol

Jogos individuais

( Atletismo'
( Ciclismo
( Nataqao
( Padle-tenis
( Ping .•pong
( Tenis

Jogos especiais
( Croquete
( Damas
( Ferraduras
( Lance-livre
( Xadrez

Jogos dirigidos ( A serem organizados para cada ano em
( que forem realizados os jogos Inter-
( Praqas"

( Desenho
Concurso Artistico-( Composigao
literario ( Or~tória

#Sera Presidente dos Jogos Inter-pragas o Snr. Prefeito Mu-
nicipal, assistido por Qma comissao de honra, constituida
por pessoas de destaque nos meios municipals e esportivos,
especialmente convidadas para tal fim.
Os jogos serao dirigidos por uma comissao central de tr~s
membros, todos ~les do S.R~Po sob a Presid~ncia do enca~re-

,. #,... ~gado do Serviqo de Praqas, a qua1 tera como atribulqoes:
a) Superintender e organizagao e execugao dos jogos.
b ) Velar pe l.o cumpr-Lme n t o dos regu1amentos.
c) Decidir sobre o calend¡rio gera1, tabelas, hor¡.

rios e 10cais das cornpetiqoes.
)" .•..d Resolver sobre os casos omlssos neste regulamento.

e) Designar os presidentes das diversas comissoes
especiais.

f) Aplicar penalidade a atletas e equipes,



Art. 6º -

Art. 7º -

Art. 8º -

§ 112 -

§2º -

Art. 99 -

fls. ...~_

Serao as seguintes as comissoes: De:
a) Atletismo; b) Basket; c) Ciclismo; d) Futebol; e) JOgOB
dirigidos; f) NataQ¡o; g) Padle-Tenis e Tenis; h) Ping-pong;
i) Soft-ball; j) Jogos especiais (xadrez, damas, croquete,
ferraduras e lance-livre); 1) Volley; m) Jogos culturais;
n) propaganda~

A Comissao de Propaganda compete:
a) Divulgar as atividades relacionadas com o certarne.
b) Sortear entre os a~letas indicados pelas pragas{

um de cada) um concorrente para pronunciar o ju-
ramento do atletao

c) Organizar a cerimonia de abertura e encerramento
dos jogos e dirigir sua execug¡o, em cooperaQao
com a comissao central.

d) Divulgar os resultados das competiQoes.
As demais comissoes de que trata o artig06º serao consti-
tuidas por instrutores e frequentadores das praQas de re--creaQa0.
Ser¡o presidentes das diversas comiss~es os instrutores
das pragas.
Sera presidente da comissao de propaganda um elemento do
S.R.P. indicado especialmente para tal fim~
A cada urna das comissoes de que trata o artigo 8º compete:

a) Organizar por sorteio as tabelas das provas (jo-
gos) programar as compe t í.qoes, indicar os locais
de sua realizaQao;

b) Designar as autoridades responsáveis diretas pelo
Acontrole das mesmas provas;

e) Manter contato com a eomissao central e a de pro-
paganda;

d) Proclamar os vencedores do campeonato que lhe
correspondeo

#Capitulo 111

DA ABERTURA DOS JOGOS

Os jogos Inter-pragas s8r¡0 abertos com um desfile de todas
as pragas.

§ Único... As pragas colocar-se-ao no local determinado pela comissao
de propaganda em ordem alfab~tica e, nesta ordem desfilarao.

Ar-t , 102

Art. 112 - O Pavilhao Nacional sera·conduzido a frente do deSfile, por
um atleta da praga vencedora nos jogos anteriores, e es-
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coltado por uma guarda de honra, composta de atletas das ~u.
tras pr acas o ,

As pragas desfilar¡o conduzindo apenas os seus proprios es-
tandartes o'

Ar t , 122 - Sera acesa a Pira Ollmpica por um atleta a ser de eLgriado ,

§ Único ~

Art. 132 - Acesa a Pira, seguir-se-a o juramento, qle sera feito pelo
mesmo atleta e repetido em voz alta. pelos demais partici-
pantes.

,.Capi tulo IV

~4EXECUQAO DOS JOGOS

A ) - Das inscrigoes -

Ser¡o considerados inscritos nos jogos todas as unidades
do SoR.p.

Art. 152 - As incrigoes das. equipes serao feitas nos impressos forne-
cidos pelo SoR"Pa e deverao ser entregues até 15 dias an-
tes das provas~

Art. 16º - Todas as unidades deverao anexar ao pedido de inscrigao,
,~o atestado medico de seus atletas, provando a ligidez dos

mesmoso

So poderao ser inscritos nos jogos os atletas fichados na
sua unidadeo

A 80 N d"rt. 1 - - as provas individuais ea a praga lnscreverá seus pepresen-.
'"tantes de acordo com o quadro abaixo:

Atletismo - 3 atletas titulares e 2 reservas
Ciclismo 3 ~! " e 2 "
Pad Le=Pená s - 5 11 11 e 3 I!

Ping-pong 5 H 11 e55 11

Tenis - 2 11 11 e 2 11

Ne,tagao - 3 11 " e 2 11

Nas provas de revesamento, uma turma sendo considerada re-
serva s ómerrt e para esta prova, qualquer elemento inscrito
no respectivo campeonato (Atletismo)

Art. 192 - No campeonato de Atletismo nenhum atleta podera tomar par-
....

te em mais de tres provas~ inclusive as provas de revesa-
mento.

Art. 20n - Para
cada
para

os campeonatos de Basket, ~olley, Futebol e Soft-ball,,praga apresentara urna equipe titular e outre reserva
cada classe"



fls. .•6 -

,
A~t. 21Q - Para os jogos especiais cada praga apresentara suas equi-

pes de acordo com o seguinte quadro:
Damas - 5 titulares e 3 reservas .•
Xadrez 5 n e 3 11-
Croquet ~ ti e 2 "-
Ferraduras - 2 " e 2 "
Lance-livre - 5 11 e 5 "

Art. 22Q - Para os jogos dirigidos, equipe de 10 e 5 reservas.

Capitulo VI

- REGULAMENTO DO CONCURSO ARTtSTICO~LITERÁRIO -
DO CONCURSO E S~ ORGANIZAQAO

, . ~ ,O concurso artistico-literario, fara parte integrante dos
Jogos Inter-Pragas, destinando-se a tlemBlll1'oibvaasenvolver
a personalidade artístico-intelectual dos frequentadores

. - ,das unidqdes do S. de Recreagao Publica.
O concurso artistico-literário será organizado e dirigido
por urna Comissso diretora presidida pelo Sr. Encarregado
do Servigo de Cultura do ü.R.p" e mais tr~s funcionarios
convidados pela Comissao Central dos Jogoso

Art. 252 ~ O concurso artistico-literário será disputado por elementos
masculinos registrados nas unidades do S.RoPo

Art. 23Q -

Art. 262 - , .
obedecera a seguinte distribuigao:O programa do concurso,

a) Prova de Desenho
b) Composigao e leitura

Art. 27Q - O desenho será prova obrigatória, desdobrando-se em:

§ Único -

a) Livre
b) Obrigatorio

-, ,A composigao sera prova obrigatoria, constituindo-se com a
leitura nurna única unidade, desdobrando-se ero temas:
a) Livre
b) Obrlgatória

Os concorrentes poderso optar pela leitura do trabalho
#livre o~ obrigatorioo

,gap!tulo VI

DAS INSCR~º5ES
Art. 292 ~. Feita a selegao dos representantes e comunicado pela Comis·



Art. 30 -

Art. 31 -

Art·.·32 -

Art. 33 -

Art.· 33 -

Art. 34 ...

Art. 35 -

Art. 37 -

Arto 38 ...
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s¡o diretora, 08 temas escolhidos, os concorrentes ter¡o
o prazo de dez (10) dias para a apresentag¡o dos trabalhos.
As inscrigces dos concoY'rentes deverao ser feitos em fun-
gao do arto 29Q:; nao podendo ser inscritos após (lO) dez
dias antes da entrega dos trabalhos~
S; poderao ser inscritos por determinadas unidades, os seue
próprios frequentadores, que ~icarao obrigados a comprovar
essa qualidade, sempre que lhes seja exigida pelos dirigen-
tes ••
A identidade dos participantes será comprovada pela Carteira
de frequentador, distribuida pelo Instrutor de cada unidade
e assinada pelo mesmo ••

'. 1Capl t¿U..l.:O VII

o máximo de pontos para a classificagao no concurso, obede-
cerá a urna escala de O a 100 pontos.
A classificag8.o dos concorrentes, será de acordo com a.mé-
dia aritmética dos pontos conquistados.
A classificagao da unidade será feita em fungao da soma dos
pontos conquistados pelos concorrentes.

DAS RESERVA.S
..•

1>TI"'¡ ~,._ .•.. "' .v: ,. .~';: .• :- Ln scr-J t os pe;QCT:?,l)y ~l.,t,:.H+:1J:t-lostres
(~) reservas que deverao serem apresentados em tempo legal,
lsto ~, até o dia do sorteio dos temas.

Serao ~ulgados somente os trabalhos dos tres (3)que compa-
receremno dia do sorteio das provas~

~Capi tulo IX-~..,~-' -. ~~. "'--.,--
DO EMPATE_ ..•....~-_-..--

Em se verif:!.cando o EP''':--'''¡''

lidade de j1.1J ¡J'pmo""':;J3

a) Emp abe Individual
Serao considerados os pontos mals altos, sucessivamente na
Leitura, Composigao obrigatóri~, Composigao livre, DesenhD
obrigatório e De senho Lí.vr-e , por ordem e separadamente;

.~"glJ.inte moda-
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b) Empate por equipe;, ,
Obedecer-se-a ao seguinte criterio:
12) _ A soma das rnédias da leitura e do desenho livre¡
2Q) - A soma das médias da composigao obrigatória-e do De-

~senho obrlgatorlo;
39) - A soma dos pontos da composigao livre.

Capítulo X

DO CAMPEONATO

O sistema de classificagao em todos os campeonatos será o
de elimlnatória simples.

Art. 409 - Nos diversos campeonatos, os concorrentes deverao apresen-
tar-se devidamente uniformizados e numeradose

Ar.t. 39~-

Art. 41º - B) - DA CLASSIFICAgAO DAS PRAQAS -
Art. 419 - Os campeonatos de atletismo e jogos dirigidos, serao vencidos

pelas pragas que, maior nÚmero de pontos reunirem, comput@
do-se, para a l~, 2ª, 3&, 4&, 5&, e 6& colocagao respecti-
vamente, 10, 6, 4, 3, 2 e 1 pontos, contando-se em dobro as
provas de revezamento.

§ Único -

Art. 42º ...

~
§ Unico "'1

o

~Em caso de empate na contagem final, vencera o campeonato,
a praga ~ue tenha obtid0 melhores colocagoes.
Para a classificagao do campeao dos I2s. Jogos Inter-praga::¡,
comput.ar-cse-jio , 10, 6, 4, 3, 2:e 1 pontos respectivamente-,_
~s pragas colocadas em 12, 2~, 39, 4Q, 59 e 62 lugar nos
diversos campeonatoso

Capittüo XI

DO DESFILE
~ .A presenga no desfile de abertura dos jog~s e obrigatoria,

ficando automaticamente eliminada a praga que deixar de a-
presentar-se.
Nao se aceitará escusas de espéóie algumao

Capitulo 'XII

DOS'PR~MIOS
_ A

Aos veneedores dos campeonatos serao conferidos premios in~
dividuafs e coi~tivos.
Os premios individuais const.arao de medalhas para os 12s.
colocados ••
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Os pr~mios coletivos, reservados aos campeonatos de JRgos
Coletivos, Jogos Individuais, Jogos especiais, Jogos diri.
gidos e Concurso Artlstico~Liter~rio. constar¡o de t~gas
para as pragas vencedoras~

~ ,A pr aca que computar o maior numero de Porrt os sera pr-ocl a-
mada campea dos JogOE) Ent e.r.-Pr-aqaa ; s endov Lhe conferido o
troféu de Campejio dos Jogos Inter-Pragas, troféu este que

• • 11sera de posse trensltoriao
Art.' 46s - Aos !nstrut~reélad:araga Campea lhe ser.Élconferido urna taqa

(miniatura) e uro diploma alusivo.
Art.· 4T~ - Os premios serao entregues na ae ssáo soLe ne de encerramento

dos Jogos Inter-Pragaso
,Capitulo XIII~~".--~

DAS DISPOSIQ~ES GERAIS
...-" . ~_~",,,..,~ ..,.....,~~ -t"_

Art. 482 - O horário para as competigoes será observado rigorosamente,
devendo a equipe apresentar-se devidamente uniformizada,
logo após a 1& chamada, eo juiz da mesa; o qual efetuará
a. 21. chamada e última, 5 minutos ap os a pr-í.me tr-a;:

§ Único Considerar-se-a eliminado da prova o atleta ou equipe que
deixar de c umpr-Lr- o exposto no presente artigo.

Art. 492 - Os'concorrentes serao identificados prévi8mente todas as
provas, pela carteira de iJEeqó.a.ntegor,fornecida pela Pr-aqa
em que estiver fichadoo

Art. 50º - O atleta que, como participante de urna competigao, trans-
gredir as normas disciplinares, serao eliminado.

Art. 512 -

§ Único -'

o

• # .Nenhuma prova delxara de ser realizada por falta dos jui~es
e acaLado s, devendo haver comum ac Sr-do .par-a e scaLac áo dos
substitutoso

Na impossibilidade d~sse acordo, a escolha será feita por
sorteio entre pessoas indicadas pelos representantes das
Pragas disputantes.

Art. 52º - Quando a compntic;8.c·foI'cré!nsfGr-lde, ou Lnt er-r-omp í da por mo-
tivo de forga maior, assim julgado pela c omls sáo central,
esta designará nova data e local para sua r~alizagao ou tér-
rriinOe

Art. 532 - Somente nos casos de Lnt er-é sse do próprio cer-t ame , a juizo
exclusivo da comissao central, poderao ser antecipados OU
adiantados os jogo.s (part idas) •.
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Art. 54º .:C¿ualquer 1rregularidade podera ser denunciada por escrito, ...
:.~ </"'" .

pelos ~lstrutores das Pragas que participarem dos Jogos

-v

,"; . ~ ,'Inter-P~agas, ate as 13 horas do dia seguinte ao da reali-
zagao da competigao.

'" ,." ~ ,Esgotado esse prazo e aprovada.a competigao sera a meteria
considerada passada em julgado.

Art. 55º - Todo frequentador que praticar o esporte, como profissio-
"nal, percebendo remuneragao por contrato, for.a do ambito

das pragas, terá sua inscrigao vedada, em qualquer·campeo-

Art ~ 572 -

Art. 58g

nato.
Sam~o as instru;5es constantes destas normas, ser~ obse~va-
dos os regulamentos t~cniBos e as regras oficiais das enti-
dades brasileiras dirigentes dos respectivos desportos.

,.. _, fIW'Os erros de fato nao cabera reclamagao nem recursos.
As de&!sbes da comissao central, somente, sera v~lidas ••..quando em conjunto, sem excegao.

Ar-t , 59~ - A ~omissao central compete em úni'ca e definitiva inst~ncia.,
: . 1'\decidir sobre os recursos e resolver os casos omlssos'no

presente regulamento.

o
o

Porto Alegre, 16 de Margo de 1955


