
 
 
 

  
 

REGULAMENTO ESPECÍFICO DE PAINTBALL ADAPTADO 
 
 

Art. 1º - Do Regimento 
As competições de paintball adaptado no Jogos Internos dp Colégio Anchieta serão regidas 
pelas regras do Regulamento Geral da Competição e pelas normas deste Regulamento. 
 
Art. 2º - Dos Participantes 
Participarão dos jogos de paintball adaptado, apenas os alunos devidamente inscritos na 
modalidade, e que estejam usando o padrão da equipe. 
 
Art. 3º - Do número de atletas participantes por equipe 
Cada equipe poderá ter no máximo 20 (vinte) atletas e no mínimo 15 (quinze) atletas. Será 
obrigatório a inscrição de 04 (quatro) atletas do sexo feminino. Duas atletas deverão estar 
sempre em quadra. 
 
Art. 4º - Das partidas 
As partidas serão disputadas em tempo de 10 (dez) minutos ou até todos os componentes 
da equipe serem eliminados. 
 



 
Art. 5º - Da execução  
Cada equipe será posicionada na linha de fundo da quadra de futsal; 
No centro da quadra serão colocadas bolas de borracha e na mesma serão distribuídos 
obstáculos que servirão para proteger os participantes dos arremessos do adversário; 
Cada participante acertado pela bola deverá levantar a mão e sair da quadra de jogo 
direcionando-se para o banco de reservas; O adversário sem bola não poderá segurar o 
jogador da outra equipe para ele ser baleado; 
Os participantes têm até 15 segundos para arremessar a bola; 
Não vale chutar a bola. O aluno que assim fizer estará eliminado da partida; 
É permitido baleado qualquer parte do corpo; 
Só será eliminado o jogador que for baleado direto, se a bola bater em algum obstáculo e 
após o atingir, este não estará baleado; 
É permitido aos jogadores trocar de lugar os obstáculos; 
Não vale encaixar a bola. O aluno que assim fizer estará eliminado da partida; 
Um jogador que atingir sem a intenção seu parceiro de equipe, este não estará eliminado. 
 
 
Art. 6º - Da Pontuação 
A pontuação, quando o Sistema adotado for de Rodízio Simples, dos jogos será a seguinte: 
Vitória= 02 pontos 
Empate = 01 ponto 
Derrota=00 ponto 

 
 
Art. 7º - Dos critérios de desempate 
Maior número de participantes com menor número de participantes baleados; 
Menor tempo gasto para acertar toda a outra equipe. 
Art. 8º - Da disciplina 

 
O aluno que for desqualificado no jogo anterior não poderá participar do próximo jogo da 
equipe. 
O aluno expulso dos jogos estará eliminado dos Jogos Internos Anchieta. 
 
Art 9º - Do Uniforme 

           
Conforme prevê o Regulamento Geral no seu Art. 11º, o uniforme para todas as competições 
será camisa oficial dos Jogos Internos, com numeração nas costas. O short será o mesmo da 
Educação Física do Colégio, tênis e meia. Fará parte do uniforme obrigatório todo 
equipamento exigido pelas regras oficiais das modalidades. 
 
Art. 10º - Os casos omissos 
Serão resolvidos pela comissão executiva dos Jogos Internos Anchieta. 

 
 
OBS.: Após a divulgação deste regulamento, ninguém poderá utilizar o seu desconhecimento para 
justificar o não cumprimento das suas normas. 
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