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Capítulo I 

Da Finalidade Do Evento 

Art.1º. Oportuniza por meio dos Jogos Escolares do Paraná, competições de 

eSports das modalidades eFootball, Clash Royale, Fortinite, Brawl Stars, LOL, Just 

Dancing e FreeFire que farão parte do Jogos Escolares do Paraná - Eletrônicos 

2022, em plataforma digital, multimodalidades, para alunos da Educação Básica do 

Ensino Regular, Educação de Jovens e Adultos e alunos com deficiência das 

Escolas Conveniadas devidamente matriculados nas Instituições de Ensino da 

Rede Particular Privada do Estado do Paraná. 

Capítulo II 

Da Justificativa 

Art.2º. Ao incluir as modalidades de E-sports na prática desportiva, ampliamos o alcance 

dos ideais e da cultura dos esportes, que se relacionam com a fraternidade, a paz, a 

integração entre pessoas e o fair-play. As pessoas que participam destas atividades 

constroem valores e conceitos de unidade, respeito e auto aperfeiçoamento, tendo 

contato com novas realidades. 

Capítulo III 

Dos Objetivos 

Art.3º. JEPs Eletrônicos tem por objetivos: 
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a) Fomentar a prática dos Esports com fins educativos e competitivos;
b) Trazer entretenimento ligado a prática social de apoio aos que mais precisam; 
c) Promover o espírito de comunidade, estimulando a prática competitiva e a

integração intra institucional e interinstitucional;

d) Contribuir para o desenvolvimento integral do(a) atleta como ser social, autônomo,

democrático e participante, estimulando o pleno exercício da cidadania pela prática

esportiva;

Capítulo IV 

Da Realização 

Art. 4º. JEPs Eletrônicos  é uma realização da Secretaria de Estado da Educação e do 
Esporte Do Paraná A competição será realizada nos seguintes moldes: 

§ 1º - Modalidades do JEPs Eletrônicos :

a) Fortnite MULTICONSOLE;
b) Just Dancing;
c) FIFA2022 - PS5;
d) Clash Royale - MOBILE;
e) League of Legends - PC;
f) FREEFIRE – MOBILE;
g) Brawl Stars - MOBILE

§ 2º - Formato de campeonato:

a) O formato do campeonato será especificado no anexo de cada modalidade

Art. 5º. Serão considerados etapas do JEPs Eletrônicos: 
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Capítulo V 

Do Cronograma 

Art. 6º. As competições serão realizadas de acordo com o cronograma a seguir 

20/06 a 30/06 Período de inscrição para as modalidades; 

01/07 Período para alunos finalizarem o cadastro na plataforma BATTLEFY; 

Cronograma de Competição 

Competição 12 a 14 anos:

FASES ELIMINATÓRIAS
1 etapa competição – 2 e 3/07
2 etapa competição – 9 e 10/07

FINAIS 12 a 14 ANOS
Final Presencial e Just Dancing em Campo Mourão – 16 e 17/07

FORTNITE - APENAS ONLINE

Competição:

FASES ELIMINATÓRIAS 12 a 14 ANOS
FINAIS DE SEMANA DE AGOSTO

FINAIS 12 a 14 ANOS
SETEMBRO

Competição: 15 a 17 ANOS

FASES ELIMINATÓRIAS
1 etapa competição – 23 e 24/07
2 etapa competição – 30 e 31/07

FINAIS 15 a 17 ANOS
Final presencial e Just Dancing em Pato Branco – 06 e 07/08

FORTNITE - APENAS ONLINE

Competição:

FASES ELIMINATÓRIAS 15 a 17 ANOS
FINAIS DE SEMANA DE AGOSTO

FINAIS 15 a 17 ANOS
SETEMBRO
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§ 1º - Os jogos da fase qualificatória acontecerão simultaneamente, a partir da

autorização da organização do campeonato (PLATAFORMA BATTLEFY) e serão

sequenciais, não havendo transmissão.

§ 2º - Todas as datas e horários da transmissão poderão ser modificadas a fim de

garantir um bom andamento do campeonato e serão anunciados previamente por e-mail

oficial da competição e podendo ser verificada na página do Torneio na plataforma

Battlefy.

Obs: não será permitido os times fazerem transmissão não oficial. 

Capítulo VI 

Da Condição De Participação 

Art. 7º. Terão direito à participação no JEPs Eletrônicos quaisquer alunos da 

Educação Básica do Ensino Regular, Educação de Jovens e Adultos e alunos com 

deficiência das Escolas Conveniadas devidamente matriculados nas Instituições de 

Ensino da Rede Particular Privada do Estado do Paraná. 

Art. 8º. Poderão participar do JEPs Eletrônicos, os jogadores com a idade mínima da 

classificação indicativa de cada jogo. 

Art. 9º. Nenhum integrante das equipes poderá participar da JEPs Eletrônicos sem 

que seu nome conste na relação nominal da modalidade, aprovada pela 

organização do campeonato. 
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Capítulo VII 

Dos Prazos, Procedimentos de Inscrição 

Art. 10º. O período de inscrição de todas as modalidades se inicia no dia 20/06/2022 
com o término no dia 30/06/2022. A inscrição será realizada através do site 

(www.jeps2022.vznproducoes.com.br), onde terá acesso a um formulário de 

inscrição. Sendo as inscrições livres. 

§ 1º - No caso das modalidades em equipe, é de responsabilidade dos capitães 

representantes garantir que os participantes inscritos sejam elegíveis a participar do 

campeonato, de acordo com este regulamento.

Capítulo VIII 

Do Sistema De Competição 

Art. 11. Cada modalidade terá seu próprio formato de competição, especificadas nos 

anexos deste regulamento. 

Formato das Partidas 

Art. 12. Cada modalidade terá seu próprio formato de partidas, especificadas nos 

anexos deste regulamento. O formato de partida poderá se diferir para cada etapa do 

campeonato. 

SEÇÃO II 

Das Regras Das Modalidades 

Art. 13. O JEPs Eletrônicos tem um Regulamento Específico de disputa para cada 

modalidade esportiva e a ele será aplicado tudo que não contrarie este Regulamento. 

Art. 14. As competições do JEPs Eletrônicos serão realizadas nos dias e horários 

determinados pela Gerência de Competição. Podendo esses dias e horários sofrerem 

alterações e cabendo aos representantes se manterem informados dessas mudanças 

através dos canais oficiais do campeonato.  

§ 1º - Todos os representantes das equipes das modalidades coletivas e jogadores

das modalidades individuais deverão estar presentes na plataforma BATTLEFY 15

minutos antes do horário previsto e em condições de jogo, quando será feita a
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checagem pré-jogo, caso seja necessário entrar em contato. Será considerado 

perdedor por ausência (WO.), o(a) jogador(a) e/ou equipe que não estiver pronto da 

maneira indicada no regulamento nos anexos de I a X, no máximo até 5 (cinco) 

minutos após o horário estabelecido. 

§ 2º- Os casos atípicos de ausência ou irregularidade serão avaliados pela

Organização. A decisão da organização é soberana e irreversível.

Art. 15. Em caso de WO. (ausência), para efeito de placar, será conferido o resultado 

à equipe vencedora com vitórias mínimas sobre a série. 

Art. 16. Qualquer competição que venha a ser suspensa ou transferida por motivo de 

força maior será realizada conforme determinar a Gerência de Competição, desde 

que nada mais impeça a sua realização. 

Art. 17. Os jogos poderão ser precedidos por um protocolo de competição. 

Capítulo  IX 

Da Comunicação e Atendimento 

Art. 18. A comunicação e anúncios oficiais do torneio será feito via E-MAIL, enviado 
para o <<E-MAIL DO ALUNO>> cadastrado no formulário. Qualquer problema ou dúvida 
que um participante tenha a respeito do campeonato deverá ser feito por e-mail, com 
prazo de 48 horas para resposta. 

§ 1º - O Atendimento para questões da partida será realizado através do chat da partida
dentro da PLATAFORMA BATTLEFY.

§ 2º - Poderá ser criado um DISCORD para a competição.

Capítulo X 

Da Cessão De Direitos 

Art. 19. Todos os integrantes das equipes, assim como quaisquer outros participantes 

do JEPs Eletrônicos, ao fazerem a inscrição, estão de acordo com todas as regras 

desse regulamento, cedendo todos os direitos para a Secretaria de Estado da 

Educação e do Esporte para a devida participação na competição, incluindo direitos 

de imagem dos participantes, informações de inscrição, nicknames, jogadas e 

qualquer conteúdo relacionado direta ou indiretamente nos mesmos termos dispostos 
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acima. Além disso, também fica expressamente autorizada a utilizar as marcas, 

insígnias e emblemas de todas as equipes participantes do JEPs Eletrônicos para 

efeitos de divulgação do próprio evento, em situação jornalística ou promocional. 

§ 2º – Fica desde já assegurado que o exercício, pela Secretaria de Estado da

Educação e do Esporte e pelos terceiros por ela autorizados, de qualquer dos direitos

ora cedidos, dar-se-á de maneira a valorizar o Esports, os(as) participantes e o evento.

Capítulo  XIII 

Da Conduta Dos Participantes 

Art. 20. As seguintes condutas estão proibidas aos participantes do JEPs Eletrônicos: 
a) O uso de hacking ou programas de terceiros;

b) Profanação e Discurso de Ódio;

c) Comportamento disruptivo e insultos;

d) Comportamento abusivo;

e) Assédio moral ou sexual;

f) Discurso ou posicionamento político;

g) Discriminação e difamação;

h) Recusa de cumprimento de instruções da organização;

i) Combinação de resultados (oferecer, concordar, conspirar ou tentar influenciar

o resultado de um jogo ou partida através de qualquer meio proibido pela lei ou

pelas regras do jogo);

Art. 21. Se descoberta violação por um membro de uma equipe de qualquer uma das 

regras listadas no artigo 20, os organizadores poderão, sem limitação de sua 

autoridade sob a seção, emitir as seguintes penalidades: 

a) Advertência verbal;

b) Perda da escolha de lado para o jogo atual ou jogos futuros;

c) Perda de premiação;

d) Perda de jogos;

e) Perda de partidas;

f) Desclassificação.

g) Banimento.
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 Art. 22. Infrações repetidas ou graves (abusos, hack, entre outros) estão sujeitas a 

escalação de penalidades, incluindo a desclassificação de eventos futuros e/ou 

banimento do evento. É importante notar que penalidades não precisam seguir uma 

ordem. A critério dos organizadores, um jogador pode ser desclassificado por uma 

primeira ofensa se a ação do jogador for julgada o suficiente para uma desclassificação. 

Capítulo  XIV 

Das Disposições Gerais 

Art. 23. Para todos os fins, os participantes do JEPs Eletrônicos serão considerados 

conhecedores deste Regulamento, ficando submetidos a todas as suas disposições e 

às penalidades que delas possam emanar. 

Art. 24. Quaisquer consultas atinentes ao JEPs Eletrônicos sobre conteúdo não 

contido neste Regulamento deverão ser formuladas pelo representante da equipe à 

organização da competição, que após a devida análise, apresentará sua solução por 

meio de documento oficial. 

Art. 25. Compete à Organização interpretar, zelar pela execução e resolver os casos 

omissos a este Regulamento. 

Art. 26. Estas regras podem ser alteradas, modificadas ou complementadas pela 

organização do evento a fim de assegurar partidas justas e a integridade do evento 

sem aviso prévio. 

Art. 27. A inscrição e a participação do campeonato são inteiramente gratuitas. 

Art. 28. As regras postas neste regulamento também sofrem influência de regras das 

desenvolvedoras, da Secretaria e de outras entidades não necessariamente descritas 

neste regulamento que podem influenciar ou prevalecer sobre as regras e/ou tomadas 

de decisões desse campeonato. 




