MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DECEx
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COMISSÃO DE DESPORTOS DO EXÉRCITO
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CAMPEONATOS DO EXÉRCITO 2017
INSTRUÇÕES TÉCNICO-NORMATIVAS

1. FINALIDADE
- Difundir as instruções técnicas e fixar as normas para a realização dos campeonatos do
Exército 2017.
2. REFERÊNCIAS
a. Instruções Gerais para os Desportos no Exército (IG 10-39) - Portaria nº 445 do
Comandante do Exército, de 28 JUL 04.
b. Instruções Reguladoras para os Desportos no Exército (EB60-IR-09.001) - Portaria nº
032 - DECEx, de 07 MAR 2016.
c. Diretriz para os Desportos no Exército para o ano de 2017 - Portaria nº 493 do EstadoMaior do Exército, de 09 NOV 16.
3. OBJETIVOS
a.
b.
c.
d.
e.

Fortalecer os laços de amizade e camaradagem que devem unir os militares.
Aperfeiçoar a higidez física do militar.
Desenvolver o sentimento de equipe e o espírito de corpo.
Promover a prática esportiva.
Revelar e preparar atletas para as equipes do Exército Brasileiro.

4. EXECUÇÃO
a. Períodos e Locais
Evento
Campeonato do EB de cross country

Período
10 a 14 JUL 2017

Local
Campo Grande (MS)
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Evento
Campeonato do EB de futebol
Campeonato do EB de natação

Período
15 a 25 JUL 2017
02 a 06 OUT 2017

Local
Campinas (SP)
Rio de Janeiro (RJ)

b. Normas das Modalidades
1) Cross Country
- Conforme anexo “A”.
2) Futebol
- Conforme anexo “B”.
3) Natação
- Conforme anexo “C”.
c. Participantes
1) Os Campeonatos do Exército 2017 serão disputados entre as equipes representativas
dos Comando Militares de Área (C Mil A).
2) Os militares subordinados aos Órgãos de Assessoramento do Comandante do
Exército, os Órgãos de Direção Geral e Setorial e os Órgãos de Apoio, mediante autorização
desses órgãos, poderão inscrever-se pelo C Mil A no qual a respectiva OM esteja sediada.
3) O Corpo Permanente dos Estabelecimentos de Ensino (Estb Ens), mediante
autorização dos respectivos órgãos enquadrantes, poderão ser inscritos pelo C Mil A no qual o
Estb Ens esteja sediado. Aos alunos de Estb Ens é vedada a participação como atletas nos
Campeonatos do Exército 2017.
4) Está autorizado a participação de militares prestadores de tarefa por tempo certo
(PTTC) e designado para o serviço ativo (DSA).
d. Classificação geral e contagem de pontos
- As classificações e a contagem de pontos, nas diferentes modalidades, serão regidas
pelas respectivas normas das modalidades (anexos de “A” a “C”).
e. Recursos
1) Só caberá recurso contra erro de direito. Segundo o artigo 26, §1º e 2º, da IR 60-28,
erro de direito é definido como “(...) o desrespeito à regulamentação pré-estabelecida para a
competição militar. A falha de observação do árbitro ou juiz no transcorrer de uma disputa não
constitui erro de direito, mas sim erro de fato e não pode ser motivo de recurso”.
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2) Os chefes de delegações/equipes poderão recorrer, por escrito, ao júri técnico
competente, até 30 (trinta) minutos após a informação oficial do resultado, que será definido
por cada diretor de prova no congresso técnico.
3) Ao chefe de delegação/equipe e técnico de equipe do C Mil A impetrante do recurso
não caberá o voto para a apreciação e julgamento do referido recurso.
4) Caso haja empate na votação sobre o recurso julgado, o voto do diretor de prova
definirá a decisão do Júri Técnico.
f. Júri Técnico
1) Será constituído um júri técnico para cada campeonato.
2) Componentes:
a) Presidente: diretor de prova.
b) Membros: técnicos da modalidade de cada C Mil A.
c) Encargos:
(1) receber, apreciar e julgar os recursos impetrados em primeira instância,
emitindo suas decisões por escrito, dentro de duas horas após o recebimento dos mesmos;
(2) verificar se as instalações e locais destinados às provas da respectiva
modalidade satisfazem às exigências da regulamentação; e
(3) suspender a competição no todo ou em parte até decidir sobre o recurso, caso
tal providência se torne necessária.
g. Júri de Apelação
1) Será constituído um único júri de apelação para cada Campeonato do Exército.
2) Caberá ao júri de apelação receber, apreciar e julgar os recursos impetrados em
segunda e última instância, no prazo de 03 (três) horas após o recebimento dos mesmos.
3) Componentes:
a) Presidente: Presidente da CDE (ou seu representante).
b) Membros: chefes de equipes de cada C Mil A.
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h. Efetivo das Delegações
- O efetivo das delegações será de acordo com as normas técnicas de cada modalidade.
5. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
a. Hospedagem
- A cargo do C Mil A sede do respectivo campeonato, em suas OM subordinadas.
b. Alimentação
- A cargo do C Mil A sede do respectivo campeonato, mediante apoio por meio de
descentralização de recurso realizado pelo DECEx.
c. Transporte das Delegações
1) O transporte das delegações de suas respectivas sedes para as cidades de Campo
Grande-MS, Campinas-SP e Rio de Janeiro-RJ será de responsabilidade de cada C Mil A,
mediante apoio por meio de descentralização de recurso realizado pelo DECEx.
2) O transporte das equipes nas sedes dos campeonatos, durante a competição, será a
cargo do C Mil A, sede do respectivo campeonato.
d. Saúde
- A cargo do C Mil A sede do respectivo campeonato.
e. Uniformes previstos
1) Comissão organizadora e arbitragem: 2º CCFEx, 3º CCFEx e abrigo desportivo da
CDE.
2) Delegações dos C Mil A: abrigos desportivos representativos de cada C Mil A.
3) Militares atletas: uniformes de treinamento e competição, conforme as normas
específicas de cada modalidade.
f. Estandartes e insígnias
1) Os C Mil A deverão trazer seus estandartes desportivos (conforme modelo
constante no Anexo “D”) que serão utilizados nas Cerimônias de Abertura e Encerramento.
2) As insígnias dos C Mil A utilizadas nas Cerimônias de Abertura, Encerramento e
Premiação serão fornecidas pelo Comitê Organizador.
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g. Material a cargo dos competidores
1) Uniformes especiais e calçados,conforme as normas específicas de cada
modalidade.
2) Não será permitida a utilização pelos C Mil A de material esportivo da CDE.
h. Arbitragem
- A arbitragem será realizada por militares possuidores do Curso de Instrutor (CI) e
Curso de Monitor (CM) da Escola de Educação Física do Exército, pelos alunos do CI e CM
da EsEFEx 2017, apoiada pelas OM do CMO, CMSE e CML, Federações Esportivas e
militares voluntários, selecionados pelo CCFEx.
i. OM responsáveis pela montagem das competições
- A cargo do C Mil A sede do respectivo campeonato, sob coordenação técnica da
CDE.
j. Programação dos Eventos
- A ser divulgada oportunamente.
k. Inscrições
1) A inscrição dos C Mil A para cada campeonato deverá ser remetida à CDE via
SPED e para o endereço eletrônico (versão em Word) cde.brasil@gmail.com, nas seguintes
datas:
a) Cross country: até o dia 20 JUN 2017
b) Futebol: até o dia 23 JUN 2017
c) Natação: até o dia 11 SET 2017
2) A confirmação da inscrição será realizada no Congresso Técnico de cada
modalidade mediante a entrega de via impressa e digital (CD ou Pen Drive, versão em Word),
de acordo com os modelos constantes das normas de cada modalidade.
3) Somente os integrantes da Comissão Técnica (Chefe de Equipe, Técnico e
Médico/Fisioterapeuta) poderão participar do congresso técnico.
4) Os militares inscritos como Chefe de Equipe, Médico/Fisioterapeuta e Técnicos
NÃO poderão participar como atletas.
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5) Visando motivar os demais militares atletas, os militares integrantes do Programa de
Atletas de Alto Rendimento, integrantes da CDE, participarão dos Campeonatos do Exército
somente realizando clínicas, palestras, participando das cerimônias de premiação, promovendo
o evento e integrando a Comissão Organizadora.
l. Informações
1) Site da Comissão de Desportos do Exército (CDE).
- Todos os documentos e informações referentes aos Campeonatos do Exército 2017
estarão disponíveis no site www.cde.ensino.eb.br.
2) Contato com a CDE
- Pelo e-mail cde.brasil@gmail.com ou pelo telefone (21) 2586 2262. Os
responsáveis pelas Agências Desportivas de cada C Mil A serão os pontos de contato para
tratar dos Campeonatos do Exército com a CDE.
Anexos:
“A” - NORMAS DA MODALIDADE DE CROSS COUNTRY
“B” - NORMAS DA MODALIDADE DE FUTEBOL
“C” - NORMAS DA MODALIDADE DE NATAÇÃO
“D” - MODELO DE ESTANDARTE DOS C MIL A

Gen Bda JORGE ANTÔNIO SMICELATO
Presidente da Comissão de Desportos do Exército

