
REGULAMENTO GERAL DA 1ª OLIMPÍADA DA PMSE 

 

I - DO OBJETIVO 

Art. 1º - A 1ª Olímpiada da Polícia Militar do Estado de Sergipe tem por objetivo o 

congraçamento, o fortalecimento do espírito de camaradagem e o estímulo à pratica 

desportiva por parte dos policiais militares e ocorrerá em homenagem ao aniversário de 180 

anos de criação da Corporação. 

Parágrafo único. A Olimpíada consistirá das modalidades esportivas de futebol society, voleibol 

de praia, natação, tiro e cabo de guerra. 

 

II - DOS LOCAIS 

Art. 2º - As  competições ocorrerão nos locais e horários definidos em congresso técnico pela 

comissão organizadora e OPMs participantes. 

 

III - DA ORGANIZAÇÃO 

Art. 3º - Apenas as equipes inscritas na forma do publicado no BGO nº 026, de 09 de fevereiro 

de 2015, terão direito à participação na competição, por modalidade, podendo até o início da 

primeira prova ou partida da respectiva modalidade realizar eventual adequação, 

complementação ou substituição de atletas. 

Parágrafo único. Para os efeitos do presente artigo deve-se considerar integrante da OPM o 

policial militar nela oficialmente lotado até a data limite de 12 de fevereiro de 2015, 

configurando-se causa de desclassificação na modalidade a utilização de atleta lotado após 

esta data ou pertencente a outra OPM. 

 

IV - DA FÓRMULA DE DISPUTA E DOS RECURSOS 

Art. 4º - A fórmula de disputa por modalidade e a interposição de recurso dar-se-ão de acordo 

com os regulamentos específicos, publicados individualmente no site da Polícia Militar do 

Estado de Sergipe. 

 

V - DO RESULTADO POR MODALIDADE 

Art. 5º - Cada modalidade consagrará uma OPM campeã, de acordo com o acúmulo de pontos 

obtidos por prova individual ou coletiva, dentro da modalidade. 

§1º. Para fins de contagem dos pontos, prevista no caput deste artigo, será obedecida a 



seguinte equivalência: medalha de ouro equivale a 20 pontos, medalha de prata equivale a 10 

pontos e medalha de bronze equivale a 5 pontos. 

§2º. Para as provas ou modalidades coletivas cada tipo de medalha será pontuado, na forma 

do §1º deste artigo, uma única vez, independentemente do número de atletas inscritos. 

§3º. No caso de empate na pontuação final da modalidade o desempate obedecerá os 

seguintes critérios: 

I – Maior número de medalhas de ouro; 

II – Maior número de medalhas de prata; 

III – Maior número de medalhas de bronze; e 

IV – Melhor colocação em provas coletivas da modalidade. 

 

VI - DO RESULTADO GERAL 

Art. 6º - O resultado Geral da Olimpíada consagrará uma OPM campeã Geral, uma vice-campeã 

Geral e uma terceiro lugar Geral, de acordo com o acúmulo de pontos obtidos por prova 

individual ou coletiva, observadas todas as modalidades. 

§1º. Para fins de contagem dos pontos, prevista no caput deste artigo, será obedecida a 

seguinte equivalência: medalha de ouro equivale a 20 pontos, medalha de prata equivale a 10 

pontos e medalha de bronze equivale a 5 pontos. 

§2º. Para as provas ou modalidades coletivas cada tipo de medalha será pontuado, na forma 

do §1º deste artigo, uma única vez, independentemente do número de atletas inscritos. 

§3º. No caso de empate na pontuação geral o desempate obedecerá os seguintes critérios: 

I – Maior número de medalhas de ouro; 

II – Maior número de medalhas de prata; 

III – Maior número de medalhas de bronze;  

IV – Maior pontuação na modalidade futebol society; 

V –Maior pontuação na modalidade de voleibol de praia; 

VI – Maior pontuação na modalidade tiro; 

VII – Maior pontuação na modalidade natação; e 

VIII – Maior pontuação na modalidade cabo de guerra. 

 

 



VII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 7º - A comissão julgadora dos recursos, por modalidade, será composta da seguinte forma: 

TC PM Paulo César Gois Paiva, TC PM Anderson Matos dos Santos e mais o responsável pela 

organização da modalidade, prevalecendo para a decisão a maioria dos votos, da qual não cabe 

novo recurso. 

Parágrafo único. Os casos omissos também serão resolvidos pela comissão julgadora 

estabelecida no presente artigo, sendo a sua decisão definitiva e irrecorrível. 

 

Aracaju, 19 de fevereiro de 2015. 

 

ANDERSON MATOS DOS SANTOS – TC PM 
PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA 

 

 


