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Condições de admissão 
A admissão é aberta a todos os transplantados de órgãos adultos e crianças (coração, 
intestino, rim, fígado, pulmão, pâncreas e córneas) e transplantados de células 
(transplante de medula óssea alogênico). 
Os competidores devem ter sido transplantados há pelo menos 1 ano, com função de 
enxerto estável mediante declaração médica, estar apto e ter treinado regularmente 
nos eventos ao qual se inscreveram. 
Todos os competidores devem apresentar declaração médica de aptidão para 
competir na modalidade inscrita. 
Para se inscrever, cada competidor deve preencher um formulário com o seu registro 
esportivo e a confirmação de que ele tem conhecimento das regras e das dificuldades 
do evento e dos requisitos médicos definidos pela organização dos Jogos Brasileiros 
para Transplantados (JBTx). Além disso, todos os formulários e os aceites aos Termos 
devem ser enviados/preenchidos até 31/10/2019. Todas as informações serão 
avaliadas pela organização dos Jogos e, se considerado insatisfatório, esse 
competidor poderá ser impedido de competir e terá sua inscrição cancelada. O 
formulário médico deve ser preenchido e assinado pelo médico responsável pelo 
acompanhamento do transplante. 
Espera-se que os competidores entendam e estejam familiarizados com as Regras dos 
Jogos Brasileiros para Transplantados para o(s) seu(s) esporte(s). Em todos os 
momentos, os participantes devem respeitar a ética e as tradições do esporte / 
disciplina. Isso inclui estar adequadamente vestido e equipado e se comportar de 
maneira esportiva. 
Os formulários de inscrição devem incluir uma declaração assinada de que cada 
competidor está apto e que tenha treinado para os eventos inseridos. 
 

Faixas etárias 

Os atletas adultos, independente do tipo de transplante, competirão por 
gênero nas seguintes faixas etárias: 18-35, 36-49, + de 50 anos. 
A idade no dia da Cerimônia de Abertura dos Jogos será a considerada.  
Os atletas da categoria Infantil e Juniores competirão em eventos designados 
especificamente para eles conforme detalhado em cada esporte com a 
seguinte separação por faixa etária (sem separação por gênero): Infantil até 
13 anos e Juniores de 14 a 17 anos. 
Cada competidor terá um número único durante dos Jogos e cada um deve 
trazer seu número para cada evento. 
 

Medalhas 
Medalhas são concedidas aos três primeiros colocados em cada faixa etária em 
cada divisão: Adultos, Infantil e Juniores. Um competidor deve ser 
considerado como tendo competido de acordo com as regras de seu esporte 
para ganhar uma medalha. 
Em eventos que envolvem classificação antes da final (Tênis), medalhas de 
bronze duplicadas serão concedidas a ambos os semifinalistas perdedores.  
No evento Circuito para categoria infantil (até 13 anos), todos os atletas 
receberão medalhas de participação. 
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Participantes 
Não haverá eliminatórias nas competições de Natação e Atletismo, portanto 
havendo oito ou mais atletas competindo na mesma faixa etária, cabe à 
gestão do evento organizar mais baterias e dividir os competidores entre elas. 
Se houver menos de oito pessoas, as faixas etárias podem ser combinadas 
considerando o interesse da competição e da gestão. 
Em ambos os casos as medalhas serão concedidas de acordo com as faixas 
etárias dos Jogos. 
Todos os eventos terão um número máximo de competidores. As inscrições 
serão processadas por ordem de chegada. Quando o número máximo for 
atingido, nenhuma inscrição adicional será permitida nesse evento.  
Os atletas poderão participar de um total de cinco eventos. 
Os atletas não podem participar de modalidades que acontecem ao mesmo 
tempo e em locais diferentes. Se um atleta não retirar sua participação de um 
evento e, subsequentemente, não competir naquele evento, ele / ela será 
inelegível para competir em quaisquer outros eventos naquele esporte 
naquele dia. Não haverá apelação por desqualificação por não comparecer.  
Os competidores são obrigados a verificar pontuações, assinar planilhas, etc. 
de acordo com as práticas usuais e costumeiras de seu esporte.  
Um atleta não pode se retirar de um evento para competir em outro após o 
prazo de inscrição, a menos que a certificação médica do atleta exija uma 
alteração nos eventos.  
Sendo a hidratação adequada essencial, os competidores podem tomar 
bebidas durante intervalos razoáveis na competição. 
Em cada local, deve haver uma lista de todos os inscritos para cada evento 
nesse dia. 
Somente aqueles que se registraram para esse evento podem competir. 
Nenhum participante de última hora será aceito. 
Todos os problemas e questões relacionadas à inscrição devem ser 
endereçados e resolvidos até 31/10/2019.  
 
 

Contestações & Protestos 
Não será aceito nenhum tipo de contestação aos resultados apresentados 
pelos árbitros, único habilitado a decidir ou mesmo alterar o resultado de 
cada prova. 
 
 

Resultados 
Os resultados do dia serão divulgados virtualmente diariamente.  
Os resultados finais e a tabela de medalhas serão publicados no final dos 
Jogos no site dos Jogos Brasileiros para Transplantados ou outra mídia 
determinada pela organização e divulgada aos atletas. 
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ESPORTES & EVENTOS 
 
 

Atletismo 
Regras: O torneio será regido pelas Regras de Competição da IAAF 2018-2019, 
exceto o modificado neste documento. 
 
Formato:  
Eventos de pista - Adultos: 100m, 200m, 400m e 800m. 
Eventos de campo – Adultos: Salto em Distância e Arremesso de peso. 
 
Eventos de pista – Infantil (até 13 anos): Pentatlo Infantil (Circuito), sendo o 
Pentatlo composto pelas 5 atividades a seguir: 

- Lançamento de pelota (250g); 
- Lançamento de dardo (dardo plástico sem ponta, adaptado – 70cm/300g) 

 - 50m rasos; 
 - Salto em distância; 
 - Corrida de agilidade (25m entre cones). 
 
Eventos de pista – Juniores (14 a 17 anos): 100m, 200m, 400m e 800m. 
 
O uso de blocos de partida nos eventos de pista não é obrigatório. 
 
 

Corrida de rua ou Caminhada – (6k) 
Regras: O evento será organizado ao longo de um percurso pré-determinado.  
Todo esforço será feito para fornecer segurança máxima para os 
competidores.  
Homens e mulheres competirão por 6 quilômetros.  
Os eventos são individuais por gênero (por faixa etária). 
Infantil e Juniores não são admitidos nesta prova. 
O tempo limite permitido para a corrida será de 2h; após esse período, a 
corrida será dada como encerrada.  
Chips de tempo serão usados. 
 
 

Natação 
Regras: O evento será regido pelas regras da Federação Internacional de 
Natação (FINA) (http://www.fina.org/content/fina-rules), exceto o 
modificado neste regulamento. 
 
Formato: 
Adultos e Juniores:  
 - Nado Livre: 50m e 100m; 
 - Nado Peito: 50m e 100m; 
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 - Nado Costas: 50m e 100m. 
 
Infantil (até 13 anos): 
 - Nado Livre: 25m. 
 
O uso de blocos de saída não é obrigatório. 
 
 

Tênis 
Regras: O torneio será regido pelas regras da Federação Internacional de Tênis 
(http://www.itftennis.com/media/277489/277489.pdf), exceto o modificado 
neste documento. 
 
Formato:  
Competição simples de homens e mulheres (aberta para as categorias ADULTO 
e JUNIORES). 
Competição em duplas não fazem parte desta edição dos Jogos. 
Após as rodadas preliminares, a competição do Simples será em torneio de 
eliminação única com partidas de 1 set com 8 games. Em caso de empate com 
7 games, o critério de desempate será um tie-breaker de 10 pontos (primeiro 
a 7, deve ganhar por 2 pontos de diferença). 
O número de games disputado pode ser alterado de acordo com o número de 
competidores e, caso não haja quórum mínimo de 2 atletas por categoria e/ou 
por sexo, caberá à organização dos jogos reorganizarem as chaves com o 
intuito que todos os tenistas inscritos possam participar ficando esta gestão 
sob a responsabilidade dos organizadores do evento. 
 
Equipamento: Os jogadores devem ter as suas próprias raquetes. Bolas serão 
fornecidas. 
 
 

Foro 
Fica eleito o Foro da cidade de São Paulo para se dirimir eventuais dúvidas ou 
pendências oriundas deste Regulamento até o final desta competição. 
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