
   

  

  



 

 

  

XVII Torneio Regional Sênior - 2022 
JOÃO RIBEIRO DOS SANTOS 

Boletim 01 - Regulamento 
  
 
O XVII Torneio Regional Sênior João Ribeiro dos Santos, é o mais tradicional torneio de 
técnica escoteiras do Ramo Sênior realizado desde 1986. Idealizado pelo Chefe Antônio 
Boulanger, Coordenador de ramo do referido ano.  
 
Em 2022, os Seniores e as Guias de todo o estado do Rio de Janeiro estarão reunidos para 
mais uma edição desta tão aguardada atividade, dando continuidade ao tema anual dos 
Escoteiros do Brasil: “De volta a nossa natureza”.  
 
Sendo assim, iremos trabalhar com as técnicas características do Ramo Sênior e o local 
escolhido leva o nome do grande amigo do Doutor João Ribeiro dos Santos, o Campo 
Escola Geraldo Hugo Nunes.   
  
  

1. Objetivo da atividade  
  
Proporcionar aos jovens e escotistas do Ramo Sênior, um ambiente de integração com 
base nas trocas de experiências e conhecimentos característicos do ramo, através de 
atividades diversificadas disponibilizadas em bases temáticas.  
  
  

2. Quem pode participar  
  
Poderão participar do XVII Torneio Regional Sênior João Ribeiro dos Santos, todos os 
jovens na faixa etária de 15 aos 17 anos conforme regra 84 do P.O.R., escotistas e dirigentes 
com registro da UEB ativo.  
 
As patrulhas seniores deverão se inscrever dentro dos limites previstos no P.O.R., ou seja, 
com 4 (quatro) a 6 (seis) componentes, (Regra 90).  
  
As patrulhas deverão se inscrever com a sua formação regular, conforme funcionam em 
suas respectivas tropas. Somente será permitida a inscrição de uma patrulha com 
formação diferente, caso outra patrulha do Grupo Escoteiro não consiga atingir o número 
mínimo de componentes previstos no P.O.R. Desta forma, seus elementos poderão ser 
inseridos em outra patrulha.  
 
Os Jovens de um determinado Grupo Escoteiro, somente poderão inscrever-se em 
patrulhas de outro Grupo Escoteiro, se o seu próprio Grupo Escoteiro não tiver inscrito 
nenhuma patrulha no qual se enquadre o jovem, ou se o contingente de patrulhas do 
Grupo Escoteiro for superior às regras do P.O.R supra citadas. Em qualquer dos casos a 
inscrição do jovem em uma patrulha de outro Grupo Escoteiro deverá ser autorizada pela 
Diretoria Regional ou na ausência desta, da coordenação do evento.  



 

 

  
  

3. Quando e onde acontecerá  
  
Data: 27/11/2022  
Local: Campo Escola Geraldo Hugo Nunes. 
 
  

4. Inscrições  
  
4.1. A inscrição de todos deverá ser feita pelo “Meu PAXTU”, individualmente ou em lotes 
pelo “PAXTU Administrativo” até o dia 11 de novembro de 2022. Somente poderão se 
inscrever associados com o registro institucional ativo até a data da atividade.   
  
4.2. Para cada patrulha deve haver ao menos um adulto responsável da respectiva 
Unidade Escoteira inscrito. Não havendo adultos representantes a patrulha não poderá 
participar do evento no dia.   
  
4.3. Após a inscrição dos participantes, as Unidades Escoteiras devem enviar a relação de 
inscritos e nome das patrulhas para o e-mail secretaria@escoteirosrj.org.br até o dia 18 de 
novembro de 2022. Os jovens e adultos que estiverem inscritos e não forem relacionados, 
a Coordenação do evento irá definir onde irão participar.   
  
4.4. Valores - A inscrição poderá ser feita individual ou em lotes até o fim do prazo de 
inscrições, no dia 11 de novembro de 2022. 
 
O valor da cota de inscrição será de: 
 
 Jovens - Cota única no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais)  
 Escotistas, Dirigentes - Cota única no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais)  
 Jovens isentos – Cota única no valor de R$ 28,00 (vinte e oito reais)  
 Escotistas, Dirigentes isentos - Cota única no valor de R$ 20,00 (vinte reais)  
 Equipe de serviço – R$ 15,00 (quinze reais) para o evento serão organizadas equipes de 
serviço nas áreas de Secretaria, Segurança, Saúde e Infraestrutura. A organização dará 
preferência para a formação profissional dos inscritos na composição das equipes. Caso 
não haja uma área específica de trabalho o participante será alocado pela organização na 
equipe que for necessária. 
 
Para os participantes isentos a inscrição deve ser feita apenas pelo Meu PAXTU e é 
subordinada a triagem para verificação e o boleto apenas será liberado no sistema após a 
aprovação do Escritório Regional.  
 
4.5. Os valores são referentes à entrega do distintivo do evento por participante e material 
utilizado no evento.   
  
4.6. A confirmação da inscrição só será feita após a confirmação de pagamento do boleto 
bancário.   
 



 

 

  

5. Camisa do evento  
  
Os participantes que se inscreverem pelo “Meu PAXTU” tem a opção de fazer a inscrição 
com enxoval do evento.   
O enxoval compreende a camisa no valor de R$ 35,00.   
  
O valor é gerado junto ao valor da inscrição no boleto. O tamanho (PP a EGG) deve ser 
informado no ato da inscrição e a camisa será entregue no dia do evento.   
 
   

6. Programação   
 
6.1. A Base do Mundo Melhor estará trabalhando a temática da Insígnia He for She com 
os jovens após o fechamento das bases pontuadas. 
  
6.2. Para o desenvolvimento das bases, iremos adotar a dinâmica de distribuição de 
chefes pelas bases conforme aptidão perante as técnicas.  
  
A coordenação irá nomear os chefes de base e esses trabalharão no desenvolvimento das 
bases.  
 
    

7. Desenvolvimento da Atividade  
 
Módulos 
 
Seguindo o tema “De Volta à Nossa Natureza”, o XVII Torneio Regional Sênior João Ribeiro 
dos Santos irá usar as técnicas desenvolvidas no Ramo Sênior, usando como base as 
literaturas: 
 

 Guia do Desafio Sênior 
 Escotismo para Rapazes 
 Acampar e Explorar 
 Cantos de cada Canto 
 Cozinha de campo 
 Fogo de Conselho 
 Manual de Orientação 
 Ramo Sênior em Ação 

  
Em cada módulo teremos 5 bases, sendo uma base com tarefas prévias em cada módulo 
e 4 a serem trabalhadas na atividade, completando assim as 25 bases.  
 
A lista de bases será disponibilizada no Boletim 02, assim como as atividades prévias. 
  
Ressaltando que as atividades desenvolvidas nas bases não são critério para avaliação de 
progressão do jovem, mas sim para efeito de conhecimento e propício interesse da 
conquista em sua UEL. 



 

 

  
 
7.1. PONTUAÇÃO  
 
As bases irão propor atividades em que as Patrulhas receberão pontuações de 1 a 10; 
  
Ao fechamento das bases e com a entrega das planilhas das Patrulhas, será feita a 
contagem para anúncio da classificação alcançada de 1º ao 10º lugar. 
  
7.2. Padrões para as Bases  
  
Imediatamente após o fechamento das Bases (15h) a Patrulha estará liberada para acesso 
aos seus aparelhos celulares e deverá entrar no link do QR CODE em sua planilha para 
escolher as três bases que mais gostou durante a atividade.  
  
As bases escolhidas pelas Patrulhas vão gerar uma classificação de padrão também para 
as Bases, que será divulgada antes do resultado de padrões das Patrulhas. Essa iniciativa 
tem o objetivo de valorizar o trabalho dos escotistas de Base e oferecer uma motivação 
para que as dinâmicas e desafios sejam cada vez mais criativos e divertidos.  
  
7.3. Horário  
  

  
PROGRAMAÇÃO  

08:00  
Início dos trabalhos na Secretaria Entrega de planilhas e material de bases 
Concentração para solenidade de abertura  

08:30  Solenidade de abertura  
09:00  Abertura das Bases  
15:00  Fechamento das bases  
16:00  Horário limite para entrega de planilhas  
17:00  Cerimônia de Premiação  
17:30  Solenidade de Encerramento Arriamento da Bandeira Nacional  
18:00  Fim da Atividade  

  
  

8. Informações Gerais  
  
8.1. Serão passíveis de desclassificação automática, patrulhas cujos componentes:   
  
- Faltarem com o respeito e cordialidade entre si, aos escotistas ou ao público externo;  
- Cujo efetivo esteja reduzido em dois ou três componentes 
- Consultarem qualquer livro, apostila, folha impressa ou similares, que contenham 
informações pertinentes aos assuntos das bases, durante o funcionamento das mesmas, 
mesmo estando afastados delas;  
 
 



 

 

 
 
- UTILIZAREM TELEFONE CELULAR ou qualquer aparelho de comunicação, Mp3, mídias 

eletrônicas, ou similares, durante o funcionamento das bases, mesmo estando afastados 
delas, sem a devida autorização de um dos coordenadores da atividade ou da Base;  

- Que estiverem sendo acompanhadas por algum adulto do seu grupo (escotistas, pais, 
etc...), inscritos na atividade ou não, ou que se deslocarem entre as bases por qualquer 
meio de transporte que não seja a pé;  

  
8.2. Por determinação da Diretoria Regional, não serão permitidos (i) a montagem de 
"barracas" ou tendas, (ii) o comércio de itens de qualquer natureza (incluindo a 
comercialização de gêneros alimentícios pelos Grupos Escoteiros participantes), (iii) 
cozinhar e (iv) acender fogueiras ou churrasqueiras (desde que a ação não esteja inclusa 
na atividade proposta).  
 
8.3. Cada participante será responsável pelo seu próprio lixo, devendo levar um saco de 
lixo para armazená-lo e descartá-lo no lugar apropriado. Será desclassificado o 
participante que jogar lixo no chão. Recomendamos enfaticamente que não sejam 
levados copos plásticos descartáveis para a atividade.  
    
 Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2022  
 
 
  
 
 

_________________ 
Rafael Banzai 

Coordenador Regional do Ramo Sênior 
 

 


