
 

 

 

 

NOTA OFICIAL 01/2014 
 

Palmas 17 de março de 2014 
 
 

As seletivas do Programa Atleta na Escola serão disputadas nas modalidades 
Atletismo, Voleibol e Judô e deverão acontecer obrigatoriamente da seguinte forma: 
 
1. FASE INTERNA: O professor deverá fazer esta fase da competição com os seus alunos 
inscritos no programa, nas seguintes categorias e provas: 
 

CATEGORIA 
MODALIDADES 

ATLETISMO VOLEIBOL JUDÔ 

12 A 14 ANOS 

  75m 
  1000m 
  Arremesso de Peso 
  Salto em Distância 

  De acordo com as 
Regras Oficiais e o 
Regulamento do JETs 
2014.  

  De acordo com as 
Regras Oficiais e o 
Regulamento do JETs 
2014.  

15 A 17 ANOS 

  100m 
  3000m 
  Arremesso de Peso 
  Salto em Distância 

  De acordo com as 
Regras Oficiais e o 
Regulamento do JETs 
2014.  

  De acordo com as 
Regras Oficiais e o 
Regulamento do JETs 
2014.  

 
1.1. Classifica para a fase Municipal os três primeiros colocados por prova. 
 
2. FASE MUNICIPAL:  
 

CATEGORIA 
MODALIDADES 

ATLETISMO VOLEIBOL JUDÔ 

12 A 14 ANOS 

  75m 
  1000m 
  Arremesso de Peso 
  Salto em Distância 

  De acordo com as 
Regras Oficiais e o 
Regulamento do JETs 
2014.  

  Não haverá 
competição nessa 
fase. 

15 A 17 ANOS 

  100m 
  3000m 
  Arremesso de Peso 
  Salto em Distância 

  De acordo com as 
Regras Oficiais e o 
Regulamento do JETs 
2014.  

  Não haverá 
competição nessa 
fase. 

 
2.1. Sistema de Competição: 

 
2.1.1 ATLETISMO  

 Nas provas de pista serão realizadas no sistema de eliminatória simples passando 
para a fase seguinte o 1º colocado de cada bateria até se obter o campeão e o vice-
campeão; 
 

 Nas provas de saltos e arremessos cada aluno terá ter 3 (três) tentativas, sagrando-
se campeão o atleta que conseguir a melhor marca.  

 
2.1.2. VOLEIBOL – será disputado de acordo com o Regulamento do JETs 2014 e as 
Regras Oficiais da modalidade. 
 
2.1.3. JUDÔ – não haverá competição na Fase Municipal. 



 

 

 
2.2. A classificação obedecerá aos seguintes critérios: 

 
2.3.1 ATLETISMO – classificará para a Fase Regional os 1º e 2º colocados de cada prova;   
 
2.3.2. VOLEIBOL – classificará para a Fase Regional apenas o 1º colocado. 
 
2.3.3. JUDÔ – os atletas classificados em 1º, 2º e 3º lugares na Fase Interna estarão 
automaticamente classificados para a Fase Final Estadual do JETs.  
 
2.4. A seletiva municipal do programa “Atleta na Escola” será classificatório para a etapa 
Regional do JETs nas modalidades e provas contempladas pelo programa, exceto na 
modalidade de Judô. 
 
2.5. As Unidades Escolares que participarem da seletiva do “Atleta na Escola” e não foram 
classificadas para os JETs, somente poderão inscrever seus alunos nas outras 
modalidades e provas oferecidas pelo JETs;  
 
2.6. As Unidades Escolares que não aderiram ao programa “Atleta na Escola” poderão se 
inscrever normalmente conforme o Regulamento dos JETs; 
 
2.7. Nas modalidades e provas em que não houver disputa na seletiva do “Atleta na 
Escola” a Unidade Escolar poderá inscrever seus alunos/atletas  para os JETs conforme o 
Regulamento; 
 
2.8. É opcional a participação no JETs, das Unidades Escolares participantes do programa 
“Atleta na Escola”. 
 
2.9. As Unidades Escolares que tiverem o interesse de concorrer às vagas da etapa 
nacional deverão participar do JETs e obedecer ao Calendário Oficial, bem como, o 
cronograma das etapas estabelecido pelo Comitê Organizador Estadual e pela DRGF.  
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COMITÊ ORGANIZADOR ESTADUAL 
 


