
   

COMUNICADO 03_ Atletismo - JEESP/2021 - Adaptado 

 

SELETIVA JEESP DE ATLETISMO/2021 

 

3.1-REGULAMENTO ESPECÍFICO DO ATLETISMO 

Somente para o ano de 2021, onde o País se encontra em Pandemia, respeitando 

os DECRETOS Governamentais, o formato de classificação será alterado para que 

sejam apurados os campeões estaduais, além da disputa de uma vaga na Delegação que 

representará o Estado nos Jogos Escolares Brasileiros – JEBs, na categoria mirim (12 a 14 

anos). 

Artigo 65 – Serão realizadas competições, nas categorias Mirim e Infantil em ambos os 

sexos em forma de Seletivas. As Seletivas Regionais destinam-se aos alunos das Unidades 

Escolares do Ensino Fundamental e Médio da Rede Pública Estadual, Pública Municipal e 

Privada do Estado de São Paulo, bem como das Escolas Técnicas Estaduais e Escolas 

Técnicas Federais. 

§1º - Serão realizadas 02(duas) SELETIVAS REGIONAIS como fases classificatórias, para 

os alunos inscritos das etapas I e II, categorias mirim e infantil, e provas especificas do 

regulamento, e 01(uma) SELETIVA FINAL, classificando os primeiros COLOCADOS da 

categoria mirim para os Jogos Escolares Brasileiros – JEBs – 12 a 14 anos (respeitando os 

critérios estabelecidos já publicados no regulamento).  

§2º - Em cada SELETIVA REGIONAL, classificam-se os 04 (quatro) primeiros colocados por 

prova, categoria e sexo para a SELETIVA FINAL. 

§3º - A SELETIVA FINAL será realizada com os 08(oito) classificados das Seletivas 

Regionais, e com as provas combinadas Pentatlo e Hexatlo da categoria Mirim.  

§4º - As formas de realização (seriação e tentativas), serão definidas no momento das 

competições de acordo com o numero de inscritos. 

 

3.2.  Etapas III - SELETIVAS 

A-CATEGORIA MIRIM – PROVAS: 

80 metros rasos (Masculino e Feminino) 

80 metros c/ barreiras (Feminino) – 08 (oito) barreiras com altura de 0,76m; a distância 

da saída até a primeira barreira e da última barreira até a chegada será de 12m e, o 

intervalo entre as barreiras, será de 08m. 

100 metros c/ barreiras (Masculino) - 10 (dez) barreiras com altura de 0,838m; a 

distância da saída até a primeira barreira será de 13m, e da última barreira até a chegada 

será de 10,50m e, o intervalo entre as barreiras, será de 08,50m. 

150 metros rasos (Masculino e Feminino) 

800 metros rasos ( Masculino e Feminino) 

2000 metros rasos (Masculino e Feminino) 

Salto em Distância (Masculino e Feminino) 

Salto em Altura (Masculino e Feminino) 

Salto com Vara  ( Masculino e Feminino) 

Arremesso do Peso (Masculino 4Kg e Feminino 3Kg) 

Lançamento do Dardo (Masculino 600g e Feminino 500g) 

Lançamento do Disco (Masculino 1Kg e Feminino 750g)  

Lançamento de Martelo (Masculino 4Kg e Feminino 3Kg) 

Marcha atlética (Feminino – 3.000, Masculino 5.000). 

Combinada - Pentatlo (Feminino) 80m com barreiras, salto em altura, arremesso de 

peso, salto em distância e 600m rasos. 

Combinada - Hexatlo (Masculino) 100m com barreiras, salto em distância, arremesso de 

peso, salto em altura, lançamento de dardo e 800m rasos. 



   

A.1-SELETIVA FINAL 

a. As Provas combinadas da categoria mirim – Pentatlo e Hexatlo, serão 

realizadas somente na Seletiva Final, ou seja, em um único dia, onde serão 

apurados os campeões. 

b. As provas do Atletismo Adaptado não serão realizadas no ano de 2021, devido a 

falta de tempo hábil para serem providenciados os laudos médicos, com 

acompanhamento da CBDI.  

c. Em 2021 não serão realizados os revezamentos. 

  

B-CATEGORIA INFANTIL – PROVAS: 

100 metros rasos (Masculino e Feminino) 

100 metros c/ Barreiras (Feminino) - 10 (dez) barreiras com altura de 0,762m. A 

distância da saída até a primeira barreira será de 13m, e da última barreira até a chegada 

será de 10,50m. O intervalo entre as barreiras será de 08,50m. 

110 metros c/ Barreiras (Masculino) - 10 (dez) barreiras com altura de 0,914m. A 

distância da saída até a primeira barreira será de 13,72m, e da última barreira até a 

chegada será de 14,02m. O intervalo entre as barreiras será de 09,14m. 

200 metros rasos (Masculino e Feminino) 

400 metros rasos (Masculino e Feminino) 

800 metros rasos (Masculino e Feminino) 

3.000 metros rasos (Masculino e Feminino) 

Salto em Distância (Masculino e Feminino) 

Salto Triplo (Masculino e Feminino) 

Salto em Altura (Masculino e Feminino) 

Arremesso do Peso (Masculino 5Kg e Feminino 3Kg) 

Lançamento do Disco (Masculino 1,5Kg e Feminino 1Kg) 

Lançamento do Dardo (Masculino 700g e Feminino 500g) 

 

B.1-SELETIVA FINAL 

a. As provas Combinadas da categoria infantil (Pentatlo feminino e masculino), e o 

Revezamento 4X400m misto,  não serão realizados nas seletivas no ano de 

2021. 

b. De acordo com a nota oficial do COB informando o cancelamento dos Jogos da 

Juventude/2021 (15 a 17 anos), as seletivas da categoria Infantil terão o seu 

término na Seletiva Final, sendo apurados os campeões somente para critério de 

premiação. 
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