COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER
DIVISÃO DE ESPORTE

ATLETISMO – SELETIVAS DA ETAPA III – Comunicado (15/jun/2022)
DA COMPETIÇÃO:
a) Serão realizadas 02 (duas) Seletivas Regionais de Atletismo, e 01 (uma) Seletiva
Final, de acordo com a Programação da modalidade e o Cronograma das
Seletivas, já disponíveis no site da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, na
página do JEESP (www.esportes.sp.gov.br/jeesp/).
b) Nas 02 (duas) Seletivas Regionais serão realizadas as provas para as categorias
Sub 14 e Sub 17 (mirim e infantil), com as provas de acordo com o regulamento, que
também está disponível no site.
c) De cada Seletiva Regional serão classificados para a Seletiva Final da Etapa III, os
04 (quatro) primeiros colocados por prova, categoria e sexo, num total de 08 (oito)
classificados.
d) A Seletiva Final da Etapa III será realizada no dia 03 de julho, em São Paulo.
e) A participação do atleta em mais de uma seletiva regional é opcional.
f) O atleta que já estiver classificado para a Seletiva Final da Etapa III, estará
impedido de participar da outra seletiva regional na mesma prova.
g) Serão oferecidas medalhas aos 1ºs, 2ºs e 3ºs colocados, por categoria e naipe
(sexo), apenas na Seletiva Final da Etapa III.
h) Os resultados das Seletivas, serão divulgados no site da Secretaria de Esportes do
Estado de São Paulo, na página do JEESP.
DOS PROCEDIMENTOS:
A declaração de Escolaridade deverá ser entregue, e o RG original, ou RG digital, ou
Passaporte, deverá ser apresentado, no momento da confirmação onde serão
retiradas as papeletas dos atletas, que estarão separadas por escola.
DA PARTICIPAÇÃO:
a) Para ter condição de participação é indispensável que o aluno/atleta esteja
regularmente matriculado até 30 de abril de 2022, em uma Unidade Escolar da
Rede de Ensino do Estado de São Paulo, e que tenha frequência comprovada.
b) Deverá ser entregue na Seletiva Regional a Declaração de Matrícula e
frequência (declaração de escolaridade), do aluno/atleta, em papel timbrado da
escola, com assinatura e carimbo da direção.
c) Na Seletiva Regional o aluno/atleta deverá apresentar, obrigatoriamente, em
todas as suas participações: Carteira de Identidade Original, incluindo o RG digital
acessado via aplicativo (fotos não serão aceitas); ou, Passaporte ou Registro
Nacional de Estrangeiro – RNE Original, válido com data vigente;
Atenção: Nas Seletivas da Etapa III, transporte, alimentação e hospedagem dos
inscritos, é de responsabilidade dos participantes.

GESTÃO JEESP/SESP

