
NORMAS DE PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS E EQUIPES NOS JIRGS 2019.

CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO

 O campeão do JIRGS 2018 pela cidade de Passo Fundo, será o representante
legal para a edição 2019 – Para todos os esportes.

 ESPORTES  COLETIVOS  –  Basquetebol,  Futsal,  Handebol,  Voleibol  de
Quadra, Voleibol de Praia

1. Ser  campeão  do  Campeonato  Municipal  da  modalidade,  ou  campeonato
Chancelado pela Secretaria dos Esportes de Passo Fundo.

2. Equipe  que  represente  a  cidade  em  competições  chanceladas  pelas  suas
Federações, e de resultados comprovados terá preferência da vaga.

3. Ser  campeão  da  Seletiva  organizada  pela  Secretaria  dos  Esportes  de  Passo
Fundo.

4. Caso  haja  somente  uma  equipe  interessada  em  participar,  a  mesma  será  a
representante  do  município  nos  JIRGS  2019,  perante  a  comprovação  de
efetividade  de  existência:  Nº  de  treinamentos  semanais,  competições  que
participou durante o ano, entre outros.

ATLETISMO

 Provas de 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m

1. Atletas  com  comprovação  de  resultados  em  competições  chanceladas  pela
Federação Gaúcha de Atletismo.

2. Seletiva  em pista,  organizada  ou chancelada  pela  Secretaria  dos  Esportes  de
Passo Fundo

Parágrafo único: O Campeão da Seletiva,  somente irá representar o Município
caso  alcance  o  índice  de  tempo  determinado  previamente  pela  Secretaria  dos
Esportes.

 Prova 5.000m.

No caso de haver duas vagas para o Município (masculino e feminino) o critério será:

1. Uma  vaga  para  o  Campeão  do  Circuito  Municipal  de  corridas  de  Rua,
(Masculino e Feminino).  No caso de ser o Campeão um corredor de outra
cidade,  o  representante  passofundense  melhor  colocado  no  Circuito
Municipal de Corridas de Rua, será o representante no JIRGS.

2. Uma  vaga  para  o  atleta  que  tenha  resultados  comprovados  em competições
chanceladas pela Federação Gaúcha de Atletismo.
No  caso  de  haver  somente  uma  vaga  para  o  Município  (Masculino  e
Feminino),  o representante de Passo Fundo será o Campeão do Circuito
Municipal de Corridas de Rua, ou o passofundense melhor colocado.
Saltos e Arremessos.



 Caso haja a comprovação oficial de atletas nestas modalidades, poderão
ser indicados os mesmos para representar o Município.

 Havendo mais do que um atleta interessado na modalidade, será efetuada
uma seletiva de escolha do representante.

Parágrafo único: O Campeão da Seletiva ou o único atleta inscrito, somente irá
representar  o  Município  caso  alcance  o  índice  de  tempo  determinado  pela
Secretária dos Esportes previamente.

JUDÔ

 Não  será  vinculada  a  obrigatoriedade  da  equipe  Passofundense  de  Judô  ser
formada apenas por uma agremiação.

CRITÉRIOS DE CONVOCAÇÃO:

1. Ser campeão do JIRGS 2018 pela cidade de Passo Fundo.
2. Representatividade comprovada no município, participação e resultados

em competições  oficiais  chanceladas pela  Federação de Judô,  ranking
individual ou por equipes.

NATAÇÃO

1. Ser campeão do JIRGS 2018 pela cidade de Passo Fundo.
2. Representatividade  comprovada  no  município,  participação  e
resultados  em  competições  oficiais  chanceladas  pela  Federação  de
Natação, ranking individual ou por equipes.

Parágrafo único: Para todos os esportes e naipes, caso o campeão das competições
organizadas ou chanceladas pela Secretaria dos Esportes desistam da vaga, será
convocado  o  2º  colocado  e  assim  sucessivamente,  respeitando  os  critérios
estabelecidos para cada esporte.

 Gilberto Bellaver

Secretário dos Esportes – Passo Fundo


