
 

 

NOTA OFICIAL 001/2021 

  A Coordenadora Técnica-Geral dos Jogos Escolares Brasileiros – JEB’s/2021, no uso 

de suas atribuições, resolve:  

A) Alterar o artigo 56 do Regulamento Geral conforme abaixo:  

Onde se lê: 

Art. 56 - Caso uma equipe compareça a qualquer partida da competição com número de 

estudantes-atletas inferior ao estabelecido na regra da modalidade, serão aplicados os 

efeitos estabelecidos no Art. 55 deste Regulamento. 

Leia-se: 

Art. 56 - Caso uma equipe compareça a qualquer partida da competição com número de 

estudantes-atletas inferior ao descrito no Art. 15, §2º, serão aplicados os efeitos 

estabelecidos no Art. 55 deste Regulamento. 

B) Alterar o artigo 11 do Regulamento Específico de Atletismo conforme abaixo:  

Onde se lê: 

Art. 11 - As provas de 800m, 2.000m rasos, 3.000m marcha atlética feminina, 5.000m 

marcha atlética masculina e revezamentos acontecerão sempre como finais diretas.  

Leia-se: 

Art. 11 - As provas de 800m, 2.000m rasos, 3.000m marcha atlética feminina, 5.000m 

marcha atlética masculina e revezamentos ocorrerão sempre como finais por tempo.  

  



 

 

 

C) Alterar o artigo 6° do Regulamento Específico de Atletismo Adaptado conforme abaixo  

Onde se lê: 

Art. 6º - Os estudantes-atletas com deficiência intelectual participarão somente na 

categoria T20. 

Leia-se: 

Art. 6º - Os estudantes-atletas com deficiência intelectual participarão somente na 

categoria 20. 

D) Alterar o artigo 18 do Regulamento Específico de Natação conforme abaixo:  

Onde se lê: 

Art. 18 - O programa de provas obedecerá a seguinte ordem: 

3° Dia 

N° Prova Naipe 

17 50 metros livre Feminino 

18 50 metros livre Masculino 

19 100 metros peito Feminino 

20 100 metros peito Masculino 

21 100 metros costas Feminino 

22 100 metros costas Masculino 

23 100 metros borboleta Feminino 

24 100 metros borboleta Masculino 

25 4x50 metros medley Misto 



 

 

Leia-se: 

Art. 18 - O programa de provas obedecerá a seguinte ordem: 

3° Dia 

N° Prova Naipe 

17 50 metros livre Feminino 

18 50 metros livre Masculino 

19 100 metros peito Feminino 

20 100 metros peito Masculino 

21 50 metros costas Feminino 

22 50 metros costas Masculino 

23 100 metros borboleta Feminino 

24 100 metros borboleta Masculino 

25 4x50 metros medley Misto 

 

E) Alterar o artigo 14 do Regulamento Específico de Voleibol conforme abaixo: 

Onde se lê: 

Art. 14 - Será concedida a seguinte pontuação: 

• vitória (3x0 e 3x1) – 3 (três) pontos para o vencedor e 0 (zero) para o perdedor; 

• derrota (3x2) – 2 (dois) pontos para o vencedor e 1 (um) ponto para o perdedor; 

• vitória por WxO – 3 (três) pontos (25x0; 25x0) a favor; 

• vitória por WxO – 3 (três) pontos (Disputa final – série Ouro – 25x0; 25x0; 25x0) a favor; 

• derrota por WxO – 0 (zero) ponto (25x0; 25x0) contra; 

• derrota por WxO – 0 (zero) ponto (Disputa Final – Série Ouro – 25x0; 25x0; 25x0) contra. 



 

 

Leia-se: 

Art. 14 - Será concedida a seguinte pontuação: 

• vitória (2x0) – 3 (três) pontos para o vencedor e 0 (zero) para o perdedor; 

• derrota (2x1) – 2 (dois) pontos para o vencedor e 1 (um) ponto para o perdedor; 

• vitória por WxO – 3 (três) pontos (25x0; 25x0) a favor; 

• vitória por WxO – 3 (três) pontos (Disputa final – série Ouro – 25x0; 25x0; 25x0) a favor; 

• derrota por WxO – 0 (zero) ponto (25x0; 25x0) contra; 

• derrota por WxO – 0 (zero) ponto (Disputa Final – Série Ouro – 25x0; 25x0; 25x0) contra. 

 

Belo Horizonte, 11 de março de 2021.  
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