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DOS PRINCÍPIOS 

 

ÉTICA NA COMPETIÇÃO 

A busca da vitória, o desafio, a disputa, o confronto, são características inerentes 

ao esporte, podendo adquirir aspectos positivos ou negativos no seu processo de 

desenvolvimento.  

A fim de fortalecer características positivas sem tornar a competição como um fim 

em si mesmo, o Sesc deverá oportunizar o desenvolvimento de valores construtivos como 

o companheirismo, a cooperação, a auto-superação e o autocontrole, no sentido do 

respeito ao adversário, no senso de limites e na compreensão crítica da conduta esportiva 

frente à observância das regras. (Módulo Político da Atividade Desenvolvimento Físico e 

Esportivo – Sesc). 

 

PARA ALÉM DO DESPORTO 

A prática esportiva num contexto competitivo pode assumir um importante papel de 

formação humana e social. O desporto, se trabalhado de modo educativo, pode ser um 

meio privilegiado para atingir essa formação por meio do esporte a estimular o 

desenvolvimento de valores como a lealdade, igualdade, dignidade, justiça e fraternidade. 

(Módulo Político da Atividade Desenvolvimento Físico e Esportivo – Sesc). 

 

CAPÍTULO I 

DOS OBJETIVOS 

Art. 1º - Realizar um evento esportivo competitivo regional que reúna esportes 

individuais e coletivos, permeados por valores morais e educacionais que 

contribuam para o desenvolvimento humano e social dos participantes. 

 

 

CAPÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO 

Art. 2º - O desenvolvimento do projeto Jogos Jataienses 2019 está na 

responsabilidade da Divisão de Ação Social e Unidade Sesc Jataí, por meio da equipe 



 

 

técnica formada pelo Coordenador Técnico de Esporte e Lazer e Responsável Técnica 

pela Atividade Desenvolvimento Físico-Esportivo (DFE). 

 

Local: Unidade Sesc Jataí, situado a Rua Dep. Costa Lima, nº 2034, Santa Maria 

Dia: 26/10/2019 (Sábado) 

Horário: 

 8h – desfile das equipes 

 8h30 – aquecimento 

 9h – início das provas.  

Obs: a piscina da Unidade Sesc Jataí é Semi-olímpica (25m de comprimento x 13m 

de largura). 

 

CAPÍTULO III 

DAS INSCRIÇÕES E IDENTIFICAÇÃO 

Art. 3º - Poderão participar todos os alunos regularmente matriculados na entidade, 

clubes e escolas convidadas e/ou atletas individuais, desde que não tenham 

participado de nenhuma competição oficial de Federação (FAGO) nos anos (2017 a 

2019). 

Art. 4º - As inscrições serão realizadas pelo site do Sesc (sescgo.com.br) e o 

pagamento deverá ser efetuado na Unidade Sesc Jataí até dia 18 de outubro. Para mais 

informações entrar em contato pelo fone (64) 3605-0134 e/ou (64) 3605-0137. Não serão 

aceitas novas inscrições após a data mencionada. 

§1º - As inscrições serão confirmadas através do sistema Gestão de Torneio. E a 

taxa paga no valor de R$ 40,00 (Quarenta reais) por equipe e/ou atletas individuais 

(atletas não vinculados a nenhuma instituição). 

§2º - As equipes poderão ser formadas por atletas de uma ou mais categorias. 

§3º - Os atletas deverão apresentar um documento de identificação, 

preferencialmente a carteira do Sesc atualizada, RG ou carteirinha da escolinha de 

iniciação do clube ou carteira de identificação escolar ou declaração da escola em papel 

timbrado, que contém o nome completo do aluno, filiação, série, data de nascimento, foto 



 

 

e o carimbo sobre a foto e assinatura na declaração do (a) diretor(a) e/ou secretária da 

escola (Documentos Originais). 

Art. 5º - Será considerada a idade completa no ato da inscrição para as 

categorias: 

 Mirim – 8, 9 e 10 anos (masculino e feminino); 

 Petiz – 11 e 12 anos (masculino e feminino); 

 Infantil – 13 e 14 anos (masculino e feminino); 

 Juvenil – 15 e 16 anos (masculino e feminino); 

 Adulto – 17 a 25 anos (masculino e feminino). 

 Adulto Master – 26 anos acima (masculino e feminino). 

 

Art 6º - Todos os revezamentos serão 4 x 25 m  mistos e serão realizados com os 

seguintes critérios: 

I – A equipe deverá ser composta por 4 (quatro) atletas, sendo 2 (dois) atletas 

do naipe masculino e 2 (duas) atletas do naipe feminino;  

II - No cadastro da equipe no SGT (Sistema de Gestão de Torneios), o 

responsável deverá colocar apenas 1 (um) atleta para confirmar a participação 

do revezamento, os demais serão confirmados no balizamento; 

III – A pontuação geral por equipe será para a equipe cadastrada no sistema. 

IV – Nas provas do revezamento (todas), somente poderão ser inscritos uma 

equipe por categoria. 

 

CAPÍTULO IV 

DO PROGRAMA 

Art. 7º - O programa de provas será realizado em etapa única, contendo no final do 

regulamento a ordem das provas. Em hipótese nenhuma será acrescentado prova 

extra no decorrer da competição. 

 

 



 

 

CAPÍTULO V 

DA ARBITRAGEM 

Art. 8º - A arbitragem estará sob a responsabilidade dos profissionais de Educação 

Física do SESC. 

Art.9º - A competição seguirá as regras oficiais (FINA) e os casos omissos serão 

decididos pela comissão organizadora. 

 

CAPÍTULO VI 

DA PREMIAÇÃO 

Art. 10º - Os 03 (três) primeiros atletas de cada prova serão premiados com 

medalhas, em cada categoria e, as equipes campeãs e vice-campeãs e terceiro lugar 

receberão troféus.  

Parágrafo único - Na categoria Mirim (8, 9 e 10 anos) todos receberão medalhas 

de participação. Não haverá premiação para 1º, 2º e 3º lugares para esta categoria. 

 

 

CAPÍTULO VII 

DA PONTUAÇÃO 

Art. 11º - Para classificação geral serão adotadas as seguintes pontuações em 

cada categoria: 

 1º lugar - 10 pontos; 

 2º lugar - 08 pontos; 

 3º Lugar - 06 pontos; 

 4º Lugar - 05 pontos; 

 5º Lugar - 04pontos; 

 6º Lugar - 03 pontos; 

 7º Lugar - 02 pontos; 

 8º Lugar - 01 ponto; 



 

 

Parágrafo Único - Em caso de empate na pontuação serão adotados os seguintes 

critérios de desempates: 

 Maior número de 1º lugar; 

 Maior número de 2º lugar; 

 Maior número de 3º lugar; 

 

CAPÍTULO VIII 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Instruções para realizar inscrições no sistema de Gestão de Torneios do 

Sesc: 

1º passo: Digite no navegador de sua preferência o endereço: 

http://sgt.sescgo.com.br/; 

2º passo: Realizar o seu cadastro. Para isto precisa possuir um email 

válido, pois, o sistema irá enviar uma notificação no seu email; 

3º passo: Entre no seu email pessoal e localize o email que o sistema 

Gestão de Torneio lhe enviou, abra e siga os passos indicados; 

4º passo: Crie seu login e senha. Ao entrar procure por Jogos Jataienses 

2019, dê um clique; 

5º passo: Na tela irá aparecer retângulos na cor azul, clique no retângulo 

azul escrito o nome do município que deseja participar (Jataí), situado logo após o 

retângulo azul escrito o nome do município escolhido; 

6º passo: Irão aparecer diversos retângulos verdes com os nomes das 

categorias e modalidades, basta clicar na categoria desejada para natação; 

7º passo: Preencha os campos corretamente. Primeiramente, o responsável 

da equipe irá colocar seus dados, (se por algum motivo não conseguir alterar o 

email ou apresentar outro erro em relação ao email, entrar em contato conosco 

para solucionar o problema), colocar o nome da equipe, e confirmar; 

8º passo: Fazer a inscrição dos atletas (preferencialmente com número da 

carteira do Sesc ou CPF ou outro tipo de documento); 

http://sgt.sescgo.com.br/


 

 

9º passo: Fazer impressão do boleto para o pagamento na Unidade do 

Sesc Jataí (lembrando que só poderá imprimir o boleto uma única vez, caso 

contrario terá que retirar o boleto pessoalmente na Unidade do Sesc Jataí), ao 

realizar o pagamento a inscrição estará confirmada. 

 

Programação 

Horário de início das provas – 9h 

Ordem Distância Estilo Categoria Sexo 

1ª Prova 25 m Costas Mirim Feminino 

2ª Prova 25 m Costas Mirim Masculino 

3ª Prova 25 m Costas Petiz Feminino 

4ª Prova 25 m Costas Petiz Masculino 

5ª Prova 25 m Costas Infantil Feminino 

6ª Prova 25 m Costas Infantil Masculino 

7ª Prova 25 m Costas Juvenil Feminino 

8ª Prova 25 m Costas Juvenil Masculino 

9ª Prova 25 m Costas Adulto Feminino 

10ª Prova 25 m Costas Adulto Masculino 

11ª Prova 25 m Costas Sênior  Masculino 

12ª Prova 25 m Costas Sênior  Feminino 

13ª Prova 25 m Peito Mirim Feminino 

14ª Prova 25 m Peito Mirim Masculino 

15ª Prova 25 m Peito Petiz Feminino 

16ª Prova 25 m Peito Petiz Masculino 

17ª Prova 25 m Peito Infantil Feminino 

18ª Prova 25 m Peito Infantil Masculino 

19ª Prova 25 m Peito Juvenil Feminino 

20ª Prova 25 m Peito Juvenil Masculino 

21ª Prova 25 m Peito Adulto Feminino 

22ª Prova 25 m Peito Adulto Masculino 

23ª Prova 25 m Peito Sênior  Masculino 

24ª Prova 25 m Peito Sênior  Feminino 

25ª Prova 25 m Borboleta Petiz Feminino 

26ª Prova 25 m Borboleta Petiz Masculino 

27ª Prova 25 m Borboleta Infantil Feminino 

28ª Prova 25 m Borboleta Infantil Masculino 

29ª Prova 25 m Borboleta Juvenil Feminino 

30ª Prova 25 m Borboleta Juvenil Masculino 



 

 

31ª Prova 25 m Borboleta Adulto Feminino 

32ª Prova 25 m Borboleta Adulto Masculino 

33ª Prova 25 m Borboleta Sênior  Masculino 

34ª Prova 25 m Borboleta Sênior  Feminino 

35ª Prova 25 m Crawl Mirim Feminino 

36ª Prova 25 m Crawl Mirim Masculino 

37ª Prova 25 m Crawl Petiz Feminino 

38ª Prova 25 m Crawl Petiz Masculino 

39ª Prova 25 m Crawl Infantil Feminino 

40ª Prova 25 m Crawl Infantil Masculino 

41ª Prova 25 m Crawl Juvenil Feminino 

42ª Prova 25 m Crawl Juvenil Masculino 

43ª Prova 25 m Crawl Adulto Feminino 

44ª Prova 25 m Crawl Adulto Masculino 

45ª Prova 25 m Crawl Sênior  Masculino 

46ª Prova 25 m Crawl Sênior  Feminino 

47ª Prova 
Revezamento 

(25m) 
Crawl 8 a 12 anos Misto 

48ª Prova 
Revezamento 

(25m) 
Crawl 13 a 16 anos Misto 

49ª Prova 
Revezamento 

(25m) 
Crawl 17 acima Misto 

 

 


