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Meus amigos e amigas, está chegando o grande
momento, a Fase Estadual da maior festa esportiva da
Juventude Maranhense: JEM’s/PARAJEM’s 2019. Nosso
objetivo é oferecer a vocês uma competição organizada,
planejada, sustentável e feliz, onde todos se sintam
recompensados pelo esforço de chegar à Etapa Final em
busca da tão sonhada medalha de ouro. Para que isso
ocorra e vocês sejam acolhidos com o respeito e a
dignidade que merecem seguem algumas orientações
sobre programação da Etapa Final. É muito importante
que vocês leiam todas as orientações com atenção para
que não haja divergências e que juntos possamos realizar
uma linda festa.

Rosana Motta da Silva
Diretora Geral

Nota 01: Equipes Classificadas Modalidades Coletivas









Regional São Luís: Primeiro ao quarto colocados
Regional Centro Novo: Primeiro colocado
Regional Anapurus: Primeiro e segundo colocados
Regional Codó: Primeiro colocado
Regional Colinas: Primeiro e segundo colocados
Regional Caxias: Primeiro colocado
Regional Penalva: Primeiro e segundo colocados
Regional Imperatriz: Primeiro ao terceiro colocados.

Totalizando 16 equipes em cada categoria e naipe. Nas modalidades
onde o total não for atingido será classificada a equipe onde na regional,
para a modalidade com número abaixo de 16, teve o maior número de
equipes inscritas na disputa.
Nota 02: Atletas classificados Atletismo
 Regional São Luís: Não houve seletiva pelo número
insuficiente de inscrições nesta modalidade.
 Regional Centro Novo: Campeão de cada prova
 Regional Anapurus: Campeão e vice de cada prova
 Regional Codó: Campeão e vice de cada prova
 Regional Colinas: Campeão de cada prova
 Regional Caxias: Campeão e vice de cada prova
 Regional Penalva: Campeão de cada prova
 Regional Imperatriz: Campeão e vice de cada prova
Todos os boletins com os classificados do atletismo para fase final foram
divulgados após cada regional. O aluno garante a vaga para a prova
que se classificou podendo ser inscrito em mais uma prova.

Nota 03: Demais modalidades individuais
Todos os atletas inscritos e com inscrições confirmadas nas
regionais. Entretanto, faz-se necessário alguns ajustes de
acordo com o quantitativo estipulado no regulamento geral
da competição. Municípios com atletas inscritos acima do
número estipulado no quadro do regulamento geral terá que
efetuar o corte.
Nota 04: Quantitativo de atletas e técnicos modalidades
coletivas e individuais
Segue o quadro especifico do regulamento geral, devendo o
corte ser comunicado por e-mail: direcaojems19@gmail.com
até o dia 26 de julho de 2019 para as regionais de São Luís,
Centro Novo, Anapurus e Codó e até 31 de julho para as
regionais de Penalva, Colinas, Caxias e Imperatriz.
Modalidade coletiva apenas 01 técnico por categoria e naipe.
Modalidade individual 02 técnicos por modalidade inscrita.
Nota 05: Quantitativo de oficiais por delegação
Cada município classificado para a fase final terá direito há
01 (um chefe de delegação) e 02 (dois) oficiais. Não haverá
credencial para qualquer número que exceda esse
quantitativo, sendo de total responsabilidade de alojamento e
alimentação do município que trouxer.
Nota 06: Divisão de alojamento
Todos os participantes serão alojados no IPEM a Sedel-MA
não fará reserva de alojamento a nenhuma delegação sendo a
distribuição e logística de responsabilidade da nossa equipe
de trabalho de acordo com o quantitativo e a fase de disputa
dos jogos.

Nota 07: Cronograma da competição
 05 a 07/08/2019: Retirada de credencial das escolas de
São Luís, local: IPEM.
 08/08/2019: Chegadas das delegações que irão disputar
as competições de Voleibol e Handebol, ambas
Infantil e Infanto, masculino e feminino, deverão
informar o horário de chegada ao Sr. Rafael Sousa
Oliveira (Direção de Logística e Infraestrutura);
 Para organização da logística de acolhida. Para essa
fase, delegações terão alimentação disponível a partir da
hora do almoço. Retirada de credencial no IPEM a
medida que as delegações forem chegando para a fase
em disputa.
 08/08/2019: Cerimônia de Abertura - Local: IPEM –
Horário: 18h30min;
 09 a 14/08/2019: Competição Voleibol e Handebol.
As equipes que forem sendo eliminadas da competição
deverão deixar o alojamento em até 24hs após
eliminação da equipe. Com exceção do município que
estiver disputando ainda vaga em outro naipe e
categoria. Assim sendo, a equipe poderá permanecer
pelo período que o município estará disputando o
Voleibol e Handebol;
 14/08/2019: Cerimônia de premiação das modalidades
Voleibol e Handebol, a partir das 17hs no espaço
FunFest no IPEM. Todos os atletas devem comparecer
uniformizados podendo levar a bandeira da escola ou
do município.
 15/08/2019: Saída das equipes de Voleibol e
Handebol logo após o café da manhã.
 15/08/2019: Chegada das equipes de Futsal e
Basquete, com direito a almoço.

 16 a 21/08/2019: Competição de Futsal e Basquete.
As equipes que forem sendo eliminadas da competição
deverão deixar o alojamento em até 24hs após
eliminação da equipe. Com exceção do município que
estiver disputando ainda vaga em outro naipe e
categoria. Assim sendo, a equipe poderá permanecer
pelo período que o município estará disputando o
Futsal e Basquete;
 21/08/2019: Cerimônia de premiação das modalidades
de Futsal e Basquete no espaço FunFest –IPEM as
17hs. Todos os atletas devem comparecer
uniformizados podendo levar a bandeira da escola ou
do município.
 22/08/2019: Saída das equipes de Futsal e Basquete
após o café da manhã e chegada das equipes das
modalidades individuais e PARAJEMS.
 23 a 26/08/2019: Disputas modalidades individuais e
PARAJEM’s
 PARAJEM’s:
As
disputas
acontecerão
simultaneamente com as modalidades individuais com
programação especifica dentro de cada prova.
 Cerimônia de Premiação: Espaço FunFest.
 Horário: A ser divulgado posteriormente;

Nota 08: Profissionais sem CREF
A SEDEL/MA não irá disponibilizar profissionais com
registro
no
CREF
para
substituição
dos
técnicos/professores das equipes em disputa, por entender
que essa é uma responsabilidade da escola, inclusive na
condução da equipe no momento do jogo. O professor sem
registro poderá ser inscrito em súmula como oficial, porém
não poderá orientar a equipe no andamento do jogo.
Qualquer membro da delegação ou escola, devidamente
credenciado, poderá acompanhar a equipe em quadra de
jogo.
Nota 09: Dos uniformes
Reiteramos aos Professores, Técnicos e Chefes de
delegações que atentem para o cumprimento dos artigos 64º
a 68º do Regulamento Geral, bem como os Regulamentos
Específicos que tratam sobre os uniformes e equipamentos
de uso obrigatório.

Nota 10: Congressos Técnicos
 07/08/2019 – Auditório da SEDEL
Horário: 08:30hs – Voleibol
Horário: 10:00hs - Handebol
 14/08/2019 - Auditório da SEDEL
Horário: 08:30hs – Futsal
Horário: 10:00hs – Basquete
 21/08/2019 - Auditório da SEDEL
Horário: 08:00hs – Atletismo
Horário: 10:00hs – Badminton
Horário: 11:00hs – Ciclismo
Horário: 14:00hs – Xadrez
Horário: 15:00hs – Luta Olímpica
Horário: 16:00hs – Tênis de Mesa
Horário: 17:00hs – Natação
Horário: 18:00hs - Judô
Horário: 19:00hs – G.R.

