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NOTA OFICIAL – 11 
MINAS ESPORTIVA/JOGOS  DO INTERIOR DE MINAS  

 

A Coordenação Geral do Programa Minas Esportiva/ Jogos d o  Interior de Minas, no uso 

de suas atribuições comunica: 
 

Mudança de datas no Cronograma de Execução dos Jogos do Interior de Minas - JIMI 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
JOGOS DO INTERIOR DE MINAS 2017 

AÇÕES GERAIS Início Término 

Divulgação do Regulamento Geral e Regulamentos Específicos das modalidades coletivas 08/02/2017 
 

Período de inscrição dos municípios, equipes, representantes municipais, treinadores, 
auxiliares técnicos e NÚMERO MÍNIMO DE ATLETAS para a Etapa Microrregional 

06/02/2017 07/04/2017 

Publicação do Código Disciplinar 26/05/2017  

Prazo para envio do Caderno de Encargos para os Jogos do Interior de Minas Gerais de 2018  10/11/2017 

Divulgação da lista de recordes de Atletismo e Natação  24/11/2017 

Seminário de Avaliação e Melhores do Ano.  Dezembro 

ETAPA MICRORREGIONAL  

AÇÕES Início Término 

Período de complementação de inscrição de atletas que disputarão a Etapa Microrregional. 10/04/2017  17/05/2017 

Data limite para inserir no sistema o ofício de participação para a Etapa Microrregional.   13/04/2017 

Reunião Técnica e Vistorias nos locais de competição e alojamentos da Etapa Microrregional. 08/05/2017  19/05/2017 

Divulgação da programação dos Jogos da Etapa Microrregional    24/05/2017 

Data limite aos municípios participantes da Etapa Microrregional para enviar, ao município 
sede, a previsão de dia e horário de chegada da delegação, nº aproximado de integrantes da 
delegação e a necessidade de cozinha. 

  26/05/2017 

Data limite de regularização de atletas transferidos de Federações de outros estados (registro 
e pagamento de taxas), junto às Federações Mineiras, que disputarão a Etapa Microrregional. 

 31/05/2017 

Período de execução dos Jogos. 14/06/2017 18/06/2017 

Divulgação da Classificação Final da Etapa Microrregional.   18/06/2017 

Divulgação da lista de punidos da Etapa Microrregional.  28/07/2017 
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ETAPA REGIONAL 

AÇÕES Início Término 

Período de complementação de inscrição de atletas no sistema das equipes que disputarão a 
Etapa Regional. 

14/08/2017 25/08/2017 

Reunião Técnica e Vistorias nos locais de competição e alojamentos da Etapa Regional.  07/08/2017 11/08/2017 

Data limite aos municípios participantes da Etapa Regional para enviar, ao município sede, a 
previsão de dia e horário de chegada da delegação, nº aproximado de integrantes da 
delegação e a necessidade de cozinha. 

  18/08/2017 

Divulgação da programação dos Jogos da Etapa Regional.  18/08/2017 

Data limite de regularização de atletas transferidos de Federações de outros estados (registro 
e pagamento de taxas), junto às Federações Mineiras, que disputarão a Etapa Regional. 

 25/08/2017 

Período de execução dos Jogos. 06/09/2017 10/09/2017 

Divulgação da Classificação Final da Etapa Regional. 
 

10/09/2017 

Divulgação da lista de punidos da Etapa Regional. 
 

29/09/2017 

ETAPA ESTADUAL - MODALIDADES COLETIVAS 

AÇÕES  Início Término 

Reunião Técnica e Vistorias nos locais de competição e alojamentos da Etapa Estadual – 
modalidades coletivas. 

 21/09/2017 

Período de complementação de inscrição de atletas de modalidades coletivas no sistema das 
equipes que disputarão a Etapa Estadual – modalidades coletivas 

18/09/2017 29/09/2017 

Período de regularização de atletas transferidos de Federações de outros estados (registro e 
pagamento de taxas), junto às Federações Mineiras, que disputarão a Etapa Estadual – 
modalidades coletivas. 

18/09/2017 29/09/2017 

Divulgação da programação dos Jogos da Etapa Estadual – modalidades coletivas.  29/09/2017 

Data limite aos municípios participantes da Etapa Estadual – modalidades coletivas e 
individuais para enviar, ao município sede, a previsão de dia e horário de chegada da 
delegação, nº aproximado de integrantes da delegação e a necessidade de cozinha. 

 30/09/2017 

Período de execução da Etapa Estadual – modalidades coletivas. 12/10/2017 16/10/2017 

Divulgação da Classificação Final da Etapa Estadual – modalidades coletivas  16/10/2017 

Divulgação da lista de punidos da Etapa Estadual - modalidades coletivas  24/11/2017 
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Belo Horizonte, 03 de março de 2017. 

 

 

Coordenação Geral do Minas Esportiva/Jogos do Interior de Minas 

Secretaria de Estado de Esportes 

 
 
 
 

 

ETAPA ESTADUAL - MODALIDADES INDIVIDUAIS E  PCDs 

AÇÕES Início Término 

Período de inscrição de atletas das modalidades individuais e PCDs.  01/06/2017 06/10/2017 

Data limite para inserir no sistema o ofício de participação para a Etapa Estadual modalidades 
individuais  e  PCDs. 

 13/10/2017 

Data limite de regularização de atletas transferidos de Federações de outros estados (registro 
e pagamento de taxas), junto às Federações Mineiras, que disputarão a Etapa Estadual  nas 
modalidades individuais e PCDs. 

 27/10/2017 

Período de complementação de inscrição de atletas, das modalidades individuais e PCD no 
sistema de inscrições . 

23/10/2017 27/10/2017 

Data limite aos municípios participantes da Etapa Estadual – modalidades individuais e  PCDs 
para enviar, ao município sede, a previsão de dia e horário de chegada da delegação, nº 
aproximado de integrantes da delegação e a necessidade de cozinha. 

 25/10/2017 

Realização da Reunião Técnica das modalidades PCDs.  02/11/2017 

Classificação Funcional – modalidades PCDs.  03/11/2017 

Período de execução da Etapa Estadual – modalidades individuais e PCDs. 03/11/2017 05/11/2017 

Divulgação da Classificação Final da Etapa Estadual – modalidades individuais e PCDs.  05/11/2017 

Divulgação da lista de punidos da Etapa Estadual – modalidades individuais e PCDs.  24/11/2017 


