CRONOGRAMA

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
JOGOS DO INTERIOR DE MINAS 2018
AÇÕES GERAIS

Início

Término

Data limite para inscrição de municípios e upload do Ofício no sistema
20/02/2018 05/04/2018
para participação nas modalidades coletivas.
Período de inscrição das equipes, representantes municipais,
treinadores, auxiliares técnicos e NÚMERO MÍNIMO DE ATLETAS para 20/02/2018 26/04/2018
a Etapa Microrregional

ETAPA MICRORREGIONAL
AÇÕES

Início

Término

Período de complementação de inscrição e transferência de atletas que
11/06/2018 21/06/2018
disputarão a Etapa Microrregional.
SEDES: CATAGUASES/ MONTES CLAROS / LAVRAS / SACRAMENTO
Realização da Reunião Técnica e Vistorias nos locais de competição e
alojamentos

05/07/2018

Divulgação da programação dos Jogos da Etapa Microrregional

14/07/2018

Envio ao município sede, com previsão de dia e horário de chegada da
delegação, nº aproximado de integrantes da delegação e a necessidade
de cozinha.

11/07/2018

Período de execução dos Jogos

25/07/2018 29/07/2018

Divulgação da Classificação Final da Etapa Microrregional

29/07/2018

Divulgação da lista de punidos da Etapa Microrregional

15/08/2018

SEDES: JEQUITINHONHA / PONTE NOVA / PITANGUI
OURO PRETO
Realização da Reunião Técnica e Vistorias nos locais de competição e
alojamentos.

Realizado nos dias 10 e
11/05/2018.

Divulgação da programação dos Jogos da Etapa Microrregional

24/08/2018

Envio ao município sede, com previsão de dia e horário de chegada da
delegação, nº aproximado de integrantes da delegação e a necessidade
de cozinha.

20/08/2018

Período de execução dos Jogos

05/09/2018 09/09/2018

Divulgação da Classificação Final da Etapa Microrregional

09/09/2018

Divulgação da lista de punidos da Etapa Microrregional

28/09/2018

ETAPA REGIONAL
AÇÕES

Início

Término

SEDES: PONTE NOVA / JEQUITINHONHA / FORMIGA / LAVRAS
Período de complementação de inscrição de atletas no sistema das
12/09/2018 28/09/2018
equipes que disputarão a Etapa Regional.
Período para a realização da Reunião Técnica e Vistorias nos locais de
Entre os dias 18 e
competição e alojamentos da Etapa Regional.
20/09/2018
Divulgação da programação dos Jogos da Etapa Regional.

27/09/2018

Envio ao município sede, com previsão de dia e horário de chegada da
delegação, nº aproximado de integrantes da delegação e a necessidade
de cozinha.

28/09/2018

Período de execução dos Jogos.

10/10/2018 14/10/2018

Divulgação da Classificação Final da Etapa Regional.

14/10/2018

Divulgação da lista de punidos da Etapa Regional.

24/10/2018

ETAPA ESTADUAL – COLETIVAS / INDIVIDUAIS E PCD’s
AÇÕES
Início
Período de inscrição de atletas das modalidades individuais e PCD’s.
Data limite para inscrição de municípios e upload do Ofício no sistema
para participação na Etapa Estadual modalidades individuais e PCD´s
(municípios que não inseriram para as modalidades coletivas)

Término

07/08/2018 05/11/2018
05/11/2018

Reunião Técnica das modalidades coletivas, vistorias nos locais de
23/10/2018
competição e alojamentos da Etapa Estadual.
Período de complementação de inscrição de atletas das modalidades
24/10/2018 29/10/2018
coletivas no sistema para a disputa da Etapa Estadual.
Período de complementação de inscrição de atletas das modalidades
24/10/2018 06/11/2018
individuais e PCD’s no sistema para a disputa da Etapa Estadual.
Divulgação da programação dos Jogos da Etapa Estadual –
31/10/2018
modalidades coletivas.
Envio ao município sede, com previsão de dia e horário de chegada da
delegação, nº aproximado de integrantes da delegação e a necessidade
05/11/2018
de cozinha.
Período de execução da Etapa Estadual – modalidades coletivas.

14/11/2018 18/11/2018

Período para a realização da Realização da Reunião Técnica das
16/11/2018 17/11/2018
modalidades individuais e PCD’s.
Classificação Funcional – modalidades PCD’s.

17/11/2018

Período de execução da Etapa Estadual – modalidades individuais
16/11/2018 18/11/2018
e PCD’s.
Divulgação da Classificação Final da Etapa Estadual - modalidades
23/11/2018
individuais e PCD’s.
Divulgação da Classificação Final da Etapa Estadual – modalidades
18/11/2018
coletivas.
Divulgação da lista de punidos da Etapa Estadual (coletivas, individuais
e PCD’s).

14/12/2018

