
 
 

 

NOTA OFICIAL – 41 

MINAS ESPORTIVA – JOGOS DO INTERIOR DE MINAS 

 

 

A Coordenação Geral do Programa Minas Esportiva / Jogos do Interior 

de Minas, no uso de suas atribuições vem a público informar: 

 

 

Este ano será realizado o “Prêmio do Esporte Mineiro”.  

 

Serão agraciados 4 (quatro) atletas participantes dos Jogos do Interior de Minas: 

  - Naipe masculino desporto convencional; 

  - Naipe masculino desporto PCD; 

  - Naipe feminino desporto convencional; 

  - Naipe feminino desporto PCD 

 

Os vencedores serão conhecidos por votação online, que será informada 

oportunamente, com a participação de todos os indicados conforme critérios 

relacionados abaixo em cada modalidade, a saber: 

 

MODALIDADES: 

 

Voleibol, Futsal, Basquete e Handebol 

 

Cada técnico votará em 1 (um) atleta de sua equipe ao final de cada partida 

durante a Etapa Estadual. O árbitro votará em 1 (um) atleta e o anotador também 

em 1 (um) atleta de cada partida. O atleta de maior votação em cada modalidade e 

naipe ao final da competição será o indicado para a votação online. Em caso de 

empate entre um ou mais atletas, o desempate será a favor do atleta com maior 

idade.  

     A votação será feita preenchendo um formulário fornecido pela Coordenação 
que deverá ser assinado pelo responsável da indicação naquela modalidade. 
  

 

 

 



 
 

 

 

Atletismo, Atletismo PCD e Ciclismo 

 

     Maior número de chegadas em 1º lugar nas provas individuais e assim 
sucessivamente com as demais colocações. Sendo um atleta em cada naipe e 
modalidade. 
 Se após esta conferência persistir o empate, será declarado vencedor (a) o de 
maior idade. 
 Um atleta em cada modalidade e naipe. 
 

Taekwondo 

  

 Campeão com maior número de vitórias em todas as lutas realizadas;  

 Maior somatório de pontos em todas as lutas realizadas;  

 Empatando, vence o de maior idade. 

 Um atleta em cada naipe  

 

Xadrez (Categoria única) 

 

 Campeão da modalidade  

 

Judô 

 

 Campeões das categorias por peso que em ordem sequencial, obtiveram:  

 Maior número de ippons ou equivalente, somando os pontos em todas as 

lutas realizadas;  

 Maior somatório de pontos em todas as lutas realizadas;  

 Vencedor por ippon ou equivalente na final;  

 Vencedor por ippon ou equivalente na semifinal e final;  

 Persistindo o empate, considerado o melhor da modalidade o atleta de maior 

idade. 

 Um atleta em cada naipe 

 
 

 

 



 
 

 

Belo Horizonte, 23 de novembro de 2018. 

 

                           Coordenação Geral do  
Minas Esportiva/Jogos do Interior de Minas   

Secretaria de Estado de Esportes 

 

 


