
REGULAMENTO ESPECIFICO JAAVAS KIDS 

 

INCRIÇÕES A PATIR  DE 08 DE JULHO A O8 DE AGOSTO DE 2013 

 

1 - NATAÇÃO 

A competição de Natação será regida de acordo com as regras deste 

regulamento. 

CATEGORIA 02 até 06 anos (DI. SA PC, DA e DV) 

Feminino Masculino 

1 25m livre 1 25 m livre 

 

A ORGANIZAÇÃO  

a) As provas em que não houver a inscrição mínima de dois atletas, serão 

canceladas e retiradas da programação, sendo que o (s) atleta (s) 

inscritos nessas provas poderão ser remanejados para outras provas no 

Congresso Técnico. 

b) Cada competidor poderá participar de 2 (duas) provas individuais e  do 

revezamento. Caso as provas individuais sejam de pista apenas uma 

poderá se superior á distancia de 200m 

c) Cada escola ou instituição poderá inscrever três atletas por prova. 

d) A substituição de atleta só será permitida 24 horas antes do inicio da 

competição e somente por outro atleta já inscrito na modalidade. 

e) A Classificação na Modalidade de Natação será feita pelo quadro de 

medalhas, ou seja, seguira a seguinte ordem: maior numero de 

medalhas de ouro, maior numero de medalhas de prata, e maior numero 

de medalhas de bronze. 

2  ARREMESSO DA BOLA  AO ARCO  
Jogo: 
Material: 3 arcos, 3 bolas pequenas 
Objetivo: aprimorar a orientação espaço temporal 
Descrição: Dividir os alunos em3 equipes, cada equipe com 10 alunos. 
À frente de cada equipe   uma fita que demarcará o local de onde a bola 
deve ser arremessada e a 4m a frente de cada equipe estará um arco. 
Ao sinal, o primeiro atleta de cada equipe arremessará a bola dentro do 
arco, caso acerte contará ponto para sua equipe e assim 
sucessivamente, os alunos que arremessarem deverão se posicionar ao 
lado de sua coluna até que se obtenha uma equipe vencedora. 
 
 
 



 
 
 
 

3- RECOLHENDO AS BOLAS – Esta modalidade será disputadas para    
SA, DV,  DI e DA  
Jogo : 
Material: 20 bolas e 1 arco 
Objetivo: aprimorar coordenação global  
Descrição: A equipe será composta por 3 alunos 
  Ao sinal a equipe que está na piscina recolherá e colocará dentro 
do arco a maior quantidade de bola. Ganha a equipe que recolher a maior 
quantidade de bolas possível.  
 

 
4 - BOLA AO CANO - Esta modalidade será disputadas com Paralisados 
Cerebral (PC)  
Material: 3 bolas e 1 Cano de PVC. 
Objetivo: aprimorar coordenação global  
Descrição: A equipe será composta por 5 alunos 
  Ao sinal  os alunos terão que colocar no cano 3 bolas.  
 
 


