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ESPORTES UNIFICADOS® 

O programa de Esportes Unificados® combina aproximadamente um número igual de atletas 

e parceiro sem equipes para treinamento e competição.  

São 3 os modelos de Esportes Unificados® e cada um segue as suas próprias estruturas e 

regras:  

MODELO COMPETITIVO:  

•Requer similar idade E nível de habilidade; 

• Composição das equipes com suficiente conhecimento de táticas e habilidades no esporte;  

• Sem modificações nas regras oficiais da Special Olympics;  

• Elegíveis para avançar para níveis mais elevados de competição como Jogos 

Regionais e Jogos Mundiais 

 

MODELO DESENVOLVIMENTO DO JOGADOR:  

•Idade Similar, mas não habilidade similar;  

 Parceiros de maior habilidade servem como mentores para ajudar aqueles com menor 

habilidade 

• Modificações nas Regras para definir os papéis dos jogadores, assegurando uma um 

envolvimento significativo e prevenindo o domínio do jogador 

• Não há oportunidade de avançar para além do nível Local do Programa 

 

MODELO RECREACIONAL: 

Esportes inclusivos de lazer para as pessoas com e sem DI 

• Deve ser uma atividade esportiva  

• Pelo menos 25% dos participantes são atletas das OE ou Parceiros sem deficiência 

• não necessita 8 semanas de treinamento, pode ser uma atividade de um dia  

• não necessita ter mesma idade ou mesmo nível de habilidade 

Ponto de entrada para Esportes Unificados Competitivo ou Desenvolvimento do Atleta  

Locais: escolas, clubes, empresas, organizações esportivas e comunidade 

 

O MEGA REVEZAMENTO SERÁ NO MODELO RECREACIONAL 
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REGULAMENTO 

O presente regulamento constitui o conjunto de regras e objetivos que regerão os 

Torneios das Olimpíadas Especiais Brasil e deverá ser do conhecimento de toda a 

equipe, comissão técnica, atletas ou de qualquer pessoa que participe direta ou 

indiretamente dos Jogos 

O “II INCLUIETEC E MEGA REVEZAMENTO UNIFICADO  DE ATLETISMO” acontecerá na 
cidade de São Paulo /SP no dia 30 de novembro de 2016 das 08h às 11h00, sendo: 
Local: Etec de Esportes - Rua Paulo Lorenzani, s/n - Parque Novo Mundo, São Paulo 

- SP, 02181-200 
 

São objetivos desta Competição: 
a) Desenvolver, através da prática esportiva, a filosofia do movimento Special Olympics. 
  
A organização, coordenação e execução dos Jogos é de responsabilidade do Comitê 

Organizador chancelado pela diretoria de esportes das Olimpíadas Especiais Brasil. 
 
Da Participação 
  
 Poderá participar do “II INCLUIETEC E MEGA REVEZAMENTO UNIFICADO DE 

ATLETISMO” pessoas com deficiência intelectual (atletas) e pessoas sem deficiência 

intelectual (parceiros) que estejam oficialmente cadastrados nas Olimpíadas Especiais Brasil. 

 Para modalidades individuais, os atletas e parceiros devem ter idade mínima de 8 anos 

(oito) (completos até a data de início do evento específico). 

 As competições serão realizadas de acordo com as Regras Oficiais da modalidade em 
questão, estabelecidas pela Special Olympics International e pelo presente Regulamento. 
 Para participar, as instituições, técnicos e atletas deverão estar com todo o processo de 
credenciamento e cadastro completos. 

As instituições / técnicos interessados em participar deverão enviar e-mail para o Comitê 
Organizador (ivansantos@specialolympics.org.br) até o próximo dia 18/11/2016 

 O período oficial de inscrição será de 01/11/2016 a 18/11/2016, quando deverá ser enviada, 
a seguinte documentação de cada membro participante: 

ATLETAS 

1. Atestado médico de prática esportiva e laudo de deficiência intelectual  

TÉCNICOS E TÉCNICOS ASSISTENTES  

1. Ficha de inscrição da Equipe (Cadastro GMS fornecido pelo Comitê Organizador na carta 

convite); 

2. Ficha de Inscrição Técnica - específica por modalidade (oficial fornecida pelo Comitê 

Organizador na carta convite); 

3. Cópia do RG e do CREF. 
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As fichas de inscrição deverão ser preenchidas eletronicamente. Fichas incompletas serão 

desconsideradas e o participante desclassificado do evento. 

 Não será cobrada qualquer taxa para a participação em qualquer competição das OEB. 

O transporte para a Competição é de responsabilidade de cada equipe/participante.  

 

PREMIAÇÃO  

A premiação será constituída de medalhas de participação para todos.  

A equipe ou atleta que não concluir o evento ou for desclassificado por motivo que seja 

falta grave prevista no Código de Conduta do Atleta ou conduta antidesportiva, receberá a fita de 

participação. 

As Olimpíadas Especiais Brasil e o Comitê Organizador dos Jogos (GOC) reservam o direito 

de cancelar um evento para um esporte específico por causa do número insuficiente de 

atletas registrados na mesma. 

 
Uso do Logo da Special Olympics: como o logo da SOI e todas suas marcas e 

símbolos componentes está registrado no Escritório de Patentes e Marcas dos Estados 

Unidos como logo oficial da SOI e marca registrada, apenas os eventos oficiais e 

anteriormente aprovados pela diretoria das OEB poderão usar o logo nas suas divulgações.  

CASOS OMISSOS: Qualquer retificação ou informação adicional é de responsabilidade do Comitê 

Organizador dos eventos. 

INFORMAÇÃO ESPECÍFICA DA MODALIDADE 

ATLETISMO 
 

1. Eventos Oferecidos 

Categoria Eventos 

Categoria 1  
1 Evento 

MEGA REVEZAMENTO 

 
 Limitaremos inicialmente as inscrições ao número máximo de 60 participantes, podendo haver 
mudanças neste número de acordo com as necessidade do Comitê Organizador.  
Vencerá o Mega Revezamento a equipe que percorrer a maior distância (em metros, considerando 
apenas as voltas completas na pista), durante o período de “60 minutos” seguidos. 
 
 Serão 04 equipes de revezamento, no qual os mesmos serão distribuídos aleatoriamente pelo 
Comitê Organizador no dia do evento, proporcionando uma maior interação entre os atletas de 
diferentes instituições.  
Após a divisão das equipes, as mesmas terão de definir a ordem dos atletas no revezamento, 
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respeitando-a durante toda a prova. 
Obs: A equipe que descumprir a ordem, receberá uma punição em metros (200m) por cada 
descumprimento.  
 Em caso de chuva o evento não será cancelado e o Comitê Organizador pode utilizar o 
Ginásio Multiuso, utilizando “Estafeta” como forma de competição. 
 Os vestiários estarão disponíveis para o uso de todos os atletas. 
  
Segue imagem dos locais: 
 
 

PISTA DE ATLETISMO 

 
    Medidas: 200m 
 

GINÁSIO MULTIUSO 

 


