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REGULAMENTO 
 

I CAMPEONATO PARANAENSE VIRTUAL ESCOLAR  
FUTEBOL SHOW - ESTILO FREESTYLE 

 
O I Campeonato Paranaense Virtual Escolar Futebol Show – Estilo Freestyle é uma competição desportiva 

organizada pela Federação do Desporto Escolar do Paraná – FDE-PR que visa minimizar os efeitos negativos 

da inatividade física de praticantes do Futebol e a estimular a prática desportiva em um momento de isolamento 

social decorrente da pandemia (covid-19).  

 

DA FORMA DE PARTICIPAÇÃO  

 

Art 1º. O I Campeonato Paranaense Virtual Escolar Futebol Show – Estilo Freestyle será disputado por 

alunos/atletas no sentido de estimular a atividade física escolar pela FDE-PR. Todo e qualquer aluno 

devidamente matriculado em instituições de ensino públicas ou privadas do estado do paraná, nascidos entre 

2003 a 2012, podem se inscrever na competição. Para garantir sua participação o mesmo deverá realizar a 

inscrição pelo site da Federação do Desporto Escolar do Paraná, do dia 30 de julho de 2021 até às 23h59min 

do dia 06 de agosto de 2021, preenchendo o formulário de inscrição e encaminhando um vídeo com a 

apresentação (MANOBRAS – TRICKS) via WhatsApp da Federação no número (41) 99289-6090.  

 

Parágrafo Primeiro. Os técnicos/professores poderão realizar a inscrições dos atletas. A taxa de inscrição por 

aluno/atleta será no valor R$ 20,00 (para estudantes de Instituições de Ensino Privado). Alunos/atletas de 

Instituições de Ensino Públicas estão isentos da taxa de Inscrição. O valor da taxa deverá ser depositado na 

conta da Federação do Desporto Escolar do Paraná, AG.3273-5 C/C 85.000-4, Banco do Brasil CNPJ 

04.161.224/0001-36 ou poderá ser feito via Pix (Chave CNPJ 04161224000136), devendo ser encaminhado 

comprovante por e-mail: inscricoes.fdepr@gmail.com, até dia 06/08/2021, às 23h59min, o envio fora do prazo 

acarretará em desclassificação do mesmo e o valor referente a taxa não será estornado. 

Parágrafo Segundo. Os vídeos serão avaliados individualmente por ordem crescente de categorias. Haverá 

transmissão do evento entre os dias 09/08 nascidos em 2011/2012, dia 10/08 nascidos 2009/2010, dia 11/08 

nascidos 2008/2007 e 12/08 nascidos 2003 a 2006, a partir das 19 horas na página oficial do Youtube da FDE-

PR (https://www.youtube.com/channel/UCCwvvSYQ0zdmnBfXNpDelFQ). 

Parágrafo Terceiro. A arbitragem será composta por 5 (cinco) árbitros selecionados pela Coordenação de 

Arbitragem e Equipe técnica da Federação do Desporto Escolar do Paraná. 

Parágrafo Quarto. Os resultados com as notas aferidas, serão lançados durante a transmissão, notificando 

também os participantes através de Boletim Informativo Oficial fixado na aba competições 2021, no site da 

FDE-PR.  

 

DA FORMA DE APRESENTAÇÃO (DAS MANOBRAS - TRICKS)  

 

Art 2º. A apresentação de Futebol Show – Estilo Freestyle deverá ser executada pelo participante de forma 

individual, devendo o mesmo no início ou final do vídeo apresentar uma placa com seu nome completo, a 

categoria, instituição de ensino e cidade, conforme modelo no ANEXO I.  

 

Parágrafo Primeiro. A filmagem deverá ser feita de frente para o atleta, pelo celular, em um plano horizontal, 

a uma distância suficiente a captar todos os movimentos executados pelo competidor, e com a imagem fixa.  

VÍDEO GRAVADO LATERALMENTE NA DIAGONAL OU EM MOVIMENTO SERÁ DESCLASSIFICADO. 

Parágrafo Segundo. Os alunos/atletas deverão se apresentar com uniforme de sua instituição de ensino, 

podendo ser uniforme de competição da mesma. Serão desclassificados os vídeos em que os participantes 

utilizem roupas que façam alusão a qualquer equipe profissional de futebol. 
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Parágrafo Terceiro. O local da execução do movimento deverá ser plano e livre de obstáculos, para uma 

forma de igualdade a todos os participantes, podendo ser executado em pisos de cimento, gramado, terra. 

Parágrafo Quarto. Os vídeos deverão ser enviados até o prazo final de inscrição, sendo às 23h59min do dia 

06 de agosto de 2021, IMPRETERÍVELMENTE.  

Parágrafo Quinto. Cabe ao técnico/ professor ou atleta, se certificar que o tamanho do vídeo seja suficiente 

para ser postado em formato único. Não serão aceitos vídeos desmembrados bem como, a configuração da 

câmera, para não ter o vídeo em formato espelhado, nos dois casos, o atleta será desclassificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parágrafo Sexto. A identificação do Atleta deverá ser feita no vídeo, antes ou no final da execução do 

movimento, escrita ou digitada em papel conforme ANEXO I no final deste regulamento, mas é obrigatória. 

Deve conter nome do atleta, idade, escola, cidade, categoria (nascidos), de acordo com o modelo. 

Parágrafo Sétimo: A duração da apresentação das manobras deverá ser realizada entre no mínimo 30 e no 

máximo 55 segundos. Vídeos apresentados fora deste tempo estipulado serão desclassificados. 

 

DA INSCRIÇÃO  

 

Art. 3º. Para participar do I Campeonato Paranaense Virtual Escolar Futebol Show – Estilo Freestyle, o 

interessado deverá seguir os seguintes procedimentos:  

1. Preencher o formulário de inscrição disponível no site da FDE-PR;  

2. Encaminhar o vídeo conforme as orientações neste regulamento, através do WhatsApp no número 

(41) 99289-6090; 

3. Enviar o comprovante de pagamento de Taxa de Inscrição (se for o caso); 

4. Após receber e-mail com a confirmação de inscrição, conferir os dados contidos no mesmo. 

 

Parágrafo Primeiro. A inscrição do participante significa total concordância com as regras deste regulamento.  

Parágrafo Segundo. Ao inscrever-se para participar, o competidor e seu representante estarão 

automaticamente autorizando de modo expresso o uso gratuito e livre de qualquer ônus ou encargo ao seu 

nome e imagem, para a avaliação e divulgação da premiação. 

Parágrafo Terceiro. Todos os dados da ficha de inscrição deverão ser preenchidos corretamente. Se 

verificado o preenchimento incorreto ou de dados que não sejam verídicos, o aluno/atleta será desqualificado 

da competição. É extremamente necessário o preenchimento dos dados de um responsável legal do 

aluno/atleta (Mãe / Pai / Tutor). 
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DAS CATEGORIAS  

 

Art. 4º. As categorias serão divididas da seguinte forma:  

 

Categoria nascidos em 2011/2012 - Feminino e Masculino 

Categoria nascidos em 2009/2010 - Feminino e Masculino 

Categoria nascidos em 2008/2007 - Feminino e Masculino 

Categoria nascidos em 2003 a 2006 - Feminino e Masculino 

 

DA PREMIAÇÃO 

  

Art. 5º. Todos os participantes receberão certificados pelo e-mail informado na inscrição.  

 

 

DA AVALIAÇÃO DOS VÍDEOS 

  

Art. 6º. A avaliação dos vídeos será feita através de sistema de notas que serão aplicadas por um grupo de 

cinco árbitros, que serão mantidos em todo o evento avaliando os competidores.  

Parágrafo Primeiro. Os critérios para aferição das notas serão os seguintes: 

1) Destreza: Refere-se à capacidade de execução do que está sendo proposto e o controle apresentado nas 

ações ao longo da apresentação. 

 2) Criatividade: Refere-se àquilo que foi proposto como tarefa e sua inovação ou utilização inusitada de 

técnicas e recursos motores.  

3) Dificuldade: Refere-se ao grau de complexidade dos elementos gestuais e sua relação com o material 

proposto “bola”.  

4) Fluência: Refere-se à relação de continuidade entre cada um dos elementos propostos ao longo da 

apresentação.  

5) Impacto causado: Refere-se à percepção intuitiva do árbitro acerca da apresentação de forma global a 

partir da estética e esportividade demonstrada.  

Parágrafo Segundo. Cada árbitro pontuará cada item acima descrito, de 5 a 10, sendo que para composição 

da nota final de cada árbitro, os itens serão somados. 

Parágrafo Terceiro. A nota final de cada atleta será composta através da retirada da maior e menor nota e 

soma das 3 notas restantes divididas por 3, conforme fórmula a seguir:  

 

Maior Nota e Menor Nota  NOTA FINAL = N1+N2+N3 

               3 

Parágrafo Quarto. Para efeito de desempate na classificação individual em cada categoria e gênero serão 

utilizados os seguintes critérios na ordem aqui proposta:  

1º) A soma das notas individuais de todos os árbitros, relacionadas ao quesito “Dificuldade”, excluindo-se a 

maior e menor nota.  

2º) A soma das notas individuais de todos os árbitros, relacionadas ao quesito “Criatividade”, excluindo-se a 

maior e menor nota. 

3º) A soma das notas individuais de todos os árbitros, relacionadas ao quesito “Fluência”, excluindo-se a maior 

e menor nota. 

4º) A soma das notas individuais de todos os árbitros, relacionadas ao quesito “Destreza”, excluindo-se a maior 

e menor nota. 

5º) A soma das notas individuais de todos os árbitros, relacionadas ao quesito “Impacto causado”, excluindo-

se a maior e menor nota. 

6º) Sorteio. 
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DA CLASSIFICAÇÃO 

 

Art. 7º. Os primeiros colocados de cada categoria e gênero, estarão classificados para o Campeonato 

Brasileiro Virtual do Desporto Escolar, sendo obrigatório o preenchimento do ANEXO 2 no final desse 

regulamento, enviando-o com todos os anexos solicitados por e-mail: inscricoes.fdepr@gmail.com, até dia 

13/08/2020, às 23h59min (24 horas após a competição). 

Obs. Será necessário a gravação de um novo vídeo para a etapa nacional, seguindo o regulamento da mesma. 

 

Art. 8°. Fica reservado ao diretor técnico da Federação do Desporto Escolar do Paraná FDE-PR os casos 

omissos neste regulamento.  

 

 

Curitiba, 30 de julho de 2021 
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ANEXO I 
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ANEXO II 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAL E RESPONSABILIDADES PARA 
ESTUDANTES/ATLETAS – MENORES 

 
 
 
 
 
 
Dados Cadastrais do Estudante/Atleta 

 
Nome Completo    

RG:  CPF  

Gênero:  Data de Nascimento:  

Telefone:  Email:  

Instituição de Ensino:  Pública:  Particular:  

Endereço Residencial:  

DADOS RESPONSÁVEL LEGAL (MÃE, PAI OU TUTOR) 

Nome Responsável Legal:  

RG:  CPF:  

Telefone:  Email:  

Grau de Parentesco:  

 
Pelo presente instrumento, na melhor forma de direito, como responsável legal do Estudante/Atleta acima 
inscrito no Campeonato Brasileiro  
Virtual do Desporto Escolar 2021, declaro que: 
1. Autorizo a participação do menor acima citado e tenho pleno conhecimento do Regulamento Geral, 
Técnico e Comercial da Campeonato  
Brasileiro Virtual do Desporto Escolar 2021, disponível no site: http://www.cbde.org.br 
2. Através da assinatura do presente termo, concedo aos organizadores do evento, conjunta ou 
separadamente, em caráter de absoluta  
exclusividade, a título universal e de forma irrevogável e irretratável, no Brasil e/ou no exterior, o direito de 
usar o nome, voz, imagem, material 
biográfico, declarações, gravações, entrevistas e endossos dados pelo menor acima citado ou a ele 
atribuíveis, bem como de usar sons e/ou  
imagens do evento, durante toda a competição. Essas imagens e sons serão captados pela TV para 
transmissão, exibição e reexibição, no todo,  
trechos ou partes, ao vivo ou não, sem limitação de tempo ou de número. 
3. Isento os organizadores do Evento de qualquer responsabilidade por danos eventualmente causados ao 

Foto 
3x4 

menor acima citado no decorrer da
competição.

Assinatura do Estudante/Atleta Assinatura do Responsável Legal

_________________________, _________ de ______________________ de 2021.


