Tem a honra de convidar V. As. para o Quinto Campeonato de
Capoeira de Pimenta-Mg versão 2020, a realizar-se no dia 03 de
maio de 2020 a partir de 08:00 horas na Quadra da praça de
Esportes de Pimenta-MG. Sua presença é muito importante!
CONTATOS:
Prof: Douglas (37)984174566

Prof: Mauro (37)999870198

EMAIL:douglasapta123@gmail.com

AUTORIZAÇÃO
Autorizo
a participar do 5º Campeonato de capoeira do município de Pimenta-Mg, versão 2020, a
realizar-se
no dia03/05/2020, a partir das 08:00hs.
Pimenta, de maio de 2020.

Assinatura do responsável.

Assinatura do atleta

Documento do responsável (CPF ou RG):

Telefone de contato do responsável:

Endereço do atleta:
Rua:

nº

Bairro:

Cidade/UF:

CEP:

Fone:

E-mail:

Regulamento do 5º Campeonato de Capoeira do município de
Pimenta-MG versão 2020

Apoio: Prefeitura Municipal de Pimenta-MG
Realização: Secretaria de Esporte, Lazer e Cultura de Pimenta-MG
Organização:” Associação Cultural Esportiva “SEM FRONTEIRAS “
A realização do Campeonato está inserida no contexto de desenvolver o esporte através de
competições sadias, promovendo a amizade e a educação esportiva entre os atletas do
município de Pimenta e dos municípios convidados.
Art. 1º O 4º Campeonato de Capoeira etapa Pimenta-MG versão 2020 terá a participação
dos atletas de Pimenta e municípios convidados.
Art. 2º forma de disputa do Campeonato: Os jogos serão disputados por atletas do sexo
masculino e feminino respeitando-se as seguintes classificações com idades completas.

CATEGORIA/MASCULINO
#até 4 anos
# 5 e 6 anos
# 7 e 8 anos
até 25kg
#de 25,1 a 30kg
#de30,1 a 35 kg
#acima de 35kg
# 9 e 10 anos
Até 27 kg
#de 27,1 a32kg
#de 32,1 a 40kg
#acima de 40kg
# 11 e 12 anos
até 35kg
#de 35,1 até40kg
#de 40,1 a 48kg
#acima de 48kg
# 13 e 14 anos
até 48kg
#48,1 a 56kg
#56,1 a 64kg
#64,1 a 72kg
#acima de 72

São essas as 47 categorias que serão usadas na competição!

# 15 a 17 anos
até 56kg
#56,1 a 64kg
#64,1 a 72kg
#72,1 a 80kg
#acima de 80kg
# 18 a 29 anos (adultos)
até 64kg
#64,1 a 72kg
# Haverá uma categoria destinada a
#72,1 a 80kg
Monitores e Instrutores...
#80,1kg a 88kg
#acima de 88kg
# Professores formados
# 30 a 40 anos
# 40 a 50 anos

CATEGORIA/FEMININO
# 5 a 7 anos
# 8 a 10 anos
Até 30kg
Acima de 30kg
# 11 e 12 anos
até 42kg
#acima de 42kg

São essas as 13 categorias que serão usadas para feminino!

# 13 e 14 anos
até 52kg
#52,1 a 60kg
#acima de 60kg
# 15 a 17 anos
até 60kg
acima de 60kg
# 18 a 29 anos (adultas)
Até 66kg
#acima de 66kg
# acima de 30anos

#TEREMOS UMA CATEGORIA ESPECIAL (PARA CRIANÇAS ESPECIAIS)
cada equipe que tiver atletas inscritos nessa categoria terá 10 pontos
computados automaticamente independente da quantidade de atletas
inscritos.

REGULAMENTO:
“DO SISTEMA DE DISPUTA”
A realização do campeonato prima pelo desenvolvimento desportivo/
educacional dos participantes e pela promoção da cidadania.

Art. 3º - O Quinto Campeonato de Capoeira de Pimenta-MG, versão
2020, terá a participação de atletas do município de Pimenta-MG e
municípios convidados.

Art. 4º - Da Classificação: Serão classificados os atletas no Primeiro, Segundo
e Terceiro lugares, tanto no Masculino como no Feminino.

4.1- A classificação será por “BANDEIRADAS”.

4.2 – Cada chave terá um jogo de São Bento Grande de Angola (corrido), com
duração de 50 seg.

4.3 – Cada jogo será decidido no seu término. Ficando sobre a
responsabilidade do arbitro central de dar um sinal para todos árbitros laterais
levantarem a bandeira ao mesmo tempo

4.4 – Oatleta queobtiver omaior número de bandeiradas será ovencedor
da respectiva luta, com isso se classificando para próxima fase eassim por
diante até chegarmos numa eventual final;

4.5 – No caso de empate, haverá mais 30 segundos para desempatar;(no
caso de um novo empate os árbitros decidirão conversando e entrando em
consenso)

4.6 – “BANDEIRADAS” são determinadas por Bandeiras. Uma de cor amarela
e outra de cor verde, cada atleta usará um bracelete ou um cordão também nas
cores verde e amarelo.
4.7 – As chaves podem passar por oitavas de finais, quartas de finais,
semifinal e final, respectivamente, dependendo do numero de atletas da
categoria.
4.8 – No caso de haver apenas uma inscrição em alguma categoria, esta
inscrição deverá ir para a categoria anterior...

4.9 – Serão três árbitros laterais e um árbitro central conduzindo a luta, esse
também tendo autoridade para advertir o atleta quando for necessário.

“DAS PUNIÇÕES”
Art. 5º - Os atletas que insultarem os árbitros ou os adversários serão
desclassificados imediatamente.

5.1 Haverá pesagem antes da luta a mesa irá conferir o documento de
identidade ,se o atleta for inscrito em categoria não pertencente,o
mesmo será desclassificado no ato da fraude

5.2– O atleta que de forma abusiva edesrespeitosa discordar com ojuiz ou coma
mesa serádesclassificado imediatamente, bem como o coordenadorde sua
equipe, se assim o fizer.
5.3– O atleta que utilizar de artifícios que não condizem com a Capoeira e
com a boa educação desportiva será desclassificado imediatamente.
Art. 6º - Não serão permitidos os golpes: a garrões, ponteira, movimentos
com as mãos (socos, escala, galopante, cotoveladas e etc...) e qualquer tipo de
força desnecessária proporcionando violência.
6.1 – Não será permitida nenhuma agressão verbal ou física ao adversário no
momento do jogo.

6.2 – O atleta que retirar os dois pés fora da roda marcada por três vezes,
automaticamente perderá aluta;

6.3 – Os atletas precisam cuidar para que haja uma sincronia no jogo,
perguntas e respostas, sendo proibido ficar olhando enquanto o outro
desenvolve o jogo e esperando para dar a queda. Podendo ser desqualificado,
advertido e penalizado.

6.4 – As quedas como tesouras, vingativas e rasteiras sãopermitidas desde
que estejam dentro do jogo e o atleta mostre técnica para sua execução, ou
seja, não coloque emrisco a integridade físicadeseuoponente com violência
e força.
6.5- Haverá o uso da bandeira vermelha quepodeserlevantada aqualquer
momento do jogo desclassificando o atleta se não cumprir os itens acima
ou repetir as advertências anunciadas pelo árbitro central
6.6-É obrigatório a presença na “Bateria” de um representante para cada
dez atletas inscritos na competição, aequipe quenão tiver representantes na
bateriaserá penalizadaautomaticamentepelaorganização do evento

Art. 7º - O atleta que apresentar sintomas de alcoolismo ou uso de qualquer
substância entorpecente será desclassificado imediatamente.

“DOS UNIFORMES”
Art. 8º - Os atletas deverão estar uniformizados com abadas de capoeira sem
restrições de cores.

“DAS DISPOSIÇÕESGERAIS”
Art. 9º - Os organizadores do campeonato não se responsabilizarão por
qualquer problema de saúde física ou orgânico sofrido por atletas durante a
realização do campeonato, bem como após. Esta responsabilidade é do
responsável pelo atleta menor e pelo próprio atleta que tiver mais de dezoito
anos.
9.1 – O atleta que for menor de dezoito anos terá que trazer autorização
assinada por pais ou responsável, ficando vedada a participação daquele que
não apresentar aautorização.
Art. 10º - Serão distribuídos troféus até o Quinto lugar por equipes. E
medalhas de primeiro, segundo e terceiro lugares por categoria, sendo que cada
medalha de ouro representa 5 pontospara equipe, prata equivalea 3 pontos e
bronze a 2 pontos.Obs(a categoria individual não contará ponto na
classificação geral )

Art. 11º - Todos os juízes e Líderes das equipes no momento que forem
eleitos para este campeonato, deverão assinar este regulamento.

Art. 12º - Todos os interessados participantes deste campeonato deverão
conhecer este regulamento e concordar com seus termos e artigos, consentindo
e não podendo mais reclamar após o inicio do campeonato, qualquer dúvida
deve ser esclarecida durante o congresso técnico.
Art. 13º - A bateria será composta de três Berimbaus, dois Pandeiros, um
Atabaque e um Agogô, ficando livre a execução do toque ou cantoria a qualquer
atleta que souber e quiser, após permissão do responsável pela bateria,
prevalecendo sempre o Toque de São Bento Grande de Angola (corrido).
13.1 - Ficando reservado o Berimbau Guga apenas para Capoeiristas
Formados.
13.2

Art. 14º - Todos os casos omissos edúvidas deverão ser levados à mesa, com

respeito e educação hierárquica conhecidos do bom atleta praticante de Capoeira,
para avaliação.

#Asinscrições deverãoserenviadas atéodia 01 de maio 2020
#categoria técnico: valor R$ 10 reais por aluno
#categoria individual (acrobática):valor R$10 reais (inscrições no dia do
evento)
• Observação importante: Confirme a participação de sua equipe
10 dias antes, e lembre-se de inscrever os atletas até DIA 01/05/20
NÃO SERÁ possível se inscrever no dia!!! Aguardando
confirmação... Abraços e Que Deus abençoe os trabalhos de
todos.
• Pimenta-MG ,07 de fevereiro de 2020

Ass. Responsável pela equipe

Evandro Oliveira Miranda (Mestre Grilo) Supervisor Geral

Presidente da Associação Cultural Esportiva “Sem fronteiras” Cnpj;24.058-434-0001-000

PauloSérgioEsteves

Secretário de Esportes Lazer e Cultura de Pimenta-Mg

