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PREFEITURA DE JAGUARÉ-ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
O Desafio Municipal de Embaixadinha Online é uma competição que tem por
objetivo incentivar a prática desportiva municipal em momento de pandemia pelo
novo coronavírus. A competição será destinada para as crianças, adolescentes e
adultos do Município.
DA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO
O Desafio Municipal de Embaixadinha Online é um evento gratuito promovido e
realizado pela Prefeitura Municipal de Jaguaré por meio da Secretaria Municipal de
Esportes.
•
•
•
•

À Secretaria Municipal de Esportes compete:
Organizar e dirigir a competição;
Elaborar a programação da competição;
Tomar as providências de ordem técnica necessárias à organização da
mesma.

DO PERÍODO DE REALIZAÇÃO
O desafio Municipal de Embaixadinha Online será realizado no mês de março e
abril. Caberá a cada competidor adaptar-se à programação previamente
estabelecida e divulgada pela Secretaria Municipal de Esportes.
DA INSCRIÇÃO DO ATLETA
O período de inscrição é de 12 a 18 de março de 2021.
O participante deverá preencher o formulário de inscrição através do link:
https://cutt.ly/desafiomunicipaldeembaixadinhaonline
OBS: A partir do ato de inscrição, os pais e/ou responsáveis autorizam a
participação dos seus respectivos atletas nesta competição.
DA FAIXA ETÁRIA E PARTICIPAÇÃO
O Desafio Municipal de Embaixadinha Online está organizado nas seguintes
categorias Masculino e Feminino, conforme faixa etária correspondente.
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•
•
•
•
•

Sub-10: de 07 a 10 anos (Nascidos em 2011, 2012, 2013, 2014)
Sub-13: de 11 a 13 anos (Nascidos em 2008, 2009 e 2010)
Sub-16: de 14 a 16 anos (Nascidos em 2005, 2006 e 2007)
Adulto feminino
Adulto masculino

DAS REGRAS GERAIS E SISTEMA DE DISPUTA
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Obrigatório os participantes residirem no Município de Jaguaré-ES
O tempo para execução das embaixadinhas será determinado por categoria
Sub-10 e Sub-13: tempo máximo de 30 segundos
Sub-15: tempo máximo de 40 segundos
Adulto: tempo máximo de 60 segundos
Todas categorias disputarão entre si e serão divididos aleatoriamente em
grupos de acordo com número de participante. As fases serão eliminatórias,
cada grupo classifica 1, formando um novo grupo até os 3 finalistas. Na
semifinal e final, a execução das embaixadinhas será feita na presença de
um representante da Secretaria de esportes. O concorrente terá direito a
três tentativas, não acumulativo.
A tabela de oficial será divulgada pela secretaria cabendo o responsável ou
participante enviar os vídeos de acordo com o cronograma da tabela.
No momento em que o atleta for gravar o vídeo ele terá que iniciar o vídeo
falando o seu nome completo e logo depois começar a fazer as
embaixadinhas.
Gravar com telefone na vertical (Celular em pé);
Distância de 2 metros ou mais, cuidando para não sair do enquadramento
nem a bola nem o participante;
Aparecer todo o corpo do participante;
Gravar desde o início das embaixadinhas até o final;
Na mensagem de Whatsapp deverá constar o nome do atleta, categoria e
nome de um responsável. E também quantidade de embaixadinhas
alcançadas.
Cada participante poderá enviar apenas um único vídeo realizando as
embaixadinhas.
Os atletas poderão executar as embaixadinhas com os pés, coxa, peito e
cabeça, intercalando os movimentos.
O atleta não poderá deixar a bola cair no chão ou bater em qualquer
superfície durante a execução das embaixadinhas.
Todos os vídeos precisam ter a imagem aberta, mantendo o foco na bola e
no atleta.
É permitido utilizar a bola de futsal ou futebol.
Será considerado vencedor o atleta que bater o maior número de
embaixadinhas.
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•

Se for constatada a edição do vídeo, o participante será desclassificado
automaticamente.

DA PREMIAÇÃO
Serão distribuídas as seguintes premiações para os três primeiros colocados de
cada categoria:
•
•
•

1º colocado: Medalha
2º colocado: Medalha
3º colocado: Medalha

DA COMISSÃO ORGANIZADORA E RESOLUÇÃO DE CONFLITOS
A Comissão Organizadora é soberana em suas decisões. O atleta que desacatar
ou ofender a Comissão Organizadora, bem como algum adversário, poderá sofrer
sanções tais como a suspensão ou exclusão de outros eventos.
A Comissão Organizadora do evento não se responsabiliza por inscrições perdidas,
apresentadas fora do prazo, incompletas, inválidas, dirigidas de forma incorreta ou
que se apresentem confusas, as quais serão desqualificadas.
O direito de sons e/ou imagens dos atletas e demais envolvidos na competição
obtidos antes, durante e após a competição, poderá ser utilizado pela Prefeitura
Municipal de Jaguaré e pela Secretaria Municipal de Esportes a título de
divulgação, sem fins comerciais, nos seguintes meios: sites, revista ou livros,
jornais, emissoras de rádio e televisão, outdoor, campanhas publicitárias, locais de
competição, Instagram, Twitter, Facebook, Youtube, Flickr, Twitch, entre outras
mídias sociais da Prefeitura de Jaguaré e da Secretaria Municipal de Esportes.
Na existência de alguma situação não prevista, se necessário, a Organização
poderá adicionar ou modificar alguma regra. Dessa forma, o regulamento e o
formato da competição poderão sofrer alterações a qualquer momento e sem aviso
prévio.
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora.
PROGRAMAÇÃO
INICIO DAS INSCRIÇÕES
FECHAMENTO
TABELA
PRAZO PARA ENVIAR VIDEOS

12/03/2021
18/03/2021
22/03/2021
TABELA
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