
COMPETIÇÃO DE LIDERES DE TORCIDA DE POJUCA 2019 

REGULAMENTO  

 
 

I – DA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO: 

Artigo 1º - A 1ª Competição de Lideres de Torcida de Pojuca 2019, será um evento organizado 

pela Prefeitura Municipal de Pojuca, executado pela Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e 

Juventude (SECELJ), que premiará a melhor equipe no ano de 2019, de acordo com o presente 

regulamento.  

II – DA PARTICIPAÇÃO 

Artigo 2º - Podem participar equipes escolares das redes de ensino: pública, privada e filantrópica 

do município de Pojuca, 

Artigo 3º - Cada equipe deverá ter no mínimo 08 e no máximo 15 estudantes, devidamente 

matriculados na instituição de ensino representada, sem restrições de idade e sexo.  

Artigo 4º - Cada equipe deve ter um responsável, maior de 18 anos, profissional (professor, gestor 

ou funcionário) lotado na escola representada. 

Artigo 5º - O não atendimento dos Artigos 2º e 3º implicará na desclassificação da equipe.  

III – DAS INSCRIÇÕES 

Artigo 6º - Para realizar as inscrições os interessados devem: 

I- Atender aos critérios de participação definidos na seção II – DA PARTICIPAÇÃO do 

presente regulamento. 

II- Preencher o formulário específico disponível SECELJ, das 08h00min às 11h30min e das 

13h30min às 17h00min, de segunda a sexta-feira. 

III- Entregar o formulário devidamente preenchido e assinado pelo responsável da equipe na 

SECELJ, das 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min, de segunda à sexta-

feira. 

IV- Entregar comprovação de matrícula na escola representada em 2019 de todos os 

componentes. 

Artigo 7º - Período de inscrição será de 28 de novembro a 17 de dezembro de 2019. 

Parágrafo Único – Poderá participar mais um grupo por escola. 

IV - DO LOCAL, DATA E HORÁRIO DA COMPETIÇÃO: 

Artigo 8º - A competição será no Centro de Treinamento Esportivo III, ao lado do Centro de 

Cultura, no dia 19 de dezembro de 2019, com a primeira apresentação iniciando pontualmente 

às 09h00min. 

Artigo 9º - A ordem de apresentação das equipes será definida através de sorteio que acontecerá 

às 8h30min do dia 19 de dezembro de 2019 no Centro de Treinamento Esportivo III. É 

obrigatória a presença dos responsáveis pelas equipes durante o sorteio da ordem de apresentação. 



V – DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E TEMPO DE APRESENTAÇÃO 

Artigo 10 - Serão avaliados itens qualitativos e quantitativos: 

I - Itens qualitativos: São aqueles que se referem ao comportamento das equipes durante 

a competição. PONTUALIDADE E CONDUTA. 

 

➢ PONTUALIDADE se refere ao cumprimento dos horários estabelecidos para a 

competição.  

➢ CONDUTA se refere ao comportamento sem agressões físicas ou verbais da 

equipe e de sua torcida durante toda a competição, de modo a evitar 

constrangimento dos participantes, torcedores, organizadores e comissão 

julgadora. 

Parágrafo Único – A equipe que infringir este artigo será automaticamente desclassificada. 

II - Itens quantitativos: São aqueles que irão definir a classificação de cada equipe: 

CRIATIVIDADE, DIFICULDADE TÉCNICA, COREOGRAFIA, ANIMAÇÃO, 

TORCIDA E UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO. 

 

➢ No item ANIMAÇÃO será considerada a vibração da equipe e de sua torcida 

durante o momento da apresentação. 

Artigo 11 – Cada grupo terá no mínimo 03 (três) e máximo de 05(cinco) minutos de tempo de 

apresentação. O não cumprimento do tempo previsto implica na perda de 0,5 décimos por minuto 

extra ou faltante.  

Parágrafo Único – Cada jurado atribuirá notas de 7 a 10. Em caso de empate, a soma do item 

DIFICULDADE TÉCNICA será analisada para desempatar, permanecendo o empate, o item 

COREOGRAFIA será analisado. Os itens para analise na sequência serão: CRIATIVIDADE, 

ANIMAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO.  

Equipe Dificuldade 

técnica 

Coreografia Criatividade Animação Utilização  

do espaço 

Torcida Total 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

Serão observados em cada item: 

• Dificuldade técnica – Serão avaliados: a complexidade técnica da apresentação, 

movimentação dos componentes, utilização de saltos, carregadas e elevações; 

•  Coreografia – Serão avaliados: a composição musical, ritmo, sincronismo, harmonia dos 

movimentos; 

• Criatividade – Serão avaliados: a coerência do conjunto, figurino, gritos de guerra 

utilização de adereços, cenários, elementos cênicos que possam enriquecer o trabalho 

final do grupo; 

• Animação – Serão avaliados: a energia da equipe, interação com o público e a vibração 

da torcida durante a apresentação; 



• Torcida – Serão avaliados: a vibração e interação com sua respectiva equipe durante a 

apresentação; 

• Utilização do espaço – Serão avaliados: formas geométricas, desenhos, distribuição 

espacial, evoluções. 

 

VI – DA COMISSÃO JULGADORA 

Artigo 12 - A comissão julgadora será composta por 03 (três) profissionais da área de Educação 

Física, Dança e Ginastica Rítmica, sem vínculos com instituições de ensino do município de 

Pojuca.   

VII – DA PREMIAÇÃO 

Artigo 13 - Após a soma de todos os itens de julgamento será determinado por ondem de maior 

pontuação o resultado final.  

Artigo 14 - Serão premiadas as três equipes melhor classificadas: 

1º Lugar – 1 bicicleta por participante, medalhas e troféu; 

2º Lugar – Troféu e medalhas; 

3ºLugar – Troféu e medalhas. 

 

VIII – DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 15 - Os casos omissos relativos a este regulamentos serão decididos pela SECELJ, 

observados aos critérios pertinentes. 

Artigo 16 - Informações e esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone (71) 

996555475 ou na SECELJ. 


