REGULAMENTO DO FESTIVAL DE PIPAS PATROCÍNIO/MG
APRESENTAÇÃO:
Visando promover o lazer, cultura e entretenimento em nosso município, bem como,
resgatar uma importante atividade destes setores, apreciada pelo público de todas as
idades, a Prefeitura Municipal de Patrocínio, através da Secretaria Municipal de
Esportes, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, promove o
Festival de Pipas de Patrocínio “Agarra o puxão dessa pipa”, no mês de agosto de
2021. O evento acontecerá no Espaço Cultural, com a participação limitada de inscritos
e terá como tema “Cerol e linha chilena – corte essa ideia!”

1 - Dos objetivos:
O Festival de Pipas de Patrocínio tem como objetivos:
1.1 - Promover a integração da família, envolvendo pais e filhos em uma atividade
recreativa;
1.2 - Esclarecer aos participantes acerca dos locais apropriados para a prática da
atividade, bem como dos perigos decorrentes da utilização da linha cortante (cerol);
1.3 - Promover o resgate de uma brincadeira antiga que fez parte da infância de grande
parte dos cidadãos patrocinenses;
1.4 - Levar lazer e entretenimento à comunidade
2 -- Do local e horário do evento
O campeonato será realizado no dia 14/08/2021 (sábado), no Espaço Cultural, no
período da manhã, com início às 8 horas e encerramento previsto para as 13 horas.
3 -- Das inscrições:
3.1 – As inscrições estarão abertas de 23/07 a 12/08 de 2021, gratuitamente, no Museu
Municipal, situado na Praça da Matriz, onde o participante deverá preencher o
formulário de inscrição, apresentando seu RG e CPF;
3.3 – Ao assinar a ficha de inscrição, a pessoa responsável pela inscrição declara sua
concordância com os termos deste regulamento.

4 - Da participação
4.1 - A participação será apenas na modalidade individual;
4.2- Poderão se inscrever participantes com idade a partir de 07 (sete) anos,
sem idade máxima limite, ressaltando-se que:

4.2.1- Participantes menores de 18 anos, necessária a autorização dos pais ou
responsáveis no ato da inscrição;
4.2.2- As crianças com até 11 (onze) anos poderão ser auxiliadas pelo
responsável em todos os momentos do campeonato;
4.3 - Os concorrentes deverão se apresentar aos organizadores do evento para
certificação de sua inscrição;
4.4 - As decisões da comissão Julgadora são soberanas e irrecorríveis. As pipas
deverão ser avaliadas pelos jurados no chão e no ar.
4.5 - O participante que utilizar linha cortante, gilete, papel alumínio, linhas
metálicas, ou qualquer outro objeto cortante será desclassificado da competição;
4.6 - Será desclassificado se não recolher a pipa no tempo previsto. Empinar a pipa
fora do horário e local de apresentação.
4.7 - Cada concorrente poderá participar com apenas 01 (uma) pipa por categoria.
4.8 - Todos os participantes que cumprirem o descrito neste regulamento terão as
suas pipas julgadas por uma comissão formada por pessoas de áreas afins e o
julgamento será feito com base no item 6 – Quesitos a serem julgados. Em caso de
falta de vento a comissão organizadora determinará um prazo para que a bateria seja
realizada.
5- Premiação/Modalidades/ Categorias/
5.1 - Todos os participantes receberão uma medalha pela participação.
5.2 – Os três primeiros colocados de cada categoria receberão um troféu, uma medalha e
um prêmio surpresa, a ser oferecido pelos parceiros do festival.
5.3 – Premiação extra - independente da categoria, serão premiadas, com premiação
cedida pelos parceiros deste evento, a maior pipa e a menor pipa do Festival.
5.4- Para fins de organização da classificação/premiação, ficam estabelecidos os
seguintes grupos concorrentes, de acordo com a faixa etária:
07 a 12 anos
1º lugar: Troféu e medalha + premiação surpresa
2º lugar: Troféu e medalha + premiação surpresa
3º lugar: Troféu e medalha + premiação surpresa
13 a 17 anos
1º lugar: Troféu e medalha + premiação surpresa
2º lugar: Troféu e medalha + premiação surpresa
3º lugar: Troféu e medalha + premiação surpresa
Acima de 18 anos
1º lugar: Troféu e medalha + premiação surpresa
2º lugar: Troféu e medalha + premiação surpresa

3º lugar: Troféu e medalha + premiação surpresa

6 - Quesitos a serem julgados
6.1 - As pipas deverão apresentar a característica fundamental de voar e permanecer,
pelo menos 05 minutos no ar. Serão premiados os primeiros lugares de cada categoria,
levando-se em consideração critérios como criatividade, originalidade, beleza,
equilíbrio no ar, técnica de construção, agilidade e desenvoltura.
6.2 - Entre todos participantes, serão premiados os três primeiros colocados por
categoria.
6.3 - O julgamento ocorrerá no próprio dia 14/08/2021
6.4 - O ganhador que não se apresentar no momento da premiação será desclassificado e
será classificado aquele participante colocado logo a seguir, dentro da mesma categoria,
e assim sucessivamente.
6.5 - O prêmio só será atribuído após a verificação do cumprimento de todas as regras
do regulamento deste concurso, sendo desclassificados aqueles participantes que não as
cumprirem integralmente.

7- Dos Critérios/Eliminações
7.1- Fica terminantemente proibido o uso de fio de nylon, fita de vídeo ou gravador, fio
de metal, papel laminado, material cortante, “linha chilena”, pó de ferro ou cerol, sob
pena de desclassificação.
7.2- Para efeito da eliminação e premiação, todas as pipas, papagaios, maranhões e
demais, deverão ser empinados (subir) e permanecer no ar por no mínimo 5 (cinco)
minutos, e máximo 10 (dez), após o sinal do Juiz. Em caso de falta de vento a comissão
determinará um prazo para que a bateria seja realizada.

8 - Das disposições finais
8.1 – Em razão das restrições ainda impostas pela pandemia da Covid-19, as inscrições
serão limitadas a 150 participantes, sendo 50 de cada categoria
8.2 - A organização do evento se reserva o direito de, na eventualidade deste concurso
não poder ocorrer por qualquer razão, adiá-lo, modificá-lo ou alterá-lo a fim de garantir
a lisura e correção do concurso, fazendo a respectiva divulgação nas mídias do
município;
8.3 - Pelo simples atos de inscrição, os participantes concordam expressamente com
esse regulamento.

8.4- Serão automaticamente excluídos os participantes que tentarem fraudar ou burlar as
regras estabelecidas neste regulamento, o qual poderá ser alterado por motivo de força
maior.
8.5-A Prefeitura Municipal de Patrocínio/MG não será responsável pelos conteúdos
expressos nas estampas das pipas e serão desclassificadas as participações de conteúdo
ofensivo, político, calunioso, difamatório, racista, de incitação à violência ou a qualquer
ilegalidade, que possa ser interpretado como de caráter preconceituoso.
8.6 - Os casos omissos serão analisados e resolvidos pela Comissão Organizadora do
Festival de Pipas.
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