Belo Horizonte, 26 de Março de 2019.
REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DA PISTA - ACADEMIA DO SKATE
1) Inscrição: o projeto tem como foco atender a jovens de 2 a 17 anos de idade na iniciação ao skate.
A participação dos jovens será gratuita, mediante preenchimento da ﬁcha de inscrição pelos pais ou
responsáveis.
Observação: como o projeto é ﬁnanciado com recurso público, não pode ser vedada a participação de
pessoas com idade superior a 18 anos. Por isso, o projeto organizará alguns horários de atendimento
exclusivos para o público adulto, independentemente do nível de conhecimento sobre a modalidade.
Contudo, mais uma vez, a participação estará vinculada ao preenchimento completo da ﬁcha de
inscrição.
2) Funcionamento: a pista do projeto funcionará de terça-feira a sábado, das 10h às 20h, e aos
domingos e feriados, das 10h às 16h. Durante esses horários, adotaremos o sistema de baterias de
aula: a cada 20 minutos, teremos um novo grupo de alunos-atletas entrando na pista para realização
das atividades orientadas. Cada bateria de aula terá a capacidade máxima de 15 alunos-atletas por vez,
sendo permitidas até duas participações do mesmo aluno-atleta por dia.
3) Equipamentos de segurança e identiﬁcação: para os alunos-atletas com idade entre 2 e 17 anos,
será obrigatório o uso de joelheiras e cotoveleiras como materiais de proteção individual – sendo,
inclusive, orientados pelo socorrista sobre a importância desses equipamentos para a prática esportiva
segura. Para os praticantes maiores de 18 anos também é recomendado o uso do kit de proteção
individual, a ﬁm de prevenir lesões inerentes à prática. Não será permitida a prática com calçado
aberto, devido ao risco de escoriações na pele causadas pela lixa do skate. O capacete será item
obrigatório para todas as faixas etárias e atividades esportivas desenvolvidas dentro do espaço da pista
de skate, independentemente do nível de habilidade do aluno-atleta. Todos os alunos-atletas deverão
utilizar colete personalizado do projeto para serem identiﬁcados como praticantes da Academia do
Skate durante as baterias de aula.
Observação: é inerente à prática esportiva o risco de lesão ou fratura, sendo que, no caso de
eventualidade, o projeto fornecerá os primeiros socorros e, se necessário, acompanhará o acidentado
ao pronto atendimento até a chegada de um acompanhante. Porém, a responsabilidade com as
despesas curativas e/ou com tratamentos são do próprio aluno-atleta e/ou de seu responsável, no
caso de menor de idade – estando o Shopping Cidade, as empresas patrocinadoras, entidades
parceiras, o governo do Estado de Minas Gerais e a Associação Natividade isentos de qualquer risco,
lesão e/ou dano causado aos participantes em virtude da prática esportiva.
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Belo Horizonte, 1º de março de 2019.
REGULAMENTO DO CAMPEONATO DE MINI RAMP
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IDENTIFICAÇÃO

1.1 Nome: 9ª etapa do Campeonato de Mini Ramp - Academia do Skate
1.2 Objetivo: evento de caráter competitivo para incentivar o desenvolvimento e aperfeiçoamento do
skate e das suas categorias no projeto Academia do Skate. O evento também visa a interação e a integração entre os alunos que passaram pelo projeto e transmitir valores sociais por meio de uma prática
competitiva saudável.
1.3 Período de realização:
4/5/2019, sábado, a partir das 13 horas: categorias Infantil e Mirim
5/5/2019, domingo, a partir das 14 horas: categorias Iniciante, Feminino e Amador
1.4 Local de realização: o evento acontecerá na pista itinerante do projeto, que estará montada no
Shopping Cidade.
Observação: durante o dia de competição, o projeto poderá funcionar em horário reduzido e/ou não
oferecer atendimento ao público.
1.5 Responsabilidade técnica: Rafael Silva Diniz - Coordenador-geral do projeto
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ASPECTOS QUALITATIVOS

2.1 Categorias: Infantil (sub-10 anos), Mirim (sub-14 anos), Iniciante, Amador, Feminino
As categorias são deﬁnidas pelo nível técnico do participante, sendo o critério a autodeclaração e/ou
a avaliação da equipe de instrutores do projeto. Apenas as categorias Infantil e Mirim possuem como
segundo critério de participação a limitação de idade, sendo considerada a idade completa até o dia
de realização da etapa de competição.
2.1.1 Inscrições: cada participante poderá se inscrever em uma única categoria por etapa.
As pré-inscrições serão feitas online, no site www.natividade.esp.br, e validadas no dia do
evento, na pista do projeto, sendo gratuitas e limitadas a 20 inscrições por categoria. É
necessário apresentar documento com foto que comprove a idade. Menores de 18 anos
somente poderão fazer a inscrição acompanhados do responsável.
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2.2 Sistema de disputa: a competição será organizada em duas fases, sendo a primeira no sistema de
rodízio duplo entre todos os participantes da categoria e, a segunda, de rodízio duplo entre os cinco
melhores classiﬁcados da fase anterior. Na primeira fase, o aluno-atleta de cada categoria terá duas
"voltas", intercaladas e cronometradas, de 40 a 60 segundos, em que poderá utilizar o espaço da pista
para a realização de manobras que serão avaliadas por um grupo de árbitros convidados. Cada árbitro
emitirá uma nota avaliativa do conjunto de manobras do atleta, classiﬁcando a “volta” do aluno-atleta.
Para a avaliação, os árbitros observarão: 1) nível de diﬁculdade de manobras; 2) aproveitamento de
pista; 3) estilo de execução das manobras. A maior nota apurada do aluno-atleta nas duas “voltas” da
primeira fase será a pontuação para critério de qualiﬁcação para a segunda fase (fase ﬁnal), em que os
cinco melhores classiﬁcados da categoria disputarão entre si em duas novas “voltas”. Cabe ressaltar
que, após o ranqueamento da primeira fase, a pontuação obtida pelos alunos-atletas será zerada.
2.3 Das baterias de competição: a competição nas categorias será organizada em baterias de cinco a
oito atletas, de forma a permitir a melhor preparação (“aquecimento”) do aluno-atleta e que o tempo
entre a primeira e a segunda “voltas” não seja excessivamente longo. Na primeira fase da competição,
a ordem de disputa dos alunos-atletas será deﬁnida por sorteio e/ou ordem de inscrição. Já na
segunda fase de competição, a ordem de disputa dos cinco ﬁnalistas será o inverso da classiﬁcação,
isto é, o quinto colocado será o primeiro a se apresentar, o quarto colocado será o segundo a se
apresentar e assim sucessivamente.
2.4 Dos critérios de pontuação: o aluno-atleta será avaliado de forma independente pelos três
árbitros que compõem a banca julgadora. Cada árbitro dará uma nota de 0 a 100 pontos (somente
valores inteiros) para a “volta” do aluno-atleta, sendo considerado como valor ﬁnal o somatório das
notas individuais dos três árbitros, ou seja, uma pontuação de 0 a 300. Os árbitros registrarão as notas
em scout individual. Para a classiﬁcação do aluno-atleta, será considerado o somatório da maior nota
de cada árbitro.
2.5 Regra geral: cada atleta terá tolerância de dois minutos após o horário oﬁcial de início da bateria
para comparecer à pista, sendo desclassiﬁcado o aluno-atleta que cometer essa infração e não
apresentar justiﬁcativa. A falta de equipamentos obrigatórios (capacete e tênis) também caracteriza
critério de desclassiﬁcação.
2.6 Das penalidades: cartão amarelo (advertência) e cartão vermelho (exclusão).
Os participantes que utilizarem palavras de baixo calão ou cometerem atitudes antiesportivas para
com outro aluno-atleta, a arbitragem ou a torcida durante as baterias serão punidos com cartão
amarelo. No caso de reincidência, o infrator poderá ser punido com cartão vermelho e excluído da
etapa de competição.
A punição por cartão vermelho, seja ela pelo somatório de dois cartões amarelos ou por exclusão
direta, acarretará cumprimento automático de suspensão da próxima competição. Todo participante
que receber cartão vermelho terá de ser julgado posteriormente pela Comissão Organizadora, que
avaliará a gravidade do ato e o período de suspensão.
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Vale ressaltar que, caso os participantes que estiverem na arquibancada aguardando seu horário de
competição e/ou assistindo às baterias sejam identiﬁcados e relatados pela equipe de arbitragem
utilizando palavras de baixo calão ou cometendo atitudes antiesportivas, serão punidos com
suspensão automática da bateria e, dependendo da incidência e grau do ato, poderão ser convidados
a se retirar do interior do Shopping.
2.7 Da premiação: todos os participantes das categorias Infantil (sub-10) e Mirim (sub-14) receberão
medalhas, e o campeão de cada categoria será premiado com troféu. Nas categorias Iniciante,
Feminino e Amador, serão premiados com medalha de mérito esportivo os três primeiros colocados, e
o campeão de cada categoria receberá troféu e vale-compras da Riachuelo.
2.8 Comissão Organizadora: a função da Comissão Organizadora é focar no planejamento, na
execução e no julgamento dos casos omissos da competição, visando que esta atenda aos requisitos
do esporte educacional. A Comissão é composta pelo coordenador-geral, pelos coordenadores de
pista, pelos instrutores do projeto e por um representante dos alunos-atletas ou pais.
Observação: é inerente à prática esportiva o risco de lesão ou fratura, sendo que, no caso de
eventualidade, o projeto fornecerá os primeiros socorros e, se necessário, acompanhará o acidentado
ao pronto atendimento até a chegada de um acompanhante. Porém, a responsabilidade com as
despesas curativas e/ou com tratamentos são do próprio aluno-atleta e/ou de seu responsável, no
caso de menor de idade – estando o Shopping Cidade, as empresas patrocinadoras, entidades
parceiras, o governo do Estado de Minas Gerais e a Associação Natividade isentos de qualquer risco,
lesão e/ou dano causado aos participantes em virtude da prática esportiva.
Equipe técnica
Natividade Incentivo ao
Esporte, Cultura e Lazer
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