EDITAL - CONCURSO COSPLAY 2017

1. REGULAMENTO CONCURSO COSPLAY 2017
1.1 O Concurso de Cosplay será realizado no dia da IV Feira Multidisciplinar, 07 de
Outubro de 2017, às 11h.
1.2 O concurso é aberto para pessoas com idade superior a 5 (cinco) anos e de
todas as origens presentes no evento.
1.3 O mesmo será assistido por pessoas de todas as idades, sendo crianças e
adultos. Por isso, é exigido do participante bom senso para a definição de sua
apresentação.
1.4 É de responsabilidade dos participantes do Concurso de Cosplay o
cumprimento destas regras.

2. CATEGORIAS
2.1 Desfile (categoria única individual) – O participante se preocupa apenas em
mostrar sua roupa e acessórios para os juízes, subindo ao palco, caminhando
até a frente e parando brevemente sobre a marcação, em seguida virando-se
de costas, e novamente de frente na pose do personagem. Não é necessário
fazer nenhum tipo de apresentação ou interpretação.

3. INSCRIÇÕES
3.1 Só serão válidas inscrições feitas pelo próprio participante ou responsável pelo
site.
3.2 O participante que não estiver presente quando chegar sua vez será
imediatamente DESCLASSIFICADO, não podendo apresentar em nenhum
outro momento do concurso.
3.3 A interação do cosplayer com a plateia e os apresentadores do concurso não é
proibida, desde que seja coerente com o personagem e não ocorram ofensas,
constrangimentos ou atrapalhe o andamento do concurso. Os mesmos não
podem ser utilizados como outro personagem, portanto, juízes e
apresentadores não poderão responder a interação.
3.4 É proibido pular do palco ou atirar objetos para fora dele, sendo passiveis a
penalização de 0,5 (meio) pontos ou DESCLASSIFICAÇÃO.

3.5 O manuseio de material líquido, viscoso ou pó será de total responsabilidade
do participante. Se sujar/molhar o palco e/ou danificar equipamentos do
evento, o participante será DESCLASSIFICADO e irá arcar com os custos de
reparo. Fica proibido o uso de materiais corrosivos, inflamáveis ou tóxicos.

4. JULGAMENTO
4.1 As notas serão dadas pelos juízes e a média entre eles será a nota final. A
banca será composta por 3 (três) ou 4 (quatro) juízes.
4.2 Cada juiz dará uma nota de 1 (um) a 10 (dez). Os critérios de avaliação dos
juízes, para cada categoria, são:
4.3 Desfile: Nessa categoria, o juiz irá avaliar se a roupa está fiel ao personagem
original, também considerando como critério de avaliação o detalhamento,
acabamento da roupa, acessórios e outras partes da roupa. Não será levada
em conta a constituição física do participante, mas se ele dará ênfase nas
saídas técnicas usadas na execução da roupa.
4.4 Em caso de empate nas notas finais, caberá ao júri e a coordenação de
cosplay decidir o desempate.
4.5 Os juízes e apresentadores do concurso de cosplay são escolhidos e
aprovados pela coordenação cosplay.
4.6 As somatórias, médias e notas finais serão feitas pela coordenação do
concurso.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
5.1 Todos os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora.

