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DESAFIO FEMININO DE EMBAIXADINHAS   
JUIZ DE FORA 171 ANOS 

REGULAMENTO  

I - DOS OBJETIVOS  

Art. 1º - Valorizar a mulher que luta pela conquista de seu espaço no futebol e esporte em geral, meio ainda 
predominantemente masculino em nosso país. 
Art. 2º - Promover entretenimento seguro para o público Feminino, amantes do futebol, neste momento de 
pandemia; 
Art. 3º - Valorizar cada vez mais os esportes praticados pelas mulheres; 
Art. 4º - Incentivar as práticas de atividades físicas e de lazer entre as mulheres, no município de Juiz de 
Fora; 
Art. 5º -  Prosseguir com as comemorações do aniversário de Juiz de Fora, com uma atividade direcionada 
às participantes do sexo Feminino.  
 

II - DAS INSCRIÇÕES 

Art. 6º -  As inscrições para o DESAFIO FEMININO DE EMBAIXADINHAS - JUIZ DE FORA 171 ANOS, são 
gratuitas e deverão ser efetuadas, seguindo os passos abaixo descritos:  
 

• Inscrever-se através do formulário disponibilizado no link enviado pela coordenação do torneio; 

• Enviar o formulário preenchido pelas atletas, à coordenação do torneio. 
 

Art. 7º -  As inscrições iniciam-se no dia 21 de maio e encerram-se no dia 02 de Junho de 2021.  
 

Art. 8º - Poderão inscrever-se no DESAFIO FEMININO DE EMBAIXADINHAS - JUIZ DE FORA 171 ANOS, no 
máximo, 20 (vinte) participantes das categorias Sub 15 (nascidas em 2006 ou após) e no máximo, 20 (vinte) 
participantes na categoria Adulta Feminina (nascidas em 2005 ou antes). 
 

III – DO DESAFIO  

Art. 9º - O DESAFIO FEMININO DE EMBAIXADINHAS - JUIZ DE FORA 171 ANOS acontecerá no dia 13 de 
junho de 2021, iniciando às 09:00hs. a categoria Sub 15 e às 11:00hs. a categoria Adulta, nas dependências 
do Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, seguindo-se TODOS os protocolos de segurança para a 
prevenção de contaminação pelo Coronavírus (COVID-19). 
 

Art. 10º - A forma de disputa em cada categoria será definida após o encerramento das inscrições. 

Art. 11º - Na data do DESAFIO FEMININO DE EMBAIXADINHAS - JUIZ DE FORA 171 ANOS,  as atletas deverão 
chegar 30 minutos antes de seu início e deverão apresentar documento oficial original com foto (Carteira 
de Identidade, Carteira de Trabalho com Foto, Registro Profissional, Carteira Nacional de Habilitação e/ou 
Passaporte) e assinar o Termo de Aceite/autorização de uso de imagem original. 
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Art. 12º - A participante já deverá estar preparada para a sua participação devidamente uniformizada com 
roupa adequada para a prática desportiva, preferencialmente com uniforme da instituição 
esportiva/educacional a qual representa, caso pertença a alguma e usando tênis ou chuteira. 
 

Art. 13º - A ordem de execução das embaixadinhas de cada participante em cada categoria, será de acordo 
com a forma de disputa divulgada antes do início do Desafio.  
 

Art. 14º - Cada participante irá fazer a sua apresentação individualmente. Se houver necessidade, a 
coordenação poderá solicitar que duas atletas executem as embaixadinhas ao mesmo tempo. 
 

Art. 15º -  A participante poderá utilizar pés, coxas, ombros e cabeça; será considerada infração o uso das 
mãos para tocar a bola.   
 

Art. 16º - A bola será fornecida pela coordenação. Para a categoria Sub 15, a bola será a nº 04 e para a 
categoria Adulta, a bola será a nº 05. 
                  

IV - DA PREMIAÇÃO  

Art. 17º - As participantes serão premiadas conforme descrição abaixo:  
• 1º Lugar: Medalha + brinde  
• 2º Lugar: Medalha + brinde 
• 3º Lugar: Medalha + brinde 
 

V – DISPOSIÇÕES GERAIS  

Art. 18º - Fica sobre pena de exclusão da atividade a participante que não cumprir devidamente todos os 
itens deste regulamento.  
 

Art. 19º -  Os casos omissos deste Regulamento serão resolvidos pela comissão organizadora do evento. 
 

 

MEDIDAS INDIVIDUAIS PARA PREVENIR O CONTAGIO PELO COVID 19 

AO SE DESLOCAREM PARA O LOCAL DO TORNEIO 

 

* SAINDO DE CASA  
- Cuidados no transporte, seja público ou particular  
- Higienizar as mãos  
- Usar máscara ao sair de casa 
- Etiqueta de higiene (ao tossir, por exemplo) 
- Manter distância de 2 metros de qualquer pessoa  
- Levar ao jogo somente o que for indispensável 
- Levar no máximo 02(duas) pessoas como acompanhantes 
- Não sair de casa se apresentar algum sintoma da covid ou se teve contato com alguém com sintoma. 
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* CUIDADOS NO LOCAL DO TORNEIO  
- Higienizar as mãos  
- Utilizar máscara o tempo todo (atletas e acompanhantes) 
- Não cumprimentar com abraço, beijo ou aperto de mão  
- Etiqueta de higiene (ao tossir, por exemplo)  
- Guardar os pertences em saco plástico ou mochilas pessoais. 
- Manter o distanciamento social. 
 

* CUIDADOS DURANTE O TORNEIO 
- Não compartilhar garrafas ou objetos pessoais  
- Cada atleta é responsável pela sua higienização (materiais) 
- Deverão utilizar máscara durante o torneio, exceto, se preferir, quando estiver executando as embaixadinhas  
- Manter o distanciamento social. 
 

* CUIDADOS APÓS O TORNEIO 
- Colocar máscara até chegar em casa  
- Lavar bem as mãos (uso do álcool gel)  
- Levar para a casa todos os seus pertences  
- Deslocar-se direto para casa  
- Manter o distanciamento social. 
 

* CUIDADOS AO CHEGAR EM CASA  
- Higienizar objetos  
- Retirar a roupa, colocá-la pra lavar e tomar banho em seguida  

 
                                                                                                                                                               A COORDENAÇÃO  
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