Regulamento da Maratona Esportiva ACESC
1º Torneio ACESC de Skate 2022
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Capítulo I – DA INSCRIÇÃO
Art. 1º. O 1º Torneio ACESC de Skate será realizado no dia 22 de outubro (sábado) de 2022.

Art. 2º. As inscrições dos clubes na ACESC deverão ser realizadas até 31 (trinta e um) de
setembro.

Art. 3º. Somente poderão participar associados dos clubes filiados a ACESC e/ou clubes
convidados, sejam seus skatistaes federados ou não. Militantes não serão aceitos no torneio.

Art. 4º. Haverá uma única modalidade:
a) Street
b) Bowl

Art. 5º. Haverá 08 (oito) categorias:
a) Masculino – até 11 anos
b) Feminino – até 11 anos
c) Masculino – de 12 anos à 17 anos
d) Feminino – de 12 anos à 17 anos
e) Masculino – a partir de 18 anos
f) Feminino – a partir de 18 anos

Art. 7º. Cada clube poderá inscrever até 10 (dez) skatistas, indiferente da modalidade e
categoria inscrita.
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Art. 6º. Serão abertas apenas 30 (trinta) vagas para cada categoria, em cada modalidade. O
critério será ordem de inscrição.
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Art. 7º. Todos os participantes deverão levar seu(s) skate(s) e estarem providos de
equipamentos de segurança no dia do evento.

Art. 8º. É da competência e responsabilidade exclusiva de cada clube ter seus atletas
inscritos na competição sob plena aptidão física para a modalidade.

Art. 9º. Para melhor organização do Torneio ACESC de Skate as inscrições só serão aceitas
no período acima, contendo a documentação abaixo descrita, completa:
a) 01 (um) arquivo eletrônico da Ficha de Inscrição; contendo informações do clube e
informações gerais do(s) representante de Skate do clube e dos skatista(s) inscritos
para o evento, onde constem: nome do(a) skatista(a), número de associado, data do
nascimento/ idade, e-mail para comunicação do(a) atleta), RG e placa do carro (para
liberação da entrada do skatista no clube), conforme anexo supracitado.

Art. 10. Os casos omissos a este Regulamento serão resolvidos de acordo a preservar a
saúde e integridade dos atletas assim como do evento.

Art. 11. A inscrição dará automaticamente à ACESC os direitos autorais de imagem e som de
todos os inscritos, dando a mesma a permissão para filmar, fotografar e divulgar o torneio
nos canais de divulgação da ACESC, sem quaisquer custos referentes aos direitos autorais.

Capítulo II – DO LOCAL, DATA E HORÁRIO DOS JOGOS
Art. 12. O 1º Torneio ACESC de Skate 2022 será realizado no dia 22 (vinde e dois) de
outubro, na Pista de Skate ATC, no Alphaville Tênis Clube, a partir das 10h.
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Art. 13. O acesso dos skatistaes será feito pela portaria situada na Rua Mamoré, 82 Alphaville. Haverá lista com os nomes de todos na portaria. Solicitamos que todos
compareçam ao local, no mínimo, com 45 (quarenta e cinco) minutos de antecedência dos
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jogos. Não há disponibilidade de vagas para estacionar dentro do clube; mas, geralmente
há vagas nas ruas próximas e estacionamentos nas proximidades do clube.

Capítulo III – COMISSÃO ORGANIZADORA
Art. 14. A Comissão Organizadora do campeonato será composta pelos representantes de
Skate de cada clube, para que todos se sintam representados.

Art. 15. Caberá a Comissão Organizadora julgar os casos de indisciplinas que possam ocorrer
durante a realização do evento. Os casos omissos e de dúbia interpretação também serão
resolvidos pela Comissão Organizadora.

Capítulo IV – REGRAS GERAIS
Art. 16. Os jogos se baseiam nas regras da Federação Paulista de Skate.

Art. 17. Os skatistas devem estar vestidos de forma apropriada para o torneio. No caso do
patrocínio de uniformes pela ACESC, os inscritos deverão usar as camisetas do Torneio.

Art. 18. O limite de espera será de 15 (quinze) minutos. Caso o skatista não compareça até a
hora limite, será penalizado por W.O.

Art. 19. A apresentação de cada categoria será dividida em até 03 (três) baterias com até 10
(dez) skatistas cada; uma vez que serão disponibilizados no máximo 30 (trinta) vagas para
cada categoria, em cada modalidade.

Art. 20. Etapas do Torneio:
a) ELIMINATÓRIAS
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Participarão das eliminatórias todos os inscritos de cada categoria. Com no máximo 10 (dez)
inscritos por bateria. Ela será dividida em duas partes: treino livre (aquecimento) e
apresentação das habilidades.


TREINO LIVRE
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O Treino livre ocorrerá da seguinte maneira: cada bateria terá 5 (cinco) minutos de
aquecimento.


APRESENTAÇÃO DAS HABILIDADES

Cada skatista terá o direito de mostrar suas habilidades em 1 (uma) volta com
duração de 1 minuto.

b) SEMIFINAL
Participarão da semifinal os 6 (seis) melhores pontuados na eliminatória de sua categoria.
Ela será dividida em duas partes: treino livre e apresentação de habilidades.


TREINO LIVRE

O Treino livre ocorrerá da seguinte maneira: cada bateria terá 5 (cinco) minutos de
aquecimento.


APRESENTAÇÃO DAS HABILIDADES

Cada skatista terá o direito de mostrar suas habilidades em 1 (uma) volta com
duração de 1 minuto.
c) FINAL
Participarão da final os 3 (três) melhores pontuados na semifinal de cada categoria. Ela será
dividida em duas partes: treino livre e apresentação de habilidades.


TREINO LIVRE

O Treino livre ocorrerá da seguinte maneira: cada bateria terá 5 (cinco) minutos de
aquecimento.


APRESENTAÇÃO DAS HABILIDADES

Cada skatista terá o direito de mostrar suas habilidades em 1 (uma) volta com
duração de 1 minuto.
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Capítulo V – JURADOS E PONTUAÇÃO
Art. 23. O corpo de jurados será formado por 05 (cinco) profissionais da área, altamente
qualificados, designados pela ACESC.
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Art. 24. Cada jurado preencherá a Ficha de Julgamento (Anexo I) e dará uma nota para cada
um dos seguintes itens:
a) Grau de dificuldade das manobras executadas
b) Perfeição, segurança e estilo na execução das manobras
c) Variedade de manobras
d) Aproveitamento dos diferentes “obstáculos” da pista

Art. 25. A maior e a menor nota são descartadas e as três notas intermediárias são somadas
e divididas por três.

Art. 26. Os prêmios serão dados em função das maiores notas.
Art. 27. Em caso de empate, existem 4 critérios:
1º) Considera-se todas as 5 notas finais da Jam, sem os descartes
2º) Descarta-se apenas a menor nota de cada competidor e faz-se a média das outras
4 (quatro) notas
3º) Descarta-se apenas a maior nota de cada competidor e faz-se a média das outras
4 (quatro) notas
4º) Desempate na pisca com Jam Session de 2 (dois) minutos, em cada parte da pista
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Capítulo VI – RESPONSABILIDADES DOS SKATISTAS

Art. 28. O competidor é responsável pelo seu skate e por todo o equipamento para a a
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competição. Caso qualquer peça do equipamento ou do skate quebre durante a competição
é inteira responsabilidade do competidor.

Art. 29. É de responsabilidades de cada skatista participante inscrito na competição: arcar
com seu próprio custo para participação das etapas tais como: custo de passagens,
translados, hospedagens e alimentação. Nenhum custo desta natureza poderá ser cobrado
posteriormente da ACESC ou de seus parceiros.

Capítulo VII – CÓDIGO DISCIPLINAR
Art. 30. Todos os skatistas deverão liberar a área de competição ao término do
aquecimento, assim que solicitados ou haverá advertência. Na reincidência o skatista fica
suspenso do evento.

Art. 31. A invasão da área de organização ou de julgamento haverá advertência. Na
reincidência o skatista fica suspenso do evento.

Art. 32. Todo skatista que venha a causar danos ou destruição intencional, danos a
propriedade alheia, será apresentado perante o Conselho da Comissão Organizadora do
evento, quando serão então determinadas as penalidades que poderá acarretar na
suspensão do evento.

Art. 33. Não é permitido o uso de bebida alcóolica durante o evento.

Art. 34. Agressões físicas ou verbais: suspensão automática do evento.

Av. Indianópolis, 628 | 04062-001 - São Paulo – SP
f. 11 5054 5462 / 5054 5463
www.acesc.org.br

Art. 35. As reclamações exacerbadas de pessoas ligadas diretamente a um atleta (exemplos:
team managers, patrocinadores, parentes, etc.) poderão acarretar em penalidades aos
atletas envolvidos. As penalidades serão determinadas pela Comissão Organizadora do
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evento.

Capítulo VIII - DA PREMIAÇÃO
Art. 36. Os clubes campeão e vice-campeão do torneio receberão troféus.

Art. 37. Os skatistas dos clubes finalistas receberão medalhas.

São Paulo, 07 de julho de 2022
Carlos Rossi e Fábio Wasserstein
Diretoria Esportiva ACESC
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