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I CONCURSO PERNAMBUCANO DE BALIZA E BALIZADOR

CAPÍTULO I
DO CONCURSO E SEUS OBJETIVOS

Art.1º. A Associação de Bandas Fanfarras e Regentes de Pernambuco – ABANFARE- PE – instituição
representante das bandas e fanfarras no Estado de Pernambuco e a Coordenação de Ações Culturais –
CAC, responsáveis anualmente pela coordenação e execução da Copa Pernambucana de Bandas e
Fanfarras, que integra o Calendário Oficial das atividades da ABANFARE PE. Este regulamento adotará
regras específicas para o I Concurso Pernambucano de Balizas e Balizadores
Promovido pela ABANFARE-PE em 2022.

Parágrafo único – O concurso tem o objetivo de estimular os componentes das bandas e fanfarras,
promover o intercâmbio entre eles, mediante competições, incentivar o aprimoramento de métodos e
técnicas artísticas, bem como contribuir para o desenvolvimento do espírito de competição,
autodisciplina, necessários à formação integral do cidadão.

CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO, SUPERVISÃO E REPRESENTAÇÃO

Art. 2°. A organização, direção, coordenação e supervisão técnica ficam a cargo da ABANFARE e CAC,
com sede em Recife - PE.

CAPÍTULO III
DO LOCAL E DATA DO EVENTO

Art. 3°. O evento acontecerá na Sede da Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco, na Av.
Afonso Olindense, 1513, no bairro da Várzea no dia 31 de julho de 2022.

CAPÍTULO IV
DA PARTICIPAÇÃO

Art. 4°. Podem participar da I Campeonato Pernambucano de Baliza e Balizador, todas os integrantes das
corporações que são: EREM, ETE e Regular com Ensino Médio; Ensino fundamental; podendo ser das
redes Federal, Estadual, Municipal, Particulares e Entidades/Associações do Estado de Pernambuco
devidamente enquadradas nos termos do Estatuto da ABANFARE.

CAPÍTULO V
DA INSCRIÇÃO

Art. 5°. A ficha de inscrição estará disponível no site oficial da associação – abanfare.org ( Portal do
Associado) do dia 05 ao dia 24 de Julho e deverá ser preenchida pelo Maestro da corporação
representante. Todas informações deverão ser preenchidas por completo (nome, baliza/balizador, escola,
etc) assim também como deverá ser anexado 04 (quatro) Arquivos de Música em MP3 de sua escolha, já
editadas e programadas para apresentação na seguinte ordem: BASTÃO, BOLA, FITA, ARCO.
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§: O arquivo deverá estar nomeado com o Nome do participante e modalidade.

Parágrafo 1ª – Cada escola/entidade poderá cadastrar apenas uma baliza e um balizador.

Parágrafo 2ª - É obrigatório que o participante inscrito apresente-se no local determinado como
concentração 30 (trinta) minutos antes da sua apresentação.

Em caso de não cumprimento do horário de chegada, acarretará na perda de 10% da pontuação
geral do participante.

Parágrafo 3ª – Caso haja desistência por algum participante, o mesmo deverá comunicar oficialmente
em até 72h antes do dia do evento.

CAPÍTULO VI
DO FORMATO

Art. 6°. O Concurso terá o formato de campeonato de pontos corridos onde as notas obtidas de cada
aparelho serão somadas e no final de todas as apresentações, quem obtiver a maior somatória será
declarado vencedor (a).

Parágrafo 1ª - Serão quatro apresentações individuais por participantes nos seguintes aparelhos:

BASTÃO - É feito com um cano de metal, seja ele inox, ou de alumínio com bolas de borracha, seja ela
maciça ou oca. Para servir como contra peso, ou mesmo um bastão majorette (bastão americano) com os
contra pesos de borracha com um formato de bola ou estrela.

BOLA - A bola é feita de borracha ou material sintético e seu diâmetro é de 18-20 cm e peso
mínimo é de 400 gramas.

FITA – A fita possui uma vareta que é feita de madeira ou material sintético e tem diâmetro Máximo de 1
cm, por 50-60 cm de comprimento: a fita é feita de cetim ou material semelhante com largura de 4 -6 cm,
por 6 metros de comprimento.

ARCO – O arco é feito plástico, possui diâmetro, interior de 80-90 cm

Parágrafo 2ª – Cada apresentação individual deverá ter no mínimo 02 minutos e no máximo 03 minutos
de performance para cada modalidade. Caso este tempo seja excedido, o participante perderá 01 ponto da
somatória geral.

§2 - Havendo mais de 30 participantes inscritos o tempo mínimo passará a ser de 01 min e 30 seg e
o máximo de 02 min.

Parágrafo 3ª - A cronometragem da apresentação  começará ao sinal do locutor.
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CAPÍTULO VIII
DO JULGAMENTO

Art. 7°. O julgamento das performances leva em consideração: técnica, acrobacias, movimentos únicos,
superioridade, carisma e atitude.

Parágrafo 1ª - Cada modalidade será julgada por 3 ou mais jurados técnicos e um jurado de pista, que
darão notas de 0 (Zero) a 10 (dez) pontos, levando-se em conta os seguintes aspectos.

BASTÃO- será avaliado a desenvoltura do bastão o manejo, o lançamento, a pegada e movimentos de
característico da baliza

BOLA - Será observado o manejo, o deslize da bola pelo corpo, lançamento e captura acoplado a alguns
movimentos acrobáticos.

FITA - Será avaliado o manejo e a desenvoltura da fita como lançamento e captura, movimento
circulatório como outros, evitando o enrolar da mesma.

ARCO – Será avaliado o manejo e a desenvoltura no arco assim como o lançamento, captura, evolução e
o passar no corpo, bem como a sequência coreográfica junto com as finalizações do aparelho.

UNIFORME: Serão avaliadas, a uniformidade da indumentária e dos adereços utilizados nas
coreografias, bem como seu estado de conservação, terão que utilizar um uniforme composto, inteiro com
mangas ou tipo camisetas a sua escolha, seguindo o padrão composto, terá livre as cores de sua
vestimenta, não poderá constar nenhum material cortante e inestilhaçável na produção do seu uniforme. A
Baliza e o balizador deverá usar uniforme adequado ao seu sexo.

Obs: Fica a critério do participante levar mais de um uniforme para a apresentação, salientando que em
cada etapa o uniforme será avaliado por um todo.

§1 - Observação: Em todos os aparelhos será avaliado a DANÇA, que deverá compor o
desenvolvimento da coreografia de acordo com a música executada, movimentos acrobáticos,
movimentos sutis, graciosidade, evolução com o público em no máximo 50% da evolução.

§2 - Fica proibido o uso de uniformes e maquiagens temáticas como personagens, bem como proibido a
apresentação descalços, será permitido a utilização de sapatilha aranha, ponteira, bota jazz e etc. Vale
salientar que nem sempre o luxo é promissor de um uniforme com pontuação máxima,

Penalidade: O descumprimento do inciso 01 implicará na desclassificação sumária.

Parágrafo 2ª – Em caso de empate na soma total de pontos, os juízes deverão se reunir e escolher um
vencedor.

A baliza (dor) será avaliada com relação a sua presença em cena, quanto ao garbo, postura e criatividade.
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Parágrafo 3 ª- A direção do evento não disponibilizará kit para baliza e balizador para sua apresentação.
Todas as balizas e balizadores deverão providenciar todo seu material de apresentação, pois esses
materiais são de inteira responsabilidade dos mesmos.

CAPÍTULO IX
DA ÁREA DE APRESENTAÇÃO

Art. 8°. A área total de apresentação será demarcada por fitas e/ou cones, onde os participantes não
poderão ultrapassar esta demarcação, sob pena de perda de 0,5 pontos para cada vez que isto ocorrer.

Esta penalidade será apresentada em uma planilha individual pelo jurado de pista.

Parágrafo Único - Os jurados ficarão localizados nas extremidades da área de apresentação e em
momento nenhum deverão interagir entre si.

CAPÍTULO X
PREMIAÇÃO

Art. 9º - Serão ofertados troféus aos 03 (três) primeiros colocados, prêmios de acordo com a colocação e
Será ofertado medalhas de participação para todos os concorrentes.

CAPÍTULO XI
DIREITOS DE IMAGENS

Art. 10º - Pelo presente instrumento particular os participantes inscritos e identificados autorizam pela
liberação para ABANFARE-PE, na captação fotográfica, imagens em vídeos, etc e na sua divulgação em
qualquer âmbito nacional e internacional.

CAPÍTULO XII
DAS DISPOSIÇÕES DISCIPLINARES E COMPORTAMENTAIS

Art. 11º - Serão eliminadas os participantes que:

Desrespeitarem o público com gestos e/ou palavras ofensivas-obscenas;
Desrespeitarem as comissões julgadoras e organizadoras;
Usarem torcida para atrapalhar as apresentações assim como qualquer atitude que venha prejudicar a
integridade do evento, participantes e/ou público;
Uso de fogos de artifícios ou afins dentro ou fora do espaço destinado ao evento até um raio de 500
metros;
Destruição do patrimônio público local do evento ou alojamento;
Destruição proposital de premiação;

Art.12º - Fica terminantemente proibido no evento, por parte de qualquer participante devidamente
inscrito a venda, o uso e porte de bebidas alcoólicas, ou qualquer droga ilícita nas dependências do local
do evento, bem como, permanecer alcoolizado ou drogado em qualquer parte do local do evento, como
também, o porte ou uso de qualquer tipo de arma de fogo ou branca, sendo o participante que tiver
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acompanhantes que constarem que sejam identificados, será desclassificado sumariamente, sendo o fato
comunicado oficialmente ao órgão mantenedor, e aos órgãos públicos competentes.

Art.13º - Os participantes que se envolverem em agressões constatadas a pessoas ou instituições, através
de Redes Sociais, serão suspensos dos eventos da ABANFARE – PE.

Art.14º - Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente, Coordenador Geral, Comissões Julgadora e
Organizadora,  não cabendo recurso sobre suas decisões.

Lourenço Maurício da Luz Neto
Presidente da ABANFARE-PE
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