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REGULAMENTO TÉCNICO 

 
 

 I SKATE STREET  
 

 
Com o intuito de promover os Esportes Radicais aos escolares de 

Florianópolis, realizaremos neste ano um Campeonato de Skate na modalidade 

Street no dia 28 de Setembro (Sábado), na pista da Costeira do Pirajubaé. 

Neste I SKATE STREET cada escola poderá inscrever 1 aluno-atleta 

titular e 1 aluno-atleta reserva em cada categoria (JESF de 11 a 13 anos / JESF 14 a 

16 anos) e em cada naipe (Feminino e Masculino), conforme planilha abaixo. 
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I SKATE STREET – JESF 2013 

CATEGORIA 

ALUNO-ATLETA 

MASCULINO FEMININO 

TITULAR RESERVA TITULAR RESERVA 

11 a 13 anos 01 01 01 01 

14 a 16 anos 01 01 01 01 

TOTAL 4 Titulares e 4 Reservas 
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CAPÍTULO I 
SISTEMA DE DISPUTA E CLASSIFICAÇÃO 

Art. 1. Será obrigatório o uso de capacete durante todas as etapas da competição, o não 
uso deste, desclassificará o aluno-atleta o impossibilitando de andar de skate na pista. 
 
Art. 2. Será obrigatória a presença de algum responsável adulto com o aluno-atleta 
participante, podendo ser o professor/diretor da escola ou algum familiar comprovado por 
documento de identificação.  
 
Art. 3. O aluno-atleta deverá obrigatoriamente levar consigo um documento de 
identificação (carteira de identidade OU certidão de nascimento) E um comprovante 
escolar (atestado de matrícula OU freqüência escolar OU carteirinha do colégio)  
 
Art. 4. Apenas terá o direito de competir o aluno-atleta Titular, caso este não possa 
competir e/ou não compareça na competição o aluno-atleta Reserva o substituirá e 
competirá. 
 
Art. 5. Todos os alunos-atletas Titulares terão um tempo determinado pela arbitragem 
para aquecimento na pista de Skate. 
 
Art. 6. As baterias com a composição dos alunos-atletas serão determinadas previamente 
e passado às escolas inscritas. 
 
Art. 7. A competição será Eliminatória Simples, cada atleta terá o direito de mostrar suas 
habilidades em 1 (uma) volta com duração de 45 segundos. 
 
Art. 8. Os Juízes selecionarão de acordo com os critérios descritos no Capítulo II, os 8 
(oito) finalistas que passarão para a etapa final. 
 
Art. 9. Na etapa final, os 8 (oito) finalistas terão o direito de mostrar suas habilidades em 
2 (duas) voltas, cada uma com duração de 45 segundos.   

 
CAPÍTULO II 

NORMAS DE DISPUTAS DAS MODALIDADES 
Art. 1. A pontuação será de 0 a 100 pontos. 
 
Art2. Estarão sendo observados pelos juízes em todas as fases os seguintes critérios: 
.Estilo: Individualidade e personalidade em cima do skate; 
.Dificuldade de Manobras: Grau de complicação; 
.Perfeição das Manobras: Precisão na execução; 
.Constância: Minimizar os erros e valorizar continuidade/fluidez entre as manobras; 
.Criatividade: Sair da uniformidade, inventar, ser diferente; 
.Utilização da Pista: Análise do aproveitamento dos obstáculos; 
.Número de Manobras: Quantidade de manobras acertadas. 
 
 

Florianópolis, Julho de 2013  


