9º FESTIVAL DE PIPAS
REGULAMENTO
DA FINALIDADE
Artigo 1º - O 9º Festival de Pipas de Piquerobi tem por finalidade o intercâmbio social e estabelecer a prática do lazer entre a
comunidade.
Artigo 2º - Será realizado no dia 07/09/2017 a partir das 09 horas, nas dependências do Campo Municipal “Conrado Isidoro
Paludetto”, no bairro da Barra Funda.
DA DIREÇÃO
Artigo 3º - O 9º Festival de Pipas de Piquerobi tem como Organizadores os membros nomeados pela Portaria nº 01/2017.
DAS INSCRIÇÕES
Artigo 4º - As inscrições deverão ser feitas no local do evento, no dia 07 de setembro de 2017, a partir das 08 horas.
DA COMPETIÇÃO
Artigo 5º - A competição denominada 9º Festival de Pipas de Piquerobi será desenvolvida nas seguintes categorias:
A) Pipa mais Criativo
B) Pipa Maior (m2)
C) Pipa Menor (m2)
Artigo 6º - O participante tem prazo de 30 minutos para empinar sua pipa. Após o 1º toque da sirene, as pipas da categoria “Pipa
mais Criativo”, deverão alçar vôo e terão que permanecer no ar por um prazo de 5 minutos para ter condições de serem
avaliadas e classificadas. Após o 2º toque da sirene a competição será de categoria “Pipa Maior“, deverão alçar vôo e terão que
permanecer no ar por um prazo de 5 minutos para ter condições de serem avaliadas e classificadas. Após o 3º toque da sirene a
competição será de categoria “Pipa Menor“, deverão alçar vôo e terão que permanecer no ar por um prazo de 5 minutos para ter
condições de serem avaliadas e classificadas.
PARAGRAFO 1º - O participante poderá contar com um ajudante no que se refere ao artigo anterior.
Artigo 7º - O participante não poderá prejudicar os demais concorrentes, sob pena de desclassificação.
Artigo 8º - Na construção das pipas, não é permitido o uso de materiais que possam oferecer risco a integridade física das
pessoas, tais como objetos cortantes (ou mesmo pó de vidro), resina, cabos metálicos ou materiais semelhantes.
PARAGRAFO 1º - A proibição do uso dos materiais citados neste artigo, não contempla apenas os competidores, como também
todos os demais participantes do festival, no ambiente do evento, e em suas áreas adjacentes.
PARAGRAFO 2º - Serão desclassificados os competidores que utilizarem os materiais citados neste artigo.
Artigo 9º - A Secretaria Municipal de Educação e Cultura e a Secretaria de Esportes e Lazer, não se responsabilizarão por danos
ou prejuízos materiais ou corporais, que possam ocorrer antes, durante ou depois da competição.
DAS MEDALHAS E PREMIAÇÕES
Artigo 10 - Serão outorgadas medalhas e premiações para os 03 (três) primeiros colocados de cada categoria (Mais Criativo,
Maior e Menor).
Artigo 11 – Serão oferecidos brindes para o competidor mais novo e o mais velho.
Artigo 12 - O presente regulamento do 9º Festival de Pipas de Piquerobi, foi aprovado pela Portaria 02/2017, de 12 de julho de
2017, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Piquerobi – SP.

