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Capítulo I 

 

Disposições Preliminares 

Art. 1º - O PL tá On! é uma competição que tem por objetivo incentivar a 

prática desportiva no município, valorizando os benefícios educacionais e 

comportamentais inerentes ao esporte como amizade, cooperação, 

disciplina, ética, inclusão, integração, participação, respeito mútuo, 

solidariedade e superação. A competição será destinada para os 

moradores de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, exclusivamente. 

 

Capítulo II 

Da Organização e Execução 

Art. 2º - O PL tá On! é um evento gratuito promovido e realizado pela 

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, por meio da 

Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Juventude e Turismo. 

 Art. 3º – À Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer, Juventude e Turismo compete: 

● Organizar e dirigir a competição; 

● Elaborar a programação da competição; 

● Tomar as providências de ordem técnicas necessárias à organização da mesma. 

 

Capítulo III 

Do Período de Realização 

Art. 4º – O PL tá On! Será realizado no período de 07 a 31 de março de 

2022, com os resultados finais divulgados até o dia 13 de Abril de 2022. 

Caberá a cada participante adaptar-se à programação previamente 

estabelecida e divulgada pela Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer, 

Juventude e Turismo. 
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Capítulo IV 

Da Inscrição e Envio de Vídeos 

Art. 5º – A inscrição dos participantes ocorrerá por meio de 

formulário próprio: https://forms.gle/5YFrBfcXVNanuJ1ZA 

O prazo de inscrição se inicia em 07 de Março de 2022 e encerra no 

dia 31 de Março de 2022, com entrega de certificado dia 20 de Abril.  

O vídeo deverá ser enviado em formato .mov ou .mp4 na horizontal, 

dentro do formulário Google, ressaltando que qualquer irregularidade 

ou má qualidade de imagem e áudio, o mesmo poderá ser 

desclassificado e o vídeo descartado pela Comissão Organizadora. 

O participante deverá estar vestido preferencialmente com uniforme 

adequado para a prática do esporte. 

O participante deverá ter auxílio de outra pessoa para a gravação do 

material (lembrando que todos deverão estar obrigatoriamente com o 

uso de máscara). 

O vídeo NÃO poderá ser editado. 

Cada participante somente poderá enviar um único vídeo para a 

inscrição na modalidade. 

Ao enviar o vídeo favor se identificar com nome completo e categoria 

que está sendo realizada. 

Parágrafo único – A partir do ato de inscrição, os pais e/ou responsáveis 

autorizam a participação dos seus respetivos nesta competição, caso o 

mesmo seja menor de idade. 

Capítulo V 

Da Faixa Etária e Participação 
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Art. 6º – O PL tá On! Será disputado nas categorias sub-11, sub-14 e 

Sub-17 feminino, sub-11, sub-14 e sub-17 masculino, feminino e 

masculino Adulto. 

* Para participar o participante devera estar vestido preferencialmente 

com o uniforme adequado para a prática do esporte. 

* O participante poderá ter auxilio de outra pessoa para a gravação do 

material. (Lembrando que todos deverão estar obrigatoriamente com o 

uso de máscara) 

* O vídeo NÃO poderá ser editado. 

* Cada participante somente poderá enviar um único vídeo para cada 

modalidade.  

Art. 7º – Para o acompanhamento diário da competição, os participantes 

deverão seguir o perfil da Prefeitura Municipal em uma das redes sociais 

oficiais: 

Facebook:  @prefeituramunicipaldepedroleopoldo.  

Instagram: @prefeituramunicipaldepedroleopoldo. 

Capítulo VI 

Das modalidades, Regras, Sistema de Disputa e Critério de Desempate 

Art. 8º – Modalidades: 

● Futebol (Embaixadinha); 

● Skate; 

● Ciclismo; 

● Dança – Batalha all star. 

● Vôlei; 

● Handebol; 

● Basquete; 
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Art. 9º  - Modalidade: Futebol (Embaixadinha): 

§1º – Após realizar a inscrição, o participante deverá fazer um vídeo 

realizando as embaixadinhas de no máximo 01 (um) minuto de duração e 

enviá-lo até o dia 31 de março de 2022 por meio do formulário do 

Google, o mesmo da inscrição. 

§2º – No vídeo deverá constar o nome do participante, categoria e o 

número de inscrição. O participante deverá dizer as informações acima 

como forma de apresentação. 

§3º – Cada participante poderá enviar apenas um único vídeo realizando 

as embaixadinhas. 

§4º – Os participantes poderão executar as embaixadinhas com os pés, 

coxa, peito e cabeça, intercalando os movimentos. 

§5º – O participante não poderá deixar a bola cair no chão ou bater em 

qualquer superfície durante a execução das embaixadinhas. 

§6º – Todos os vídeos precisam ser na posição horizontal e ter a imagem 

aberta, mantendo o foco na bola e no participante. 

§7º – É permitido utilizar a bola de futsal ou futebol. 

§8º – Será considerado vencedor o participante que bater o maior número 

de embaixadinhas. 

§9º – Caso tenha um empate na quantidade, vencerá quem demonstrou 

maior variação de movimentação na execução das embaixadinhas. 

§10º – Se for constatada a edição do vídeo, o participante será 

desclassificado automaticamente. 

Art. 11º  - Modalidade: Skate 

§1º – Após realizar a inscrição, o participante deverá fazer um vídeo 

executando a manobra e enviá-lo até o dia 31 de março de 2022 por meio 

do formulário do Google, o mesmo da inscrição. 
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§2º – No vídeo deverá constar o nome do participante, 

categoria e a manobra realizada. 

 

 

 

 

§3º – Cada participante poderá enviar apenas um único vídeo para a 

participação. 

§4º – Todos os vídeos precisam ter a imagem aberta, mantendo o foco na 

participante e na execução da manobra 

§5º – Será considerado vencedor o participante realizar a melhor manobra 

nos critérios abaixo: 

Participantes de 3 a 6 anos de idade: melhor circuito. 

Participantes de 7 a 10 anos de idade: maior altura do OLLIE. 

Participantes a partir de 11 anos de idade: melhor manobra de solo

  

§6º – Se for constatada a edição do vídeo, o participante será 

desclassificado automaticamente. 

Art. 12º  - Modalidade: Ciclismo 

§1º – Após realizar a inscrição, o participante deverá enviar o registro 

(print da tela com foto) do aplicativo utilizado para medição da 

quilometragem entre os dias 07 e 31 de março de 2022 para a 

contabilização da distância total percorrida,por meio do formulário do 

Google, o mesmo da inscrição. 

§2º – No formulário do Google deverá constar o nome do participante, 

número de inscrição, categoria e a distância percorrida. 

§3º – O atleta deve percorrer entre os dias 07 a 31 de março de 2022 as 

distâncias: 150 km, 300 km ou 600 km. 

§4º – Cada atleta escolhe seu percurso, podendo ele ser em vias públicas ou 

virtualmente em rolos de treino, bicicletas estáticas que possuem marcação de 

distância. 



 
 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO  

 

 

§5º – Pode ser utilizado qualquer tipo de bicicleta, seja: mountain 

bike, fixa, tandem, híbrida ou de triatlo sendo requerido 

somente que sejam movidas exclusivamente pela força humana. Motores ou outros 

meios de propulsão mecânicos ou elétricos não serão permitidos.  

§6º – Nesta modalidade não haverá vencedor, todos que percorrerem a distância 

previamente inscrita receberão Certificado de Participação. 

 

 

Art. 13º  - Modalidade: Dança – Batalha all star 

§1º – Após realizar a inscrição, o participante deverá fazer um vídeo 

realizando a apresentação de no máximo 02 (dois) minutos de duração e 

enviá-lo até o dia 31 de março de 2022 por meio do formulário do 

Google, o mesmo da inscrição. 

§2º – No formulário do Google, deverá constar o nome do participante, 

categoria e o número de inscrição. No vídeo, o participante deverá dizer 

as informações acima como forma de apresentação. O tempo da execução 

será contado a partir do início da realização da apresentação. 

§3º – Cada participante poderá enviar apenas um único vídeo para a 

participação. 

§4º – Todos os vídeos precisam ser na posição horizontal e ter a imagem 

aberta, mantendo o foco no participante. 

§5º – Critérios de avaliação:  

Musicalidade, sincronia, expansão, consciência corporal, criatividade, plano 

alto, plano médio, plano baixo, plano aéreo e fundamentos do estilo 

apresentado. 

§6º – Caso tenha um empate na quantidade, o critério de desempate será o 

de idade, sendo considerado vencedor o competidor mais velho em: 31 de 

março de 2022. 

§7º – Se for constatada a edição do vídeo, o participante será 

desclassificado automaticamente. 

§10º – Nesta modalidade será permitida inscrições a partir de 09 anos de 

idade. A participação é individual; 
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§11º – Não será permitida a utilização de músicas 

consideradas vulgares e de linguagem imprópria; 

§12º – O estilo da dança é livre: desde o Ballet Clássico até o Funk 

 

Art. 13º  - Modalidade: Vôlei.  

 

 

 

§1º – Após realizar a inscrição, o participante deverá fazer um vídeo 

realizando a apresentação de no máximo 01(um)minutos de duração e 

enviá-lo até o dia 31 de março de 2022, por meio do formulário do 

Google, o mesmo da inscrição. 

§2º – No formulário do Google, deverá constar o nome do participante, 

categoria e o número de inscrição. No vídeo, o participante deverá dizer 

as informações acima como forma de apresentação. O tempo da execução 

será contado a partir do início da realização da apresentação. 

§3º – Cada participante poderá enviar apenas um único vídeo para a 

participação. 

§4º – Todos os vídeos precisam ser na posição horizontal e ter a imagem 

aberta, mantendo o foco no participante. 

§5º. Sequência a ser executada: uma manchete, um toque e colocar a mão 

no chão com a bola no ar.  

§6º. O tempo de 1 (um) minuto só será iniciado após a bola sair das mão 

do participante. 

§7º. No voleibol, caso o participante não atinja o tempo limite de 

execução de 1 minuto, poderá ser enviado o vídeo com sua melhor 

performance. 

§8º. Após a bola tocar o chão, não serão contabilizadas sequências de uma 

nova tentativa, mesmo estando ainda dentro do tempo estabelecido. 

§9º. A sequência executada após o tempo estabelecido, será 

automaticamente desconsiderada, sendo somado apenas durante os 

primeiros segundos iniciais.  
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§10º. A sequência iniciada antes do final do tempo 

estabelecido, será considerada para a pontuação. 

§11º. A bola devera ser da modalidade.  

§ Único critério de desempate seguira a seguinte ordem: 

a) Maior número de acertos da sequência no minuto final(entre o 60º 

segundos. 

b) Permanecendo o empate, será realizado sorteio.  

 

 

 

Art. 14º  - Modalidade: Basquete 

 §1º – Após realizar a inscrição, o participante deverá fazer um vídeo 

realizando a apresentação de no máximo 02 (dois) minutos de duração e 

enviá-lo até o dia 31 de março de 2022, por meio do formulário do 

Google, o mesmo da inscrição. 

§2º – No formulário do Google, deverá constar o nome do participante, 

categoria e o número de inscrição. No vídeo, o participante deverá dizer 

as informações acima como forma de apresentação. O tempo da execução 

será contado a partir do início da realização da apresentação. 

§3º – Cada participante poderá enviar apenas um único vídeo para a 

participação. 

§4º – Todos os vídeos precisam ser na posição horizontal e ter a imagem 

aberta, mantendo o foco no participante. 

§5º.Proposta a ser realizada: 

Arremessos da linha de lance livre (5,8 metros) no tempo de 1 minuto. 

O arremesso executado após o tempo estabelecido de 1 minuto será 

automaticamente desconsiderado. 

A cesta convertida em arremesso executado antes do final do estabelecido, será 

considerada para pontuação 

O participando poderá usar somente uma bola e a mês deverá ser da modalidade 

Nesta modalidade, o participante deverá ter auxílio de uma pessoa para a 

reposição da bola (Lembrando que este deverá estar, também, obrigatoriamente 

com uso de máscara) 

Critério de desempate seguirá a seguinte ordem: 
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a) maior número de cestas consecutivas; 

b) menor número de tentativas totais; 

c) maior número de cestas nos últimos 30 segundos; 

d) permanecendo o empate, será realizado sorteio. 

Art. 15º  - Modalidade: Handebol 

 §1º – Após realizar a inscrição, o participante deverá fazer um vídeo 

realizando a apresentação de no máximo 01 (um) minutos de duração e 

enviá-lo até o dia 31 de março de 2022 por meio do formulário do 

Google, o mesmo da inscrição. 

 

 

 

§2º – No formulário do Google, deverá constar o nome do participante, 

categoria e o número de inscrição. No vídeo, o participante deverá dizer 

as informações acima como forma de apresentação. O tempo da execução 

será contado a partir do início da realização da apresentação. 

§3º – Cada participante poderá enviar apenas um único vídeo para a 

participação. 

§4º – Todos os vídeos precisam ser na posição horizontal e ter a imagem 

aberta, mantendo o foco no participante. 

§5º.Proposta a ser executada: 

Arremessos na marca de 7 metros para acertos na trave ou no travessão no tempo 

de 1 minuto, cada acerto será contabilizado 1 ponto. 

O tempo de 1 minuto só será iniciado após a bola sair das mãos do participante. 

Caso a bola toque mais de uma vez na trave e/ou travessão após o arremesso, só 

será contabilizado 01 (um) ponto 

O arremesso executado após o tempo estabelecido de 1 minuto, será 

automaticamente desconsiderado 

O acerto na trave ou travessão em arremesso executado antes do final do tempo 

estabelecido, será considerado para a pontuação 

O participante poderá usar somente uma bola e a mesma deverá ser da mesma 

modalidade. 

Nesta modalidade, o participante poderá ter o auxílio de uma pessoa para a 

reposição da bola (lembrando que este, também, deverá estar obrigatoriamente 

com o uso de máscara). 

Critério de desempate 
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a) maior número de acertos consecutivos; 

b) menor número de tentativas totais; 

c) maior número de acertos nos últimos 30 segundos; 

d) permanecendo o empate, será realizado sorteio 

 

Capítulo VII. Das premiações.  

Art. 14 º – Serão distribuídas as seguintes premiações para os três primeiros 

Colocados de cada categoria: 

 

1º colocado: Certificado de Honra ao Mérito.  

 

 

2º colocado: Certificado de Honra ao Mérito 

3º colocado: Certificado de Honra ao Mérito 

Demais participantes: Certificado de Participação 

Capítulo VIII 

Da Comissão Organizadora e Resolução de Conflitos 

Art. 15 º – Um protesto somente poderá ser apresentado pelo participante 

ao final do torneio de sua categoria e, sempre que possível, o 

reivindicante deverá apresentar registros de imagens que justifiquem o 

protesto. 

Parágrafo único – A Comissão Organizadora é soberana em suas 

decisões. O participante que desacatar ou ofender a Comissão 

Organizadora, bem como algum adversário, poderá sofrer sanções tais 

como a suspensão ou exclusão de outros eventos. 

Art. 16º – A Comissão Organizadora do evento não se responsabiliza por 

inscrições perdidas, apresentadas fora do prazo, incompletas, inválidas, 

dirigidas de forma incorreta ou que se apresentem confusas, as quais serão 

desqualificadas. 

Art. 17 º – O direito de sons e/ou imagens dos participantes e demais 

envolvidos na competição obtidos antes, durante e após a competição, 

poderá ser utilizado pela Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo a título 
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de divulgação, sem fins comerciais, nos seguintes meios: 

site: www.pedroleopoldo.mg.gov.br, 

em revista ou livros, jornais, emissoras de rádio e televisão, outdoor, 

campanhas publicitárias, locais de competição, Instagram, Twitter, 

Facebook, Youtube, Flickr, Twitch, entre outras mídias sociais a serem 

criadas. 

Parágrafo único: Fica autorizada a utilização das marcas, insígnias e 

emblemas de todas as equipes participantes do para efeitos de divulgação 

do próprio evento, em situação jornalística ou promocional, não se 

aplicando ao uso comercial.  

 

 

 

 

Art. 18 º – Todas as questões serão avaliadas segundo os critérios 

estabelecidos pela Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer, Juventude e 

Turismo e os participantes renunciam expressamente, ao aceitarem as 

regras deste torneio, a qualquer questionamento sobre os critérios/regras 

adotados. 

Art. 19 º – Na existência de alguma situação não prevista, se necessário, a 

Organização poderá adicionar ou modificar alguma regra. Dessa forma, o 

regulamento e o formato da competição poderão sofrer alterações a 

qualquer momento e sem aviso prévio. 

Art. 20º – É responsabilidade de cada participante a sua segurança e a 

correta utilização dos equipamentos de segurança não tendo a organização 

nenhum vínculo ou responsabilidade com cada participante. 

Art. 21º – Todos os participantes deverão estar em dia com avaliação 

médica para realização do Desafio, sendo conhecedores de seu estado de 

saúde e de sua aptidão física para participar desse evento. 

Art. 22º – A Organização não se responsabilizará pela saúde física dos 

participantes. 
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Art. 23º – O participante é responsável pela 

decisão de participar do evento, avaliando sua condição 

física, desempenho e julgando por si só se deve ou não participar. 

Art. 24º – Não haverá reembolso, por parte da Organização, de nenhum 

valor correspondente a equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos 

participantes no evento, independentemente de qual for o motivo, nem por 

qualquer extravio de materiais ou prejuízo que por ventura os participantes 

venham a sofrer durante a participação do evento. 

Art. 25º – A Organização do evento, não se responsabilizam por prejuízos 

ou danos causados pelo participante inscrito no evento, seja ao patrimônio 

público, a terceiros ou outros participantes, sendo esses de única e 

exclusiva responsabilidade do causador do dano. 

 

 

 

 

Art. 26º – O Participante assume que participa deste evento por livre e 

espontânea vontade, isentando de qualquer responsabilidade os 

Organizadores em seu nome e de seus sucessores. 

Art. 27º – Ao se inscrever no evento, o participante disponibiliza seus 

dados e autoriza os organizadores, realizadores e parceiros para que a 

qualquer tempo enviem em seu nome, no endereço eletrônico ou físico (ou 

qualquer outro fornecido) informativos, mala direta ou qualquer outro tipo 

de correspondência. 

Art. 28º – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 

                     Responsáveis técnicos: 

  Juliano Alberto Pereira 

  Coordenação Geral 

  Comissão Julgadora: 

  Skate: Sérgio Campola e Samuel Vitor Rocha; 

  Dança – Batalha all star: Luiz Sergio Ferreira Barbosa; 
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  Futebol (embaixadinhas): Élcio Soares Barbosa e 

Juliano Alberto Pereira; 

  Ciclismo: Heraldo Gonçalves e Gabriela Sales (PedalSóDelas); 

                        Comissão julgadora Basquete: Sander Palmer Batista Marques;  

                        Comissão julgadora Handebol e Vôlei: Heraldo Antônio Moraes Gonçalves. 

   

                          CAPÍTULO IX 

Campanha Solidária PL Tá On Sports 

A Campanha Solidariedade é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de 

Pedro Leopoldo por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, 

Lazer, Turismo e Juventude com o apoio do Hemominas Belo Horizonte. 

A Campanha Solidariedade tem o intuito de estimular o espírito de 

solidariedade dos cidadãos e desportistas da cidade de Pedro Leopoldo. 

Com as medidas preventivas indicadas pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS), o período de quarentena reflete na dificuldade de acesso a recursos  

 

 

 

 

 

 

básicos bem como no baixo estoque de sangue dos centros especializados. 

Com esta iniciativa buscaremos minimizar as barreiras que estamos 

enfrentando, estimulando a doação de sangue nos municípios aptos a esta 

coleta. 

"O hábito de doar requer responsabilidade, compromisso e, principalmente, 

solidariedade - qualidades que já nascem com a pessoa ou que podem ser 

cultivadas desde a infância e mesmo despertadas pelo exemplo alheio." 

(Hemominas) 

 

PARA PARTICIPAR 

Ao optar em participar desta campanha. o cidadão ou desportista, deverá 

procurar um centro de coleta de sangue (quando disponível em sua região) 

e mencionar que é da Campanha Solidariedade - PL Tá On!. 

 

          Hemominas: www.hemominas.mg.gov.br 

http://www.hemominas.mg.gov.br/
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          Unidades: hemominas.mg.gov.br/unidades-e-

contratantes 

 

Lembramos que a participação no PL Tá On! não está 

condicionada a este gesto solidário. 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

- O participante que desejar realizar a doação de sangue, deverá seguir as 

orientações, condições e restrições da instituição responsável pela coleta. 

-Ao final dos jogos teremos deixado um legado de incentivar o ato de doar, 

contribuindo efetivamente com a transformação para o melhor da 
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