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REGULAMENTO ESPECÍFICO DO SKATE 

1. A competição será regida pelas Regras da Federação de Skate do Paraná, obedecendo às normas contidas 
neste Regulamento. 
 
2. Das Inscrições:  

Cada Estabelecimento de ensino poderá inscrever 04 (quatro) alunos atletas, sendo 02(dois) masculinos e 

02(dois) feminininos. 

A competição será dividida em duas classes:  

 Classe A: Nascidos de 01/01/1996 até 31/12/1998 (15 a 17 anos) 

 Classe B: Nascidos até 31/12/1999  até dia 31/12/2001 (12 a 14anos) 

Regulamento e Regras: 

3. SISTEMA AMADOR 

3.1 Fase eliminatória: as baterias serão divididas de 5 a 10 atletas. A FSP limita o número máximo de 

60 atletas por categorias no caso serão 6 baterias com 10 competidores por modalidade. 

3.2 Fase final: os 10 primeiros classificados na fase eliminatória farão a final, será em ordem inversa, 

isto é, iniciando pelo 10º. Serão duas voltas de 1 minuto. No caso de Jam Session será 10 minutos, com 

uma manobra por atleta sucessivamente até acabar o tempo. 

3.3 Premiação: Será entregue troféu e medalhas junto com prêmios extras. 

 

4. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

4.1 Corpo de jurados: 

Poderá ser composto por três ou cinco juízes sendo um deles o Head Judge (Juiz Líder). No caso de 

competições que sejam etapas válidas para o Ranking do Circuito Brasileiro de Street Skate 

Profissional, serão sempre 5 juízes. No amador, de 3 a 5 juízes. 

4.2 Critério de julgamento: 

Os juízes dão notas para as apresentações levando em conta: 

Estilo: individualidade e personalidade em cima do skate; 

Dificuldade de manobras: grau de complicação; 

Perfeição das manobras: precisão na execução; 

Constância: minimizar erros e valorizar a continuidade/fluidez entre manobras; 

Utilização da pista: análise do aproveitamento dos obstáculos; 

Número e variedade das manobras: quantidade de manobras acertadas e variedade destas. 

4.3 Notas: 

Cada um dos três ou cinco juízes dará nota de 0 a 100 para cada apresentação. No amador os juízes 

darão notas de 30 a 80 para notas comparativas, ou seja, além de estarem relacionadas aos critérios de 

julgamento, também estão relacionadas às outras notas de outros competidores. 

4.4 Definição de classificação: 

Se forem utilizados cinco juízes, das cinco notas de cada apresentação, corta-se a menor e a maior 

nota, e somam-se as três notas restantes de cada apresentação e faz-se a média entre elas; se forem 



  GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ 
 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO/SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE 

NÚCLEOS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO/PREFEITURAS MUNICIPAIS 
ESCRITÓRIOS REGIONAIS DE ESPORTE 

apenas três juízes, somam-se as três notas de cada apresentação e faz-se a média. Será considerada 

a média da melhor apresentação de cada skatista para efeito de classificação 

4.5 Critérios de desempate (em ordem): 

a. No caso de cinco juízes, considera-se a média de todas as cinco notas da melhor apresentação; 

b. A média das três notas intermediárias da apresentação previamente descartada; 

c. Considera-se a média de todas as cinco notas da apresentação descartada; 

d. Desempate na pista com volta única. 

4.6 Resultados: 

a. Apenas os 30 primeiros colocados e suas notas serão divulgados para a imprensa e para os 

competidores. Os competidores que não estiverem entre os 30 primeiros podem solicitar suas notas 

com o diretor de provas após o término da competição. 

 

Obs.: No caso de três juízes, o desempate será feito através da média da apresentação descartada e 

se persistir o empate, na pista em volta única. 

 

5. CÓDIGO DE CONDUTA NOS EVENTOS HOMOLOGADOS PELA FSP 

O código de conduta a seguir dirige-se não somente aos competidores como também a todo o staff 

técnico da FSP, team managers, acompanhantes de atletas, patrocinadores e a qualquer pessoa 

envolvida no evento. Espera-se que acima de tudo sejam respeitadas as regras comuns, bem como o 

objetivo geral que é difundir e propagar o skate e os valores que o esporte carrega consigo, tais como 

ética, disciplina, respeito, saúde, etc. 

Todos os skatistas deverão liberar a área de competição ao término de cada bateria de aquecimento,  

assim que solicitados para isso, ou haverá advertência. Na reincidência, o skatista fica suspenso do 

evento. 

Invasão da área de organização ou de julgamento haverá advertência. Na reincidência, o skatista fica 

suspenso do evento. 

Todos os competidores que tiverem prêmios a receber devem participar da cerimônia de entrega de 

prêmios, a menos que seja dado o consentimento pelo diretor de provas, ou caso contrário, seu prêmio 

será embargado e destinado aos fundos da FSP. 

Todo skatista que venha a causar danos ou destruição intencional, danos à propriedade alheia ou 

danos à imagem do skate, será apresentado perante o Conselho da FSP, quando estão então 

determinadas as penalidades que podem ir de uma suspensão do evento em questão,ate suspensão 

total do ano, e perda de pontos no ranking. 

Infrações e penalidades: 

 Uso de bebida alcoólica e ou entorpecentes na área de competição e proximidades  suspensão do 

atleta do evento e perda dos pontos da etapa; 

 Agressão física aos juízes ou membros do staff  suspensão automática do circuito; 
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 Gestos de insultos aos juízes ou membros do staff  advertência e na reincidência, suspensão de 

seis meses; 

 Ofensas verbais aos juízes ou superiores  advertência e na reincidência, suspensão de seis 

meses; 

 Danos propositais à propriedade do patrocinador  suspensão do evento + custos sob material 

danificado; 

 Danos à imagem do skate por indisciplina no local do evento, hotéis, restaurantes, etc.  suspensão 

automática anual + custos sob material danificado; 

 Ofensas à imprensa  advertência e na reincidência, suspensão de seis meses; 

 Agressão física à imprensa  suspensão automática de 6 a 12 meses. 

As reclamações exacerbadas de pessoas ligadas diretamente a algum atleta (exemplo: team managers, 

patrocinadores, parentes, etc...) poderão acarretar em penalidades ao atleta envolvido. 

Todos os envolvidos no evento como patrocinadores, team managers, organizadores, membros da 

FSP, pessoas envolvidas diretamente nos eventos, e imprensa, também estão sujeitos a penalidades. 

As penalidades aos infratores serão determinadas pelo Presidente e Diretor de Esportes da FSP em 

consulta ao Diretor de Prova da FSP presente. 

O infrator terá direito de apelação da decisão, desde que seja feita por escrito e dentro de um prazo 
máximo de 48 horas após a formalização da penalidade a ser imposta ao atleta, pela entidade. 
 

7. Formato da Competição 
Para Categoria A e B: 
Baterias de 10 atletas  
Aquecimento de 15 minutos por bateria. 
Fase Inicial: volta única de 1 minuto onde os 10 melhores colocados avançam para a final. 
Final: Jam Session: Cada atleta tem uma tentativa de executar uma manobra à sua escolha, errando passa a vez 
ao próximo atleta e acertando ganha a segunda tentativa de bonificação e em seguida passa a vez para o próximo 
atleta. Esse ciclo se repetirá por 10 minutos. 

 

SISTEMA AMADOR 

1ª) Fase eliminatória: as baterias serão divididas de 5 a 10 atletas. A FSP limita o número máximo de 60 atletas 

por categorias no caso serão 6 baterias com 10 competidores por modalidade. 

2ª) Fase final: os 10 primeiros classificados na fase eliminatória farão a final, será em ordem inversa, isto é, 

iniciando pelo 10º. Serão duas voltas de 1 minuto. No caso de Jam Session será 10 minutos, com uma manobra 

por atleta sucessivamente até acabar o tempo. 

3ª) Premiação: será entregue troféu e medalhas junto com prêmios extras. 

 

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

1. Corpo de jurados: 

Poderá ser composto por três ou cinco juízes sendo um deles o Head Judge (Juiz Líder). No caso de competições 

que sejam etapas válidas para o Ranking do Circuito Brasileiro de Street Skate Profissional, serão sempre 5 

juízes. No amador, de 3 a 5 juízes. 

2.  Critério de julgamento: 

Os juízes dão notas para as apresentações levando em conta: 
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Estilo: individualidade e personalidade em cima do skate; 

Dificuldade de manobras: grau de complicação; 

Perfeição das manobras: precisão na execução; 

Constância: minimizar erros e valorizar a continuidade/fluidez entre manobras; 

Utilização da pista: análise do aproveitamento dos obstáculos; 

Número e variedade das manobras: quantidade de manobras acertadas e variedade destas. 

3. Notas: 

Cada um dos três ou cinco juízes dará nota de 0 a 100 para cada apresentação. No amador os juízes darão notas 

de 30 a 80 para notas comparativas, ou seja, além de estarem relacionadas aos critérios de julgamento, também 

estão relacionadas às outras notas de outros competidores. 

3.1. Definição de classificação: 

Se forem utilizados cinco juízes, das cinco notas de cada apresentação, corta-se a menor e a maior nota, e 

somam-se as três notas restantes de cada apresentação e faz-se a média entre elas; se forem apenas três juízes, 

somam-se as três notas de cada apresentação e faz-se a média. Será considerada a média da melhor 

apresentação de cada skatista para efeito de classificação 

3.2. Critérios de desempate (em ordem): 

a) No caso de cinco juízes, considera-se a média de todas as cinco notas da melhor apresentação; 

b) A média das três notas intermediárias da apresentação previamente descartada; 

c) Considera-se a média de todas as cinco notas da apresentação descartada; 

d) Desempate na pista com volta única. 

Obs.: No caso de três juízes, o desempate será feito através da média da apresentação descartada e se persistir o 

empate, na pista em volta única. 

4. Resultados: 

Apenas os 30 primeiros colocados e suas notas serão divulgados para a imprensa e para os competidores. Os 

competidores que não estiverem entre os 30 primeiros podem solicitar suas notas com o diretor de provas após o 

término da competição. 
 

8. CÓDIGO DE CONDUTA NOS EVENTOS HOMOLOGADOS PELA FSP 

O código de conduta a seguir dirige-se não somente aos competidores como também a todo o staff técnico da 

FSP, team managers, acompanhantes de atletas, patrocinadores e a qualquer pessoa envolvida no evento. 

Espera-se que acima de tudo sejam respeitadas as regras comuns, bem como o objetivo geral que é difundir e 

propagar o skate e os valores que o esporte carrega consigo, tais como ética, disciplina, respeito, saúde, etc. 

Todos os skatistas deverão liberar a área de competição ao término de cada bateria de aquecimento, assim que 

solicitados para isso, ou haverá advertência. Na reincidência, o skatista fica suspenso do evento. 

Invasão da área de organização ou de julgamento haverá advertência. Na reincidência, o skatista fica suspenso 

do evento. 

Todos os competidores que tiverem prêmios a receber devem participar da cerimônia de entrega de prêmios, a 

menos que seja dado o consentimento pelo diretor de provas, ou caso contrário, seu prêmio será embargado e 

destinado aos fundos da FSP. 

Todo skatista que venha a causar danos ou destruição intencional, danos à propriedade alheia ou danos à 

imagem do skate, será apresentado perante o Conselho da FSP, quando estão então determinadas as 
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penalidades que podem ir de uma suspensão do evento em questão,ate suspensão total do ano, e perda de 

pontos no ranking. 

Infrações e penalidades: 

 Uso de bebida alcoólica e ou entorpecentes na área de competição e proximidades  suspensão do atleta do 

evento e perda dos pontos da etapa; 

 Agressão física aos juízes ou membros do staff  suspensão automática do circuito; 

 Gestos de insultos aos juízes ou membros do staff  advertência e na reincidência, suspensão de seis meses; 

 Ofensas verbais aos juízes ou superiores  advertência e na reincidência, suspensão de seis meses; 

 Danos propositais à propriedade do patrocinador  suspensão do evento + custos sob material danificado; 

 Danos à imagem do skate por indisciplina no local do evento, hotéis, restaurantes, etc.  suspensão 

automática anual + custos sob material danificado; 

 Ofensas à imprensa  advertência e na reincidência, suspensão de seis meses; 

 Agressão física à imprensa  suspensão automática de 6 a 12 meses. 

As reclamações exacerbadas de pessoas ligadas diretamente a algum atleta (exemplo: team managers, 

patrocinadores, parentes, etc...) poderão acarretar em penalidades ao atleta envolvido. 

Todos os envolvidos no evento como patrocinadores, team managers, organizadores, membros da FSP, pessoas 

envolvidas diretamente nos eventos, e imprensa, também estão sujeitos a penalidades. 

As penalidades aos infratores serão determinadas pelo Presidente e Diretor de Esportes da FSP em consulta ao 

Diretor de Prova da FSP presente. 

O infrator terá direito de apelação da decisão, desde que seja feita por escrito e dentro de um prazo máximo de 48 

horas após a formalização da penalidade a ser imposta ao atleta, pela entidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ 
 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO/SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE 

NÚCLEOS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO/PREFEITURAS MUNICIPAIS 
ESCRITÓRIOS REGIONAIS DE ESPORTE 

ANEXO II  

FICHA DE INSCRIÇÃO –         SKATE         NRE nº_____ 

                                                         FASE FINAL 

ESTABELECIMENTO DE ENSINO: 

CIDADE:       MUNICÍPIO: 

ENDEREÇO:       TELEFONE: (DDD)  

CLASSE:          A (       )                      B (         ) 

 

FEMININO 
Nº NOME COMPLETO / ALUNOS (as) R.G Data Nasc/º SEXO 

1 
 

 

  MASC. 

2    FEM. 

 

 

 

MASCULINO 
Nº NOME COMPLETO / ALUNOS (as) R.G Data Nasc/º SEXO 

1 
 

 

  MASC. 

2    FEM. 

 

DIRETOR         ASS. ou  CARIMBO 

SECRETÁRIO ESCOLAR       ASS/CARIMBO 

E-MAIL DO DIRETOR:        FONE DO DIRETOR 

 

CHEFE DELEGAÇÃO:       ASS. 

E-MAIL DO CHEFE DELEGAÇÃO:        FONE: 

 

 


