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REGULAMENTO GERAL - 2019 

   

I – DO CAMPEONATO E SEUS AFINS; 

 

 Art. 1 – A Fanfarra Municipal de Rio do Oeste - FAMRIO, em parceria com a Prefeitura Municipal de 

Rio do Oeste, através da secretaria municipal de educação e cultura, fará realizar no Ginásio de 

Esportes Deputado João Bertoli no município de Rio do Oeste, no dia 03 de Agosto de 2019, a 1ª 

Copa da Amizade de Bandas e Fanfarras.   

PARÁGRAFO ÚNICO: A 1ª Copa da Amizade de Bandas e Fanfarras tem a finalidade de estimular a 

organização e a criação desses conjuntos, promoverem o congraçamento das bandas participantes 

do evento, e de seus integrantes através da competição sadia, possibilitando o aprimoramento de 

seus métodos e de suas técnicas musicais, bem como a participação espontânea de extraordinária 

valia para as manifestações populares, o culto ao civismo, a melhor formação de nossa juventude e a 

propagação do turismo, da cultura e do lazer no município.   

II – DA ORGANIZAÇÃO:   

Art. 2 – A Coordenação da 1ª Copa da Amizade de Bandas e Fanfarras, ficará a cargo da FAMRIO, com 

endereço para correspondências, à Secretaria de Educação e Cultura na Rua XV de Novembro, 

nº1570, Jardim Primavera, na cidade de Rio do Oeste - SC, CEP 89.180-000, E-mail: 

edu@riodooeste.sc.gov.br, Telefone: 047 3543-0141, 047 99742.0106.    

III – DAS ETAPAS DO EVENTO;  

Art. 3 – A 1ª Copa da Amizade de Bandas e Fanfarras será realizado em duas etapas, conforme 

abaixo: 

 1ª ETAPA:  

Período Matutino: Categorias Infantil e Infanto-juvenil; Apresentações e premiações. 

 

 2ª ETAPA:  

Período Vespertino: Categorias Juvenil e Sênior;  Apresentações e premiações. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A segunda etapa poderá começar no período matutino caso não atingir o 

número de bandas nas faixas etária Infantil e Infanto-juvenil. Cabendo a decisão a organização do 

evento. 
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III – DA INSCRIÇÃO:  

 

Art. 4 – Poderão realizar a inscrição na 1ª Copa da Amizade de Bandas e Fanfarras, todas as 

corporações musicais devidamente enquadradas neste regulamento. O valor de Inscrição é de 

R$150,00 por apresentação. O pagamento deverá ser realizado ATÉ O DIA 21 DE JULHO DE 2019, via 

depósito, e ou, transferência bancária; SICOOB, Banco: 756, Cooperativa: 3039, Conta corrente: 

075147-2. CORPORAÇÃO MUSICAL AMIGOS DO VALE, CNPJ: 05.287.766/0001-12. 

Art. 5 – Para que a inscrição seja efetuada com sucesso é necessário preencher e enviar, 

INDISPENSAVELMENTE ATÉ O DIA 21 DE JULHO DE 2019 (data de postagem), para a Secretaria de 

Educação e Cultura, Rua XV de Novembro, nº 1.570, Jardim Primavera, Rio do Oeste – SC,   

CEP: 89180-000; RELAÇÃO DOS SEUS COMPONENTES (conforme modelo em anexo), a FICHA  

DE INSCRIÇÃO (devidamente preenchida e assinada pelo responsável) e o HISTÓRICO ATUALIZADO 

de sua corporação com no máximo 15 linhas em letra tamanho 12; Ou por meio eletrônico, para o  

E-mail, edu@riodooeste.sc.gov.br   

   

 PARÁGRAFO PRIMEIRO: Para efeito de identificação dos componentes fica valendo a Carteira de 

Identidade (RG); Carteirinha de estudante oficial com foto; Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O 

componente que não apresentar a documentação específica não pode se apresentar com a 

Corporação.  

  

PARÁGRAFO SEGUNDO: As inscrições serão encerradas na data citada no caput deste artigo ou até 

atingir o limite máximo de 25 bandas inscritas obedecendo à ordem de chegada.    

PARÁGRAFO TERCEIRO: Não serão aceitas, sob-hipótese alguma, inscrições que não atenderem ao 

parágrafo acima.  

 

V – DAS CATEGORIAS; 

 

Art. 6 – As corporações musicais participantes, para efeito de julgamento e classificação, serão 

divididas nas seguintes categorias: I. PELA FAIXA ETÁRIA EM: 

a) INFANTIL: Integrantes com 12 anos 11 meses e 29 dias na data do Campeonato;  

b) INFANTO JUVENIL: Integrantes com 18 anos 11 meses e 29 dias na data do Campeonato;  

c) JUVENIL: Corporações Integrantes com 21 anos 11 meses e 29 dias na data do Campeonato;  

d) SÊNIOR: Integrantes das categorias anteriores mais aqueles com idade superior.  
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: Na categoria por faixa etária serão computados, no ato de inscrição e na 

área de concentração (no dia do campeonato), os seguintes componentes de cada corporação: 

Estandarte, Pelotão de Bandeiras, Membros do corpo coreográfico, Balizas Feminina, e ou, 

Masculina, Mór ou Comandante e corpo musical.   

PARÁGRAFO SEGUNDO: Nas faixas etárias B, C ou D, É expressamente obrigatório às corporações 

terem ao menos um integrante do corpo musical com a idade compatível com a faixa etária. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: O não cumprimento do Art. 6º implicará na perda de 20% (vinte por cento) 

dos pontos alcançados em todos os aspectos (Musical e Apresentação, Linha de Frente, Baliza, Mor 

de Comando e Corpo Coreográfico).   

 

II. PELA ESPÉCIE DO CONJUNTO; 

BANDA DE PERCUSSÃO:  

INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO OBRIGATÓRIOS: Bombos, caixas, e pratos A2.   

INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO OPTATIVOS: Os demais instrumentos de percussão de som 

indefinidos.   

  

b) BANDA DE PERCUSSÃO MARCIAL:   

INSTRUMENTOS MELÓDICOS OBRIGATÓRIOS: Liras ou Glockenspiel.   

INSTRUMENTOS MELÓDICOS OPTATIVOS: Marimbas, Xilofones, Vibrafones e outros da família dos 

Mallets e Teclas.   

INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO OBRIGATÓRIOS: bombos, caixas, e pratos A2.   

INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO OPTATIVOS: Os demais instrumentos de percussão de som 

indefinidos e definidos.   

  

c) BANDA MARCIAL:   

INSTRUMENTOS MELÓDICOS OBRIGATÓRIOS: Trompetes e trombones.   

INSTRUMENTOS MELÓDICOS OPTATIVOS: Bombardinos, baixo-tuba, liras, trompas e os demais 

instrumentos de sopro de bocal.   

INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO OBRIGATÓRIOS Bombos, caixas, e pratos A2.  

INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO OPTATIVOS: Os demais instrumentos de percussão de som 

indefinidos e definidos.   

  

d) BANDA MUSICAL:   

INSTRUMENTOS MELÓDICOS OBRIGATÓRIOS: Trompetes, trombones, clarinetes e saxofones.  

INSTRUMENTOS MELÓDICOS OPTATIVOS: Bombardinos, baixo-tuba, trompa, flauta, flautim, liras, os 

demais instrumentos de sopro de bocal e de palheta.   

INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO OBRIGATÓRIOS: Bombos, caixas, e pratos A2.   

INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO OPTATIVOS: Os demais instrumentos de percussão de som 

indefinidos e definidos.     
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: A não utilização dos instrumentos de percussão e melódicos obrigatórios na 

categoria acarretará na perda de 10,0 (dez) pontos.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: Em todas as categorias acima, será proibida a utilização de qualquer 

instrumento que não se enquadre em sua categoria, bem como instrumentos eletrônicos, sob pena 

de a Corporação ser desclassificada.  

VI – DO JULGAMENTO DAS CORPORAÇÕES:  

Art. 7 – Todas as corporações musicais participantes serão avaliadas por uma Comissão  

Julgadora especializada, composta por jurados escolhidos a critério da Comissão Organizadora.  

Art. 8 – Cada corporação musical será avaliada em dois aspectos distintos: I – ASPECTO MUSICAL II – 

ASPECTO APRESENTAÇÃO   

Art. 9 – As notas do ASPECTO MUSICAL serão de 05 a 20 pontos  

Art. 10 – As notas do ASPECTO APRESENTAÇÃO serão de 0 a 10 pontos, em cada quesito. 

PARÁGRAFO ÚNICO: No aspecto apresentação estará sendo avaliado apenas o CORPO MUSICAL de 

cada corporação.   

 Art. 11 – No ASPECTO MUSICAL, os quesitos de avaliação, para cada peça musical, serão os 

seguintes:  

 I – Técnica: 

a) Afinação; 

b) Ritmo/precisão rítmica; 

c) Dinâmica;   

d) Articulação;   

e) Equilíbrio;   

   

II – Interpretação:  

a) Fraseado;   

b) Expressão;   

c) Regência; 

d) Repertório.   
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III – Percussão:    

a) Afinação;   

b) Ritmo/Pecisão rítmica;   

c) Dinâmica;   

d) Técnica instrumental;   

e) Variedade instrumental.     

  

Art. 12 – NO ASPECTO APRESENTAÇÃO, os quesitos de avaliação  serão os seguintes:  

I -Marcha: avalia-se o rompimento da marcha, comando, a uniformidade, o sincronismo, a 

movimentação de pernas e pés, com a devida anatomia e marcialidade; 

II -Garbo: avalia-se durante o deslocamento, o visual, a elegância, galhardia, deslocamento, postura 

e coordenação que o conjunto ostenta;  

III -Alinhamento: avalia-se o alinhamento correto das fileiras ou frações, bem como a regularidade da 

distância entre elas;  

IV - Cobertura: avalia-se a cobertura correta das colunas e a regularidade do intervalo entre elas;   

V -Uniformidade: avalia-se a uniformidade e a conservação da indumentária no conjunto e nos 

detalhes, tais como: calças, túnicas, cintos, talabartes bem cuidados e ajustados, calçados e 

polainas, não sendo levado em conta o luxo dos uniformes; 

VI -Instrumental: avalia-se a disposição e a conservação dos instrumentos.   

 

Art. 13 – As somas das notas dadas pelos jurados dos aspectos: musical e apresentação formarão o 

conceito final de cada corporação, deduzidos os descontos por infrações do presente regulamento.   

Art. 14 – Os jurados deverão obedecer às planilhas de julgamento, as quais apresentarão os quesitos 

e sub quesitos do julgamento e serão elaboradas pela Comissão Organizadora.   

  PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os descontos de pontuação deverão ser explicitados e feitos de forma 

fundamentada pelo avaliador, na planilha de julgamento.   

PARÁGRAFO SEGUNDO: Com o intuito de aprimorar e contribuir com o melhoramento técnico das 

Corporações participantes. As mesmas terão direito a 3 perguntas/ questionamentos direcionadas 

aos jurados do quesito musical sobre a avaliação feita, que deverão ser efetuadas até 15 minutos 

após a premiação, serão respondidas pela banca no prazo de 15 minutos após.   

PARAGRÁFO TERCEIRO: O evento será transmitido ao vivo.  
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Art. 15 – No caso de empate, o critério de desempate será atribuído à corporação que obtiver maior 

nota nos itens: TÉCNICA, persistindo o empate, INTERPRETAÇÃO, idem PERCUSSÃO E ASPECTO 

APRESENTAÇÃO. Caso persistir o empate, a comissão julgadora deverá premiar as corporações 

dando a elas a mesma classificação.  

Art. 16 – Cada corporação disporá de um tempo máximo para completar a realização da sua 

apresentação, que constará de: 15 minutos para Banda de Percussão; 20 minutos para Banda de 

Percussão Marcial e 30 minutos para Bandas Marciais e Bandas Musicais. O tempo referido será 

cronometrado a partir do primeiro som instrumental emitido até a saída do último componente da 

quadra. A corporação poderá abdicar da “música de saída”. O tempo estabelecido compreende a 

retirada de todos os e materiais da pista de apresentação e equipe de apoio.  

PARÁGRAFO ÚNICO: O não cumprimento do Art. 16º implicará na perda de 5% (cinco por cento) dos 

pontos alcançados em todos os aspectos (Musical e Apresentação, Linha de Frente, Baliza, Mor de 

Comando e Corpo Coreográfico).  

Art. 17 – Todos os itens técnicos a que se referem o ASPECTO MUSICAL e o ASPECTO  

APRESENTAÇÃO, bem como BALIZA, CORPO COREOGRÁFICO, MOR e GUARDA-BANDEIRA serão 

avaliados durante todo o tempo de apresentação.   

Art. 18 – O espaço determinado para apresentação será compreendido dentre as 4 linhas que 

estarão especificadas no ginásio em que será realizado o evento.  

PARÁGRAFO ÚNICO: Cada corporação pode dispor, no local de sua apresentação, para auxiliar na 

montagem e desmontagem de equipamentos, pessoas devidamente credenciadas e uniformizadas, 

sendo que somente será permitida a entrada das pessoas, 30 (trinta) minutos antes do horário 

marcado para a apresentação da Corporação.  

Art. 19 – As corporações deverão estar, EM FORMA, na área de concentração 60 (SESSENTA) 

MINUTOS ANTES do horário marcado para a sua apresentação, onde serão recepcionadas, 

orientadas, fiscalizadas e avaliadas pelos fiscais do campeonato. O responsável pela corporação 

assinará um termo na chegada da mesma a concentração, atestando o horário de chegada que será 

aquele apontado no relógio do fiscal.   

PARÁGRAFO ÚNICO: O não cumprimento do caput deste artigo acarretará na perda de um PONTO a 

cada minuto que exceder o tempo determinado para a concentração, na qual se enquadra a 

corporação.  

 Art. 20 – As corporações não poderão se apresentar fora da ordem estabelecida, implicando na 

perda de 5% (cinco por cento) dos pontos alcançados em todos os aspectos (Musical e Apresentação, 

Linha de Frente, Baliza, Mor de Comando e Corpo Coreográfico).   

PARÁGRAFO ÚNICO: A perda da ordem de apresentação não comportará justificativa de qualquer 

ordem.  
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Art. 21 – Não será permitido o ensaio de nenhuma banda, nem mesmo a produção de som 

instrumental em um raio de 500 metros do local de apresentação durante a realização do 

campeonato, sob pena de desclassificação caso haja interferência apontada por algum membro da 

comissão organizadora.  

 Art. 22 – A Baliza, Corpo Coreográfico, Mor e Guarda-bandeira terá avaliação à parte, segundo 

critérios estipulados neste regulamento, e serão classificados por faixa etária em que estiver 

enquadrada a corporação.   

VII – DO RESULTADO E DA PREMIAÇÃO:   

Art. 23 – As classificações para o primeiro, segundo e terceiro lugares, tomarão por base as 

corporações que tenham obtido o índice técnico do total de pontos dos aspectos, musical e de 

apresentação dados pela comissão julgadora, deduzidos os respectivos descontos por infração do 

presente regulamento, conforme a seguir:    

a) Categoria infantil: mínimo 70% de aproveitamento;  

a) Categoria infanto-juvenil: mínimo 75% de aproveitamento;   

b) Categoria juvenil: mínimo de 80% de aproveitamento;   

c) Categoria sênior: mínimo 85% de aproveitamento.  

Art. 24 – O resultado será divulgado, em 2 (duas) etapas, sendo premiação infantil e infanto-juvenil. E 

Premiação Juvenil e Sênior.   

Art. 25 – As corporações campeãs, bem como as classificadas em segundos e terceiros lugares de 

cada categoria receberão troféu da Comissão Organizadora do Evento.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Será premiada como Campeã Geral da Copa Amizade, a banda que alcançar 

a maior pontuação na soma de todos os quesitos, (aspecto musical, apresentação, pelotão de 

bandeiras, mor, baliza e corpo coreográfico). Sendo dividida em duas categorias: a Campeã Geral 

entre infantil e infanto-juvenil e a Campeã Geral juvenil e sênior. As duas campeãs gerais receberão 

um troféu cada, denominado TROFÉU DA AMIZADE, sendo este transitório, ou seja, a banda que o 

receber deverá trazê-lo no próximo ano, podendo ficar em definitivo, caso conquiste o mesmo, por 

três anos consecutivos.    

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Será premiado 5 (cinco) destaques em cada etapa, sendo o destaque aquele 

que apresentar algo inovador, e ou, que seja de grande valia para área em que atua. Estes receberão 

troféus e certificados. 

 

 

 

 



COPA AMIZADE DE BANDAS E FANFARRAS  
 

Rio do Oeste – SC  

  

 
 
 
 

 VIII - DA LINHA DE FRENTE; 

 

 Art. 26 - A Linha de Frente é composta de:  

I – Estandarte;   

II – Pelotão de Bandeiras;   

III – Corpo coreográfico;   

IV – Balizas feminina e masculina;   

V – Mór ou comandante.   

VI- O Pelotão de Bandeiras deve conter a Bandeira Nacional em posição de destaque; Com 

guardas de honra (Optativo).   

VII- Em desfile, a Porta Bandeira Nacional, ao passar pela Bandeira do Brasil, hasteada no 

palanque, deve estar em posição de ombro armas para a continência.   

VIII - As Bandeiras representando o Estado e o Município de origem, a Escola ou Instituição 

Educacional ou Entidades podem compor a Guarda de Honra da Bandeira Nacional e devem estar em 

posição de abatidas, em desfile.   

IX – Estandarte ou peça equivalente de identificação deve vir à frente da Corporação.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O não cumprimento dos incisos VI ao IX, deste artigo implica na 

desclassificação da Linha de Frente.    

PARÁGRAFO SEGUNDO - A Linha de Frente deve apresentar-se com marcialidade e garbo.  

Art. 27 - O número de integrantes da linha de frente não deve ser superior ao de integrantes do 

corpo musical.   

PARÁGRAFO ÚNICO: Quando o corpo musical for inferior a 40 componentes, a Linha de Frente 

poderá ter um teto de até 40 componentes.   

Art. 28 - Ao Mór ou Comandante, cabem comandar a Corporação, durante o deslocamento, a 

evolução e entregar o comando ao Regente ou Maestro, quando o grupo estiver devidamente 

postado diante da Comissão Avaliadora.   

PARÁGRAFO ÚNICO: É vedado ao Mór ou Comandante participar, como destaque, de evoluções do 

corpo coreográfico.   

Art. 29 - A Corporação poderá ter balizas femininas, e ou, masculinas, sendo que apenas um, e ou 

uma, será avaliada (independente do gênero), devendo o nome do avaliado constar na ficha de 

inscrição.    
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Art. 30 - Em nenhuma hipótese os integrantes da Linha de Frente podem utilizar adereços 

estilhaçáveis, cortantes, perfurantes, artefatos à base de pólvora, que provoquem efeitos visuais com 

fumaças, bem como simulação ou atos que venham a denegrir a dignidade física, que deixem 

resíduos ou que possam vir a representar risco à integridade física de qualquer pessoa.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO: É permitido aos integrantes da Linha de frente a utilização de espadas as 

quais devem ser sem fio de corte e os movimentos realizados com a espada devem guardar a 

integridade física dos componentes, bem como do público presente e em nenhum momento é 

permitido que as espadas excedam os limites de espaço estabelecido para a apresentação do Corpo 

Coreográfico.   

PARÁGRAFO SEGUNDO: É vedada a simulação de ataque, guerra ou qualquer representação de 

violência.   

PARÁGRAFO TERCEIRO: No caso da não observância dos artigos anteriores, a Corporação terá 

pontuação relativa à Linha de Frente zerada.  

  

IX - DA AVALIAÇÃO NA CONDUÇÃO DO PELOTÃO DE BANDEIRAS; 

Art. 31 - A condução do Pavilhão Nacional deve atender ao que dispõe a Lei Federal nº 5.700/71 e 

será examinado por um Avaliador, que dará notas de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, considerando os 7 

(sete) itens seguintes:    

I – Condução: Será avaliado o manejo correto segundo a Lei Federal n. 5.700/71; 

II – Execução dos Comandos: Serão avaliados o sincronismo e a correta execução dos comandos, 

nas posições de Descansar, Sentido, Ombro Armas e Desfraldar Bandeira; 

III - Posicionamento: Será avaliado o posicionamento correto do Pavilhão Nacional, do Estado, do 

Município e da Instituição educacional ou da Entidade;  

IV - Marcha: Será avaliada a movimentação de pernas e pés, com o devido sincronismo e 

marcialidade; 

V – Garbo: Será avaliada a elegância, postura e atitude, por meio da expressão facial e  

corporal de cada componente e do conjunto durante o desfile;   

VI – Alinhamento: Será avaliado o alinhamento das fileiras na formação marcial;  

VII – Cobertura: Será avaliada a cobertura entre os componentes e os intervalos das frações; 
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Art. 32 - Em caso de empate, o critério a ser adotado para desempate será de acordo com os itens de 

avaliação, na seguinte ordem: condução, execução dos comandos, posicionamento, marcha, garbo, 

alinhamento e cobertura. Na persistência de empate, será mantida a premiação equivalente a 

colocação.  

Art. 33 – Os componentes do pelotão de bandeiras apenas poderão se apresentar até duas vezes, 

sendo;  

PRIMEIRO PARAGRÁFO: Em categorias técnicas diferentes;  

SEGUNDO PARAGRÁFO: Se caso ambas as categorias forem da mesma faixa etária, será avaliado 

apenas uma vez, devendo ser informado no ato da inscrição em qual deseja concorrer;  

TERCEIRO PARAGRÁFO: O segundo parágrafo apenas se aplica se caso os componentes forem os 

mesmos, sendo descriminado já com nomes e numeração de documentos na ficha de inscrição.  

X - DO JULGAMENTO DO CORPO COREOGRÁFICO;  

Art. 34 - Todo Corpo Coreográfico deve apresentar-se no mínimo com 12 componentes.    

Art. 35 - O Corpo Coreográfico será avaliado por 1 (UM) profissional que dará notas de 0 (zero) a 10 

(dez) pontos, considerando a técnica, conforme dispõe os seguintes itens:  

I – Criatividade: O avaliador deve avaliar o trabalho como um todo,(a concepção geral), os 

aspectos de criação, a movimentação em harmonia com a música apresentada, a desenvoltura na 

movimentação espacial e corporal com originalidade, variedade e efeito visual, adereços usados, 

esteticamente condizentes com o conjunto, manuseio e movimentação.  

II – Dificuldade Técnica: Avaliar a coreografia, a sua técnica e complexidade, os desafios na 

execução dos movimentos dos componentes, suas dificuldades e nível técnico, e sua conclusão e 

resultados. Não sendo avaliado apenas o grau de complexidade dos movimentos utilizados e sim a 

técnica correta dos mesmos, desde a marcha até o mais complexo dos movimentos.   

III – Sincronismo: Avaliar o sincronismo na coreografia, sua movimentação em uníssono dos 

componentes, quando nas alternadas e os movimentos em sintonia e com a sua precisão.  

IV – Formação: Deve ser avaliada a diversidade de quadros e desenhos, os eixos direcionais, a 

regularidade do espaço e a simetria da área ocupada pelos componentes do corpo coreográfico de 

cada execução da peça musical.   

V – Evolução: Serão avaliados os deslocamentos na evolução da coreografia, sua trajetória, a 

passagem de uma posição para outra e a ligação de seus deslocamentos.   

VI – Ritmo: Avaliar a manutenção da precisão rítmica e a movimentação do grupo nas 

mudanças de andamento.   
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VII – Marcha: Avaliar posicionamento de pernas, pés e braços, a uniformidade, a cadência e 

alinhamento, a movimentação entre os componentes, bem como a postura, não havendo regra para 

altura dos passos, a forma de movimentação e estilo.   

VIII – Garbo: Avaliar a postura corporal, a expressão, elegância e segurança demonstrada pelos 

componentes do corpo coreográfico.   

IX– Alinhamento: Avaliar os deslocamentos e variações das evoluções, o alinhamento e neste 

contexto, se seus componentes irão se manter alinhados, dispostos em suas colocações, dentro das 

formações e evoluções  

PARÁGRAFO PRIMEIRO – o avaliador do aspecto coreográfico, durante a avaliação do corpo 

coreográfico, poderá optar onde prefere se posicionar para avaliar o mesmo.   

PARÁGRAFO SEGUNDO - A utilização de adereços manuais fica a critério do corpo coreográfico 

apenas como recurso para enriquecer a apresentação.   

Art. 36 - O corpo coreográfico pode se apresentar com estilo e características regionais, contudo sem 

perder a marcialidade, sem fugir ao tema ou estilo característico do corpo musical, e deve cumprir 

todos os artigos de avaliação.    

Art. 37 - O não cumprimento de qualquer artigo específico para o corpo coreográfico implica na sua 

desclassificação.   

   

Art. 38 - Em caso de empate, o critério a ser adotado para desempate será de acordo com os artigos 

de julgamento, na seguinte ordem: criatividade, dificuldade técnica, sincronismo, formação, 

evolução, ritmo, marcha, garbo e alinhamento. Na persistência de empate, será mantida a premiação 

equivalente à colocação.   

Art. 39 – Os componentes do corpo coreográfico apenas poderão se apresentar até duas vezes, 

sendo;  

PRIMEIRO PARAGRÁFO: Em categorias técnicas diferentes;  

SEGUNDO PARAGRÁFO: Se caso ambas as categorias forem da mesma faixa etária, será avaliado 

apenas uma vez, devendo ser informado no ato da inscrição em qual deseja concorrer;  

TERCEIRO PARAGRÁFO: O segundo parágrafo apenas se aplica se caso os componentes forem os 

mesmos, sendo discriminado já com nomes e numeração de documentos na ficha de inscrição.  
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XI – BALIZA; 

Art. 40 - A corporação musical poderá ter várias balizas femininas, e ou, masculinas, sendo que 

apenas 1 (um/uma) será avaliada, (independente do gênero) considerando que a apresentação é 

individual.    

Art. 41 - O Mór ou o Regente deve apontar quais as balizas femininas, e ou, masculinas serão 

submetidas à avaliação, antes do deslocamento da corporação da concentração.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os nomes das balizas femininas, e ou, masculinas, devem constar na ficha de 

inscrição;  

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se houver substituição de baliza, é obrigatório indicar o nome da substituta, 

baliza feminina, e ou, masculina que será avaliada.    

Art. 42 - As balizas femininas, e ou, masculinas serão avaliadas, a partir do início da concentração, 

durante o deslocamento e durante a apresentação do corpo musical.    

Art. 43 - As balizas femininas, e ou, masculinas devem usar uniforme adequado ao seu sexo, não 

transparente, não cavado, e deve guardar as cores do corpo musical.    

Art. 44 - As balizas femininas, e ou, masculinas que serão avaliadas devem iniciar seus movimentos 

(sua apresentação) utilizando o bastão.   

PARÁGRAFO ÚNICO. O não cumprimento do artigo 44 implica na perda de 2 (dois) pontos, que serão 

descontados e anotados pelos Avaliadores.  

 Art. 45 - Em nenhum momento as balizas femininas, e ou, masculinas devem se interpor entre o 

Regente e o Corpo Musical, durante a apresentação e perante a comissão avaliadora.  

Art. 46 - As balizas femininas, e ou, masculinas não podem ser integrantes de uma parte ou de toda a 

coreografia do corpo coreográfico.    

 XII - DO JULGAMENTO DA BALIZA; 

Art. 47 - Todas as corporações terão as balizas femininas, e ou, masculinas avaliadas por 1 (um) 

avaliador.   

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As balizas femininas, e ou, masculinas serão avaliadas a partir do início da 

concentração, durante o deslocamento e durante a apresentação do corpo musical.   

PARÁGRADO SEGUNDO: As balizas femininas, e ou, masculinas avaliadas devem iniciar seus 

movimentos utilizando o bastão, que deve ser manuseado e lançado de forma correta, com a 

acrobacia lógica do elemento.   

PARÁGRAFO TERCEIRO. O não cumprimento do parágrafo 2º implica na perda de 2(dois) pontos, que 

será descontado e anotado de pelo Avaliador.  
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Art. 48 - O avaliador de balizas, femininas, e ou, masculinas darão notas de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, 

considerando os seguintes itens:    

I - Coreografia: Será avaliada a coerência da proposta coreográfica com enfoque na sintonia entre a 

dança e a música, a diversificação e criatividade de movimentos, utilizando as variações do espaço 

e adereços manuais. A baliza feminina ou masculina deve dançar e não somente realizar 

movimentos acrobáticos na composição de sua coreografia.   

II - Movimentos acrobáticos: Serão avaliados no mínimo, dois movimentos acrobáticos diferentes, 

em cada coreografia, a criatividade, a elegância e dificuldade técnica, não sendo obrigatórios os 

movimentos de alto nível de dificuldade, como mortal e flic flac.  

III – Elementos: devem apresentar no mínimo com dois adereços para cada coreografia, sendo  

avaliados a criatividade, o manuseio, a elegância, elementos corporais utilizados e a dificuldade 

técnica na composição dos exercícios.   

IV - A apresentação: As balizas femininas, e ou, masculinas serão avaliadas pela relação entre o estilo 

de dança, a interpretação e a marcialidade. 

V- Manuseio do Bastão: O bastão deve ser utilizado, respeitando a estrutura física do componente, 

manuseando-o e lançando-o corretamente, com acrobacia lógica do elemento;  

VI - Garbo: Serão avaliadas a elegância e a postura durante a execução da coreografia, no percurso 

do desfile.   

VII - Marcha: Serão avaliadas as movimentações de pernas e pés, com o devido sincronismo e 

marcialidade;  

VIII - Comunicação com o Público: Será avaliada, a comunicação com o público, a simpatia e a 

elegância;   

IX – Expressão: Será avaliada a expressão facial e corporal, bem como a atitude das balizas 

durante a execução de suas funções;  

X - Uniforme: Será avaliada, a uniformidade da indumentária e dos adereços utilizados nas 

coreografias, bem como seu estado de conservação, não será avaliado o luxo.  

Art. 49 - Em caso de empate o critério de desempate será de acordo com os artigos de julgamento, 

na seguinte ordem: coreografia, movimentos acrobáticos, elementos, dança, manuseio do bastão, 

garbo, marcha, comunicação com o público, expressão facial e uniforme. Na persistência de empate, 

será mantida a premiação equivalente à colocação.  

 

 

 



COPA AMIZADE DE BANDAS E FANFARRAS  
 

Rio do Oeste – SC  

  

 
 
 
 

Art. 50 – As balizas femininas, e ou, masculinas, poderão se apresentar até duas vezes, sendo;  

PRIMEIRO PARAGRÁFO: Em categorias técnicas diferentes;  

SEGUNDO PARAGRÁFO: Se caso ambas as categorias forem da mesma faixa etária, será avaliado 

apenas uma vez, devendo ser informado no ato da inscrição em qual deseja concorrer;  

TERCEIRO PARAGRÁFO: O segundo parágrafo apenas se aplica se caso as balizas femininas e 

masculinas forem os mesmos, sendo descriminado já com nomes e numeração de documentos na 

ficha de inscrição.  

XIII - DO MOR; 

Art. 51 - O Mor ou Comandante, cabe comandar a corporação, durante o deslocamento, evolução e 

entregar o comando ao Regente, quando o grupo estiver devidamente postado diante da comissão 

julgadora.    

Art. 52 - Quando houver Mor, o Regente só pode comandar a corporação após a permissão, perante 

a comissão julgadora e a entrega do comando.    

Art. 53 - É vedado ao Mor participar de evoluções junto ao corpo coreográfico, bem como com a 

baliza.    

Art. 54 - Em nenhuma hipótese o Mor pode utilizar ou portar materiais estilhaçáveis, cortantes, que 

deixem resíduos ou que possa vir a representar risco à integridade física de qualquer pessoa, tendo 

em vista o que dispõe o artigo 44 deste Regulamento.    

Art. 55- Durante a apresentação do corpo musical, diante da comissão avaliadora, em nenhum 

momento o Mor poderá se interpor entre o Regente e o corpo musical, bem como a mesa 

avaliadora.    

Art. 56 - O Mor deve efetuar a apresentação do corpo musical, e da linha de frente, perante a 

comissão avaliadora.    

Art. 57- O uniforme do Mor deve guardar o estilo e as cores da corporação e ser adequado ao gênero 

que desempenha a função.    

Art. 58 - O não cumprimento do disposto nos artigos acima, implica na perda de 2(dois) pontos por 

artigo, que será descontado e anotado pelo Avaliador.  

  

XIV - DO JULGAMENTO DO MOR  

Art. 59 - Todas as corporações musicais terão seu mor avaliado por 1 (um) avaliador.   

PARÁGRAFO ÚNICO: O Mor será avaliado a partir do início da concentração, durante o deslocamento, 

durante a apresentação do corpo musical e durante o deslocamento de saída da concentração.   
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Art. 60 - O avaliador de Mor dará notas de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, considerando o que dispõem os 

seguintes itens:  

I - Comando de Bastão: Durante a apresentação devem ser executados no mínimo dois dos 

movimentos universais de comando de bastão como: parada universal, rompimento de marcha, 

sentido, atenção, alto, saudação perante a comissão julgadora; a sequência de comandos universais 

ficará a critério da corporação; não sendo permitidos lançamentos e coreografias, (sendo 

considerados como coreografias os giros aleatórios não compreendidos como comando de bastão 

sem a devida resposta da corporação);  

II - Voz de Comando: Será avaliada a dicção clara e objetiva dos comandos, sentido e alertas, 

sendo obrigatório o uso de no mínimo 3 (três) comandos diferentes de voz, que devem ser 

executados do rompimento ao posicionamento final, frente à comissão avaliadora dos aspectos 

musicais, até saída da Corporação;   

III – Condução da Corporação e Conjunto: Serão avaliadas no deslocamento até a entrega do 

corpo musical ao Regente, as técnicas de bastão e comando em relação à corporação musical, o 

alinhamento correto das fileiras ou frações, bem como a regularidade da distância entre elas e a 

cobertura correta das colunas em seus intervalos também avaliadas a integração e interação do Mor 

e ·corporação, quanto à execução e respostas de seus comandos e se há interferência de qualquer 

integrante na realização das funções que são específicas do Mor;  

IV – Marcha: Será avaliada a movimentação de pernas e pés, com o devido sincronismo e 

marcialidade e o padrão da marcha executado pelo Mor, que deve seguir o estilo de marcha adotado 

pelo Corpo Musical.  

V – Garbo: Será avaliada a elegância, postura e atitude que o Mor ostenta durante todo o 

deslocamento e durante a apresentação do corpo musical bem como será observada a expressão 

facial, bem como a atitude do Mor durante a realização de suas funções;  

VI – Retirada da corporação: Será avaliada a técnica de ·comando da corporação pelo Mor, na 

retirada, à frente da comissão avaliadora e no comando de evolução, sendo assim o Mor deverá ser 

o último integrante da corporação a se retira de quadra;  

VII – Uniformidade: Será avaliada a uniformidade da indumentária, que deve aguardar o estilo e 

as cores da Corporação, bem como seu estado de conservação, o luxo não será considerado.  

 VIII - Em caso de empate o critério de desempate será de acordo com os itens de avaliação, na 

seguinte ordem: comando de bastão, voz do comando, condução da corporação e conjunto, marcha, 

garbo, apresentação, retirada da corporação e uniformidade. Na persistência de empate, será 

mantida a premiação equivalente a colocação.   

Art. 61 – Os Mores, poderão se apresentar até duas vezes, sendo;  

PRIMEIRO PARÁGRAFO: Em categorias técnicas diferentes;  
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SEGUNDO PARÁGRAFO: Se caso ambas as categorias forem da mesma faixa etária, será avaliado 

apenas uma vez, devendo ser informado no ato da inscrição em qual deseja concorrer;  

TERCEIRO PARÁGRAFO: O segundo parágrafo apenas se aplica se caso os mores forem os mesmos, 

sendo descriminado já com nomes e numeração de documentos na ficha de inscrição.  

XV - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS; 

Art. 62 - O Regente deve estar destacado do conjunto, não podendo portar instrumental algum, 

cabendo-lhe, exclusivamente, a regência ou direção do seu corpo musical.   

PARÁGRAFO ÚNICO: O Regente deve obrigatoriamente apresentar-se em traje Social.    

Art. 63 - Os acompanhantes das corporações, portando acessórios ou não, devem estar identificados 

por crachás, camisetas ou bonés, constando o nome da entidade para se posicionarem na 

preparação da corporação.   

PARÁGRAFO ÚNICO: O não cumprimento dos Artigos, 61, e 63 implica em perda de 10% do total de 

pontos possíveis pela Corporação.    

Art. 64 - O Regente é o responsável pela disciplina no alojamento, banheiros, refeitórios e outros, 

mantendo e entregando limpas as instalações, podendo, ainda, ser penalizado com a desclassificação 

de sua Corporação do evento por danos ao patrimônio público ou particular.    

Art. 65 - Cada corporação poderá participar apenas de uma categoria técnica e etária.   

PRIMEIRO PARÁGRAFO: O mesmo, não vale para componentes. Estando estes, liberados para 

participar em até duas corporações;  

SEGUNDO PARÁGRAFO: Sendo que Para Pelotão de Bandeiras, Corpo Coreográfico, Balizas e Mores, 

os mesmos serão avaliados apenas uma vez se caso participarem de corporações da mesma faixa 

etária, assim como previsto no segundo parágrafo dos artigos, 33, 39, 50 e 61.  

TERCEIRO PARÁGRAFO: O segundo parágrafo apenas se aplica se caso Pelotão de Bandeiras, Corpo 

Coreográfico, Balizas e Mores forem os mesmos, sendo descriminado já com nomes e numeração de 

documentos na ficha de inscrição, assim como previsto no segundo parágrafo dos artigos, 33, 41, 50 

e 61.  

Art. 66 - As despesas com transportes, alimentações e inscrições são de responsabilidade das 

corporações participantes do campeonato.    

Art. 67 - A Comissão Organizadora reserva-se o direito de veiculação, da maneira que lhe convir, de 

material fotográfico, gravações de vídeo e de áudio, preservando sempre a menção do nome 

completo da entidade que dele participar, sendo de responsabilidade das entidades participantes a 

autorização de cada um de seus integrantes do uso de sua imagem.   
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PARÁGRAFO ÚNICO: Em qualquer caso, a veiculação será feita com o intuito exclusivo de pesquisa, 

divulgação gratuita do trabalho de evolução técnico-instrumental ou a título de documentação, 

apresentado pela Comissão Organizadora.  

Art. 68 - O Regente, Dirigente, Músico ou integrante de qualquer corporação participante que tenha 

comportamento inadequado ou incompatível com os objetivos da Copa da Amizade de Bandas e 

Fanfarras, que tente desacreditar ou denegrir qualquer Membro das Comissões, Avaliadora, Técnica 

ou Organizadora, será suspenso por 2 ( dois) anos da competição, ainda que tenha obtido direito, 

conforme critérios estabelecidos para acesso e, dependendo do caso, de ameaça, calúnia, injúria ou 

difamação, será elaborado um Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia mais próxima do local 

onde tenha ocorrido o fato.  

Art. 69 - Os casos disciplinares de descumprimento do regulamento, éticos e demais previstos, serão 

analisados in loco e decididos no decorrer da Copa da Amizade de Bandas e Fanfarras, por uma 

comissão de 2 (dois) membros designados, pela Comissão Organizadora.   

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Nos casos analisados e decididos no decorrer da Copa da Amizade de 

Bandas e Fanfarras não caberão recursos;  

Art. 70 – A Copa da Amizade de Bandas e Fanfarras terá Dois (dois) presidentes, sendo 1 (um) 

presidente de mesa e 1 (um) presidente de pista, assim os mesmos sendo designados pelos 

organizadores de mesa.  

Art. 71 - É expressamente proibido o consumo de bebidas alcoólicas nos alojamentos, nos locais e 

arredores do evento por integrantes ou acompanhantes de corporações participantes.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO: No caso de descumprimento deste artigo, a Corporação será sumariamente 

desclassificada.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os casos omissos são resolvidos pela Comissão Organizadora da Copa da 

Amizade de Bandas e Fanfarras.  

Art. 72 - Qualquer corporação que se sentir prejudicada e/ou ainda, observar fatos que não tenham 

sido apurados pela Comissão Organizadora e seus avaliadores, terá o prazo máximo de 15 minutos 

após a última apresentação da sua categoria técnica para manifestar-se, mediante a declaração 

formal enviada a Comissão Organizadora, a qual irá analisar e tomar as providências cabíveis, com 

base neste regulamento.  

Art. 73 – Para entrada de recursos cada corporação terá apenas 15 minutos após o fim de cada 

categoria técnica, sendo que se for recurso de aspecto musical deverá ser protocolado com o 

presidente de mesa e para aspecto de linha de frente deverá ser protocolado com o presidente de 

pista, em ambos os casos, os mesmos designarão apenas mais 2 (dois) outros jurados da área musical 

ou de pista para debaterem informações e assim sendo divulgada depois.  
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Art. 74 - Este Regulamento Geral entra em vigor nesta data.   

 

Rio do Oeste 15 de Abril de 2019.  

 

Art. 75 - Revogam-se as disposições em contrário.  
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FICHA DE INSCRIÇÃO  
 CORPORAÇÃO:  

  

 

   

CIDADE:                                                                            ESTADO:  

   

CATEGORIA TÉCNICA:  

FAIXA ETÁRIA:    INFANTIL (     ) INFANTO JUVENIL (     ) JUVENIL (      ) SÊNIOR (       )              

  

Nº DE INTEGRANTES:   

  

ENTIDADE MANTENEDORA:   

  

E-MAIL:                                                                                              TELEFONE: (         )  

  

MAESTRO OU REGENTE:  

  

 

ALOJAMENTO: 

SEXTA FEIRA / SÁBADO (     )   SÁBADO / DOMINGO (     ) 

ALOMOÇO SÁBADO VALOR DE R$12,50 POR PESSOA. (    ) QUANTIDADE (             ) 

DEMAIS REFEIÇOES SÃO DE RESPONSABILIDADE DE CADA CORPORAÇÃO 

 

  

 Assinatura do responsável 
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ESTANDARTE  

Em ordem de apresentação: 

PARTICIPA DE OUTRA CATEGORIA TÉCNICA    SIM (      ) NÃO (      )  

MESMA FAIXA ETÁRIA   SIM (      ) NÃO (      )  

Nome:           

Nº Documento:  

  

Nome:           

Nº Documento:  

  

  

  

PELOTÃO DE BANDEIRAS  
 Em ordem de apresentação: 

PARTICIPA DE OUTRA CATEGORIA TÉCNICA    SIM (      ) NÃO (      )  

MESMA FAIXA ETÁRIA   SIM (      ) NÃO (      )  

Nome:           

Nº Documento:  

  

Nome:           

Nº Documento:  

  

Nome:           

Nº Documento:  

  

 Nome:           

Nº Documento:  

  

Nome:           

Nº Documento:  

  

Nome:           

Nº Documento:  
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CORPO COREGRÁFICO  

Em ordem de apresentação: 

PARTICIPA DE OUTRA CATEGORIA TÉCNICA    SIM (      ) NÃO (      )  

MESMA FAIXA ETÁRIA   SIM (      ) NÃO (      )  

Nome:           

Nº Documento:  

  

Nome:           

Nº Documento:  

  

Nome:           

Nº Documento:  

  

 Nome:           

Nº Documento:  

  

Nome:           

Nº Documento:  

  

Nome:           

Nº Documento:  

  

BALIZA OU BALIZADOR  
Em ordem de apresentação: 

PARTICIPA DE OUTRA CATEGORIA TÉCNICA    SIM (      ) NÃO (      )  

MESMA FAIXA ETÁRIA   SIM (      ) NÃO (      )  

Nome:           

Nº Documento:  

  

Nome:           

Nº Documento:  
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MÓR DE COMANDO 

PARTICIPA DE OUTRA CATEGORIA TÉCNICA    SIM (      ) NÃO (      )  

MESMA FAIXA ETÁRIA   SIM (      ) NÃO (      )  

Nome:           

Nº Documento:  

                            CORPO MUSICAL 
Em ordem de apresentação: 

PARTICIPA DE OUTRA CATEGORIA TÉCNICA    SIM (      ) NÃO (      )  

MESMA FAIXA ETÁRIA   SIM (      ) NÃO (      )  

Nome:           

Nº Documento:  

  

Nome:           

Nº Documento:  

  

Nome:           

Nº Documento:  

  

Nome:           

Nº Documento:  

  

Nome:           

Nº Documento:  

  

Nome:           

Nº Documento:  

Nome:           

Nº Documento:  

  

Nome:           

Nº Documento:  

         

 

Nome:           

Nº Documento:  
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Nome:           

Nº Documento:  

Nome:           

Nº Documento:  

  

Nome:           

Nº Documento:  

  

Nome:           

Nº Documento:  

Nome:           

Nº Documento:  

  

Nome:           

Nº Documento:  

Nome:           

Nº Documento:  

  

Nome:           

Nº Documento:  

  

Nome:           

Nº Documento:  

Nome:           

Nº Documento:  

  

Nome:           

Nº Documento:  

Nome:           

Nº Documento:  

  

Nome:           

Nº Documento:  
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FICHA PARA ENTRADA DE RECURSO 

CORPORAÇÃO:  

  

 

   

CIDADE:                                                                            ESTADO:  

   

CATEGORIA TÉCNICA:  

FAIXA ETÁRIA: INFANTIL (     ) INFANTO JUVENIL (     ) JUVENIL (      ) SÊNIOR (       )              

  

Nº DE INTEGRANTES:   

  

ENTIDADE MANTENEDORA:   

  

MOTIVO DO RECURSO:  

DESRESPEITO DE CORPORAÇÃO: SIM (      ) NÃO (      )  

PROBLEMAS COM AVALIAÇÃO:   SIM (      ) NÃO (      )  

 

QUESITO DO RECURSO: 

ESTANDARTE (     )   PELOTÃO DE BANDEIRAS (     )   CORPO CORREOGRÁFICO (     )        

BALIZA (     )    MÓR / COMANDANTE (     )    REGENTE (     )   CORPO MUSICAL (     )                                                  

OBS: Prazo máximo de 15 minutos após a última apresentação da sua categoria técnica para 

manifestar-se.    

 

 

Assinatura do responsável.    

 



COPA AMIZADE DE BANDAS E FANFARRAS  
 

Rio do Oeste – SC  

  

 
 
 
 

DESCREVA MANUALMENTE SUA RECLAMAÇÃO 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

OBS: Prazo máximo de 15 minutos após a última apresentação da sua categoria técnica para 

manifestar-se.   

 

 

 

 

Assinatura do responsável.  


