REGULAMENTO
O Concurso Atleta + 2012 tem por objectivo descobrir a atleta que representa com beleza, simpatia e fairplay
o Torneio de Andebol feminino do S. Félix da Marinha, que será realizado entre o dia 30 de Março e o dia 1 de
Abril de 2012.

1 - PARTICIPANTES
eminino do S. Félix da Marinha.
Marinha
1.1 - Pode participar qualquer atleta, inscrita no I Torneio de Andebol Feminino

2 - INSCRIÇÃO
2.1 - Para participar, a interessada deverá preencher a ficha de inscrição do Concurso,
Concurso que estará disponível
no dossier entregue na reunião técnica.
2.2 - A atleta deverá entregar a ficha de inscrição
inscrição, devidamente preenchida, no secretariado do Torneio,
Torneio onde
será ainda fotografada pela organização do concurso
concurso.
2.3 - A fotografia de cada atleta será afixada num placard,, para conhecimento de todas as equipas.

3 – SELECÇÃO (por etapa)
Selecção por voto:
3.1 - Qualquer atleta ou treinador(a) poderá participar
participar, efectuando um voto (em boletim próprio e a introduzir
na urna de voto) na sua candidata preferida. Esta votação deverá ter em consideração os seguintes itens:
• Mais bonita;
• Mais fotogénica.
cinco) candidatas com o maior
3.1.1 - Nesta votação (até às 20:00 horas do dia 31) serão seleccionadas as 5 (cinco
número de votos, para a semifinal. Caso haja empate de pontos o critério de desempate será: a candidata
votada pela organização.
erá divulgada no placard,, assim que encerradas as votações.
3.1.2 - A lista das semifinalistas será
Selecção por Juri:
3.2 - Um júri de 5 pessoas, indicadas pela organização, escolherá as outras 5 semifinalistas.
semif
Os critérios para
esta selecção
cção deverão ter em consideração os seguintes itens, relativos à frase escrita pela candidata no
momento da inscrição:
• Originalidade;
• Criatividade;
• Compatibilidade com o tema proposto.
cionadas as 5 (cinco) candidatas com o maior número de votos. Caso haja
3.2.1 - Nesta votação serão seleccionadas
empate de pontos o critério de desempate será uma nova votação entre os jurados.
3.2.2 - A lista das semifinalistas será divulgada no placard, assim que encerradas as votações.

Semifinal
3.3 - A semifinal acontecerá às 22:00 horas do dia 31 de Março e terá como resultado a escolha de 5 candidatas
que participarão na fase final.
3.3.1 - As 10 (dez) semifinalistas deverão desfilar, numa única passagem, com votação de um júri de 5 (cinco)
pessoas, estipulado pela organização do evento.
3.3.2 - Desfile:
• As roupas e adereços serão disponibilizados pela organização, mas a preparação de maquilhagem e
cabelo ficará por conta de cada candidata.
3.3.3 - Votação:
• um júri formado por 5 (cinco) pessoas, indicadas pela organização, assistirá ao desfile e indicará na
ficha de votação, um valor para cada requisito, de 1 a 10;
• os requisitos avaliados são: beleza, simpatia, desenvoltura, criatividade;
• as 5 (cinco) candidatas mais votadas irão à final.

Final
3.4 - Na final, um júri formado por 5 (cinco) pessoas, indicadas pela organização, fará uma votação das
finalistas. Os critérios para esta votação deverão ter em consideração os seguintes itens:
• Atleta mais simpática;
• Atleta com mais fairplay;
• Atleta que mais contribuiu, em campo, para o jogo da equipa.
3.4.1 - Nesta votação, que decorrerá no dia 1 de Abril, será eleita a Atleta + 2012. Caso haja empate de pontos o
critério de desempate será uma nova votação entre os jurados.

4 – DIVULGAÇÃO E ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIO
4.1- A Atleta + 2012 será divulgada e premiada na Cerimónia de Encerramento do Torneio.

A organização

