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DE CHEERLEADING E DANÇA - 2012

A União Brasileira de Cheerleaders – UBC em parceria com a Comissão Paulista de 
Cheerleading, irão realizar o II Festival e o Campeonato Brasileiro de Cheerleading e Dança de 
2012.

I - Local, datas e horário:

Local: AABB – São Paulo – Estrada de Itapecerica, 1.935 – Santo Amaro – São Paulo - SP

Dia: 15/12/2012 - Sábado;

Horário: a partir das 10h00.

II - Organização e Execução:

Artigo. 1º - Festival e Campeonato Brasileiro de Cheerleading e Dança - 2012 será 
organizado e executado pela União Brasileira de Cheerleaders - UBC e Comissão Paulista de 
Cheerleading em parceria com a AABB – São Paulo, Silvio Fotos e Go2Sports!.

III - Participação

Artigo. 2º - Poderão participar equipes e praticantes de Cheerleading e equipes/grupos de Dança 
de qualquer idade e sexo, representando alguma entidade/grupo, contidos no regulamento.

Parágrafo primeiro: Haverá as seguintes classes para os participantes – Escolar (para 
praticantes e equipes até o Ensino Médio), Universitária (para praticantes e equipes do Ensino 
Superior) e Open (para qualquer indivíduo, equipe ou entidade, que não se enquadre nas Classes 
Escolar e Universitária).

Parágrafo segundo: O Festival e o Campeonato Brasileiro de Cheerleading e Dança 2012 
contarão com as seguintes Divisões: Cheer, Dance, Saltos e Elevações.

Parágrafo terceiro: A classe Escolar será subdividida em: Escolar I – até 13 anos; Escolar II – 14 
anos e acima.

Parágrafo quarto: Na Classe Escolar I será permitida a participação de até 02 (dois) membros 
que não se enquadram na faixa etária máxima (13 anos), contanto que esta quantidade seja igual 
ou inferior a 1/3 (um terço) da quantidade total de membros da equipe/grupo.

Parágrafo quinto: Os participantes da Classe All Stars poderão ter qualquer faixa etária.

Parágrafo sexto: Os participantes poderão fazer parte de até 02 equipes de Classes distintas 
(ex: Escolar I e Open; Escolar II e Open ou Universitária e Open). Ou de diversas equipes/grupos 
diferentes da Classe Open.

Parágrafo sétimo: Os participantes poderão se inscrever nas 04 (quatro) Divisões de disputa.

União Brasileira de Cheerleaders 
www.ubcheer.com.br



II  FESTIVAL E CAMPEONATO BRASILEIRO 
DE CHEERLEADING E DANÇA - 2012

Parágrafo oitavo: Algumas Divisões de disputa serão divididas nos Gêneros: All Girl (apenas 
pessoas do sexo feminino), Co Ed (misto) e All Boy (apenas pessoas do sexo masculino).

Artigo. 3º – Na Classe Escolar o evento seguirá o formato de Festival, haverá classificação, mas 
todos receberão premiações iguais.

Artigo. 4º – Na Classes Universitária e Open o evento será no formato de competição, com 
classificação e premiação diferenciada dos primeiros, segundos e terceiros colocados e medalhas 
de participação para os outros colocados.

IV – Inscrições

Artigo. 5º - As inscrições encerram no dia 28 (vinte e oito) de novembro, para a participação no 
evento. Para as inscrições, as entidades deverão encaminhar a relação nominal dos membros, 
em suas respectivas divisões de disputas, para o e-mail: rodrigo@cheerleading.com.br até data 
limite.

Artigo. 6º - O modelo das fichas de inscrição e de relação nominal faz parte deste regulamento.

Artigo. 7º - Cada grupo/equipe poderá inscrever até 02 (duas) coreografias (01 (uma) - Cheer e 
01 (uma) - Dance) e deverá ter o minimo de 05 (cinco) e até 36 (trinta e seis) participantes da 
Divisão Cheer e o minimo de 06 (seis) até 30 (trinta) participantes na Divisão Dance.

Artigo. 8º – Cada grupo/equipe poderá inscrever 04 (quatro) grupos diferentes de participantes 
na Divisão Elevações.

Artigo. 9º – Cada grupo/equipe poderá inscrever na Divisão Saltos, até 16 (dezesseis) pessoas 
diferentes, podendo ser 01 pessoa no Individual ou 02 pessoas no Dupla, em cada Gênero.

Artigo. 10º - A taxa de inscrição para cada participante será 01kg de alimento não perecível 
(Obrigatório) e mais:

a) R$ 20,00 cada membro – por cada Divisão de disputa/participação;

Paragrafo primeiro: O pagamento deverá ser realizado, até o dia 30 de novembro de 2012, 
através de Depósito Bancário Nominal, no Banco Caixa Economica Federal, na Agencia 3211 - 
Conta Poupança: 4186/3 – Operação 013 – em nome de Rodrigo Gonçalves da Silva.

Obs.: O valor depositado dever ser condizente ao número de participantes inscritos em todas as 
Divisões de disputa. Este valor não será restituído em nenhuma hipótese.

Paragrafo segundo: o comprovante de pagamento deve ser encaminhando, até o dia 30 de 
novembro de 2012, para rodrigo@cheerleading.com.br.

Paragrafo terceiro: Não serão aceitas inscrições na data do evento.
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Paragrafo quarto: Os alimentos são obrigatórios para a participação dos inscritos e o acesso dos 
espectadores.

V – Apresentações e Disputas

Artigo. 11º - O tempo de duração para cada apresentação nas Divisões Cheer e Dance será de 
no máximo 02 (dois) minutos e 30 (trinta) segundos, devendo ser precedida de um canto/grito de 
guerra da entidade, de tempo máximo de 30 (trinta) segundos na Divisão Cheer. A contagem 
começará ao primeiro movimento coreografado ou nota de música e terminará ao último 
movimento coreografado ou nota de música, conforme o que aconteça por último. Deve-se 
observar que a música escolhida seja adequada a todos os membros presentes no evento.

Paragrafo primeiro: As equipes das Divisões Cheer, Dance e Elevações terão até 05 (cinco) 
segundos de tolerância, para com o limite da rotina/apresentação.

Paragrafo segundo: Após o limite de 5 (cinco) segundos as equipes/grupos serão penalizados:

a) 06 (seis) à 10 (dez) segundos – menos 05 (cinco) pontos;

b) 11 (onze) à 15 (quinze) segundos – menos 10 (dez) pontos;

c) acima de 15 (quinze) segundos – menos 20 (vinte) pontos.

Paragrafo terceiro: Não há tolerância para a Divisão Saltos, após o limite serão penalizados:

a) até 05 (cinco) segundos – menos 10 (dez) pontos;

b) 06 (seis) à 10 (dez) segundos – menos 20 (vinte) pontos.

Paragrafo quarto: Para as equipes All Stars a apresentação do grito é facultativa. 

Artigo. 12º - Os responsáveis deverão entregar o CD identificado aos organizadores do evento 
minutos antes de cada apresentação, sinalizando a faixa a ser tocada em cada apresentação, e 
retirá-lo logo em seguida.

Parágrafo primeiro: A equipe organizadora não se responsabilizará pelos CDs esquecidos e que 
não tocarem no local do evento.

Parágrafo segundo: Não será aceito nenhum material (pen drive, celulares, iPod, MP3 e outros), 
que contenha o áudio para ser usado pela equipe/grupo.

Parágrafo terceiro: Os responsaveis/Coaches poderão testar os Cds antes do inicio das 
competições.

Artigo. 13º - As rotinas/coreografias das equipes participantes deverão conter os seguintes 
elementos obrigatórios:
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Divisão Cheer:

1. Canto/Grito de Guerra – de no máximo 30 (trinta) segundos – que deve ser realizada antes da 
coreografia;

2. Dança;

3. Movimentos acrobáticos (de qualquer nível de dificuldade);

4. Saltos padronizados (de qualquer nível de dificuldade);

5. Elevações (de qualquer nível de dificuldade);

6. Pirâmide Humana;

7. Arremesso (opcional);

8. Cheer Music.

Divisão Dance:

1. Dança;

2. Cheer Music.

Divisão Elevações:

1. Elevações (de qualquer nível de dificuldade);

2. Desmonte (de qualquer nível de dificuldade);

3. Movimentos acrobáticos (Opcional);

4. Cheer Music ou música;

Divisão Saltos:

1. Saltos Padronizados (de qualquer nível de dificuldade);

2. Movimentos acrobáticos e/ou coreografia (Opcional);

3. Cheer Music ou música (nível Premier);

Artigo. 14º - A contagem da pontuação nas apresentação será dada mediante a execução dos 
movimentos/elementos e níveis de dificuldades realizadas.
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Paragrafo primeiro: no evento, não haverá acumulo de pontuação geral para as equipe/grupos. 
Todas as equipes e participantes iniciarão com a pontuação zerada, e as pontuações serão dadas 
pelas Divisões de participação e para cada participante ou equipe, individualmente.

Paragrafo segundo: Cheer Music é a música utilizada pelas equipes em eventos de 
Cheerleading e dança, composta por um mix de diversas músicas, com transições e com 
possíveis marcações com efeitos para os movimentos apresentados.

Artigo. 15º - Para as rotinas/coreografias apresentadas, que não constarem os itens obrigatórios, 
será penalizada com a perda de 10 (dez) pontos, para cada item ignorado.

Paragrafo primeiro: O elemento Arremesso será opcional, mas a equipe que realizá-lo marcará 
a pontuação devida do elemento, a equipe que não realizá-lo não perderá pontos.

Paragrafo segundo: as apresentações serão realizadas em uma superfície de EVA (tatame) de 
12m X 12m. 

* Obs.: É EXPRESSAMENTE PROÍBIDA A APRESENTAÇÃO DE ROTINAS/COREOGRAFIAS, 
QUE SEJAM IDENTICAS A ROTINAS/COREOGRAFIAS DE OUTRAS EQUIPES, GRUPOS OU 
CLIPES, JÁ REALIZADOS, EM SUA TOTALIDADE OU PARCIALMENTE, EM DURAÇÃO 
EXPRESSIVA, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.

VI – Das Disposições Gerais

Artigo. 16º- A programação do evento será:

10h00 – Recepção/acomodação das equipes participantes, torcedores professores, amigos e 
responsáveis. Reunião dos professores/responsáveis pelas equipes com a Comissão Técnica. 
Aquecimento e reconhecimento da area de disputa. 
10h40 - Abertura do evento com apresentação das entidades e Hino Nacional**.
10h50 às 11h50 - Apresentações dos indivíduos e duplas da Divisão Saltos – Elite e Premier;
12h00 às 12h50 – Apresentações das equipes da Divisão Elevações – Elite e Premier;
13h00 às 14h00 – Apresentação das equipes da Divisão Dança, estilo Jazz, ou Hip Hop e ou 
Freestyle;
14h10 às 15h20 - Apresentações das equipes da Divisão Cheer;
15h30 às 16h10 – Premiação dos participantes;
16h10 às 17h – Confraternização.

IMPORTANTE: * Informamos que os horários das divisões poderão ser alterados;
** É obrigatório a participação dos membros representantes (devidamente uniformizado) da 
entidades participantes na abertura do evento.
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Artigo. 17º - As entidades são responsáveis pela condição física e mental dos seus participantes, 
ficando a UBC, Comissão Paulista de Cheerleading e seus parceiros isentas da 
responsabilidades por eventuais problemas que venham ocorrer com os participantes antes, 
durante ou depois de cada apresentação, prestando os primeiros socorros, caso necessário .

Artigo. 18º - Os atletas e professores/treinadores não poderão estar sob influência de álcool, 
narcóticos, substâncias que melhorem o desempenho desportivo ou medicamentos que 
prejudiquem o desempenho natural e seguro desta atividade.

Artigo. 19º - Não é permitida a execução de rotinas (coreografias) vulgares ou com exploração 
excessiva da sensualidade.

Artigo. 20º - É proibido, em qualquer parte do corpo, o uso de acessórios como brincos, bottons, 
pulseiras, colares, anéis, presilhas duras, relógios, “piranhas”, óculos (lentes de contato são 
permitidas) e demais objetos que possam causar acidentes. Joelheiras, cotoveleiras e Tic Tacs 
(prendedores de cabelo) são permitidos.

Artigo. 21º - Todos os membros das equipes deverão usar tênis, com o solado adequado. Tênis 
de molas não são considerados adequados.

Artigo. 22º - Nenhum aparato para impulsionar os atletas, exceto o tatame, será permitido.

Artigo. 23º - Acessórios: Bandeiras, faixas, cartazes, pompons, megafones e pedaços de tecido 
são os únicos acessórios permitidos, contanto que as superfícies duras ou pontiagudas, caso 
haja, sejam devidamente isoladas com uma fita protetora e mantidas a uma distância segura com 
relação aos membros da equipe durante a execução da rotina.

Artigo. 24º - Os participantes deverão estar com ao menos um dos pés, mão ou parte do corpo (à 
exceção do cabelo) na superfície de apresentação ao início e durante toda a rotina.
Exceção: Desmontes e/ou arremessos de Flyer ou Flyer ligada(o) à(s) mão(s) de ao menos uma
base que esteja em contato com a superfície de apresentação. E movimentos acrobaticos.

Artigo. 25º - No caso de cabelos longos, mantê-los presos por elásticos ou outros objetos macios 
e maleáveis.

Artigo. 26º - Qualquer equipe, cujos membros declararem falsamente sua participação na 
instituição de esta representando ou dados, será desclassificada e, em caso de descoberta 
posterior, perderá o título conquistado.

Paragrafo primeiro: A equipes que representam uma entidade de ensino, deverão apresentar 01 
(um) documento da entidade, comprovando a matricula dos estudantes na instituição.

Paragrafo Segundo: todos os participantes deverão apresentar o RG ou documento com a 
númeração do RG e foto, para comprovar a identificação.
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Artigo. 27º - Flyers principais obrigatoriamente serão do sexo feminino.

Artigo. 28º – O uniforme dos membros do sexo masculino devem incluir uma camiseta, com ou 
sem mangas, calças ou bermudas. Membros do sexo feminino deverão usar saia ou short e 
blusinha ou top, ou vestidinho, na Divisão Cheer, Saltos e Elevações. Todos os membros deverão 
usar tênis durante a rotina e as apresentações.

Parágrafo único: As vestes devem, necessariamente, representar as cores da equipe.

Artigo. 29º - Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos, pela ComissãoTécnica do 
evento, União Brasileira de Cheerleaders(UBC) e Comissão Paulista de Cheerleading, tomando 
por base as normas das entidades e a legislação vigente no País.

VII – Das Disposições Específicas da Divisão Cheer

Artigo. 30º - Esta Divisão compreende as equipes que executam movimentos básicos do 
Cheerleading, Saltos Padronizados, Elevações, Pirâmides, Arremessos e acrobacias dentro uma 
rotina de 02 (dois) minutos e 30 (trinta) segundos, com música de fundo e precedida de um 
“Canto/Grito de guerra” da equipe de, no máximo, 30 (trinta) segundos.

Paragrafo Primeiro: Para as equipes All Stars o “Canto/Grito de guerra” é opcinal.

MODALIDADE CLASSE GENERO IDADE NÚMERO DE 
MEMBROS

ESTUDANTIL ESCOLAR I All Girl (fem) e/ou
Co Ed (Mista: masc e fem)

Até 13 anos 05 a 36 membros

ESCOLAR II All Girl (fem) e/ou
Co Ed (Mista: masc e fem)

Acima de 13 anos 05 a 36 membros

UNIVERSITÁRIA All Girl (fem) e/ou
Co Ed (Mista: masc e fem)

Livre 05 a 36 membros

OPEN All Stars All Girl (fem) e/ou
Co Ed (Mista: masc e fem)

Livre 05 a 36 membros

Artigo. 31º - Movimentos Acrobáticos:

A. Todas as acrobacias devem se originar na superfície de apresentação e nela terminar.
(Exceção: Quando realizadas sobre um arremesso/elevação/pirâmide, desde que terminem na 
superfície de apresentação ou com a Flyer nas mãos das bases em posição deitada – Rede).

B. Acrobacias por cima, por baixo ou através de uma elevação/pirâmide, indivíduo ou acessório 
não são permitidas.
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C. Executar acrobacias segurando ou em contato com qualquer acessório (Prop) não é permitido.

D. Acrobacias iniciadas a partir de impulso (corrida) ou não, deverão ter 1 (um) giro frontal, lateral 
ou reverso e, no máximo, 2 (dois) giros e ½ (meio) rotatórios.

Artigo. 32º - Elevações, Piramides e Arremessos:

A. 01(um) Spotter será necessário para qualquer pirâmide estendida (acima dos ombros).

B. Extensões com Flyer apoiado sobre um dos pés são permitidas.

C. Montagens e transições com giro rotatório são permitidas, desde que a Flyer execute no 
máximo 02 (dois) giros.

D. A Flyer poderá executar giro frontal, lateral ou reverso em transições entre pirâmides. Giros 
frontais ou reversos para monte ou desmonte são permitidos.

E. Elevações/pirâmides não podem se mover por cima ou por baixo de outra elevação/pirâmide 
(ex: “Shoulder sits” caminhando sob um “Elevador” (“Prep”).

F. Pêndulo transicional à altura dos ombros ou acima no qual a Flyer “cai” longe das bases requer 
03 (três) Bases Extras adicionais para cada lado sobre o qual o pêndulo cair, dos quais ao menos 
02 (duas) Bases Extras não façam parte das bases originais. O contato físico deverá ser mantido 
com as bases originais, que darão apoio aos membros inferiores da Flyer.

G. Em elevações de dupla, não será permitida a execução de giros aéreos frontais, laterais ou 
reversos, apenas giros no mesmo eixo.

H. “Cupis” duplos com uma única base requerem 01 (um) Spotter extra para cada Flyer.

I. Movimentos de liberação de Flyer são permitidos, mas não deverão exceder 50 (cinquenta) 
centímetros acima dos braços estendidos das bases (Exemplo: “Tic-tacs” são permitidos.). 

J. Movimentos de liberação não podem levar a Flyer a aterrissar em posição decúbito ventral.

K. Movimentos de liberação deverão trazer a Flyer de volta às bases originais.

L. O Movimento “Helicóptero” não será permitido.

M. Elevações invertidas não são permitidas (Flyer de ponta cabeça). Exceção: Posição “Agulha”. 
Nas Piramides são permitidas a posição para transições.

N. As Bases deverão recolher a Flyer protegendo-lhe, prioritariamente, a cabeça e os ombros.

O. Inversões descendentes não são permitidas.

P. Pirâmides 02 (dois) e ½ (meio) são permitidas.
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Q. Nos desmontes de pirâmides, as Flyers deverão ser recolhidas por ao menos 02 (duas) Bases.

R. Pirâmides já formadas não podem ter as bases substituídas.

S. Inversões transitórias nas quais as bases amparam a Flyer pelos braços são permitidas, 
contanto que haja somente uma rotação frontal ou reversa. Não são permitidas em Pirâmides 2 
(dois) e ½ (meio).

T. Desmontes em Rede com uma base única deverão ter um Spotter separado com ao menos 
uma mão/braço dando suporte à cabeça e à área dos ombros da Flyer no momento do desmonte.

U. Desmontes em Rede com múltiplas bases, à altura dos ombros ou acima devem ter 02 (duas) 
Bases e um Spotter separado, com ao menos uma mão/braço dando suporte à cabeça e à região 
dos ombros da Flyer no momento do desmonte.

V. Desmontes diretos para a superfície de apresentação devem ter assessoria de ao menos uma 
das bases originais.

W. Até 02 (dois) giros e ¼ (um quarto) são permitidos durante os desmontes em qualquer 
elevação/pirâmide.

X. Desmontes com giros laterais (estrelinhas) são permitidos. Desmontes com giros frontais ou 
reversos exigem auxílio das bases.

Y. Acrobacias diversas para desmonte estão proibidas.

Z. Formações de Elevações com única base são permitidas, mas é essencial a presença de 01 
(um) Spotter, para cada Elevação.

A'. Arremessos são permitidos contanto que haja no mínimo 03 (três) bases de arremesso. 01 
(uma) das bases deve estar atrás da Flyer durante o arremesso para assessorá-la.

B'. Os arremessos devem ser lançados a partir do nível da superfície de apresentação e, 
necessariamente, ter a Flyer recolhida em posição de Rede, por, ao menos, 03 (três) das bases 
originais, 01 (uma) das quais deve estar posicionada na região da cabeça e dos ombros da flyer. 
Durante o arremesso, as bases devem permanecer imóveis (Exemplo: Não deve haver 
arremesso em um ponto da superfície de apresentação de modo que a Flyer seja recolhida em 
outro ponto dessa superfície, levando as bases a se movimentarem. São permitidos arremessos 
da Flyer de um ponto ao outro, contanto que haja no minimo 04 (quatro) bases diferentes 
recepcionando a Flyer arremessada.

C'. Arremessos invertidos (ponta cabeça) não são permitidos.

D'. Nenhuma formação de pirâmide pode se mover sobre, sob ou através de um arremesso. Do 
mesmo modo, arremessos não podem passar sobre, sob ou através de pirâmides.
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E'. Em arremessos, até 2 (dois) giros rotatórios e ½ (meio) são permitidos no ar para a Flyer.

F'. É permitida para a Flyer a execução das posições dos saltos de Cheerleading durante os 
arremessos.

Artigo. 33º - Saltos:

A. Só serão considerados Saltos, apenas os movimentos semelhantes aos padronizados 
internacionalmente.

B. Todos os membros da equipe devem realizar no mínimo 01 (um) Salto dentro da rotina de 
apresentação.

C. É permitida a realização de movimentos acrobáticos, junto aos Saltos, mas estes devem estar 
diretamente ligados.

D. Os Saltos podem ser realizados de maneira pausada, sequencial e intercalada.

VIII – Das Disposições Específicas da Divisão Dance

Artigo. 34º - Esta Divisão compreende equipes/grupos que executam danças, dentro de 01 (uma) 
rotina de 02 (dois) minutos e 30 (trinta) segundos, com música.

MODALIDADE CLASSE ESTILO GENERO IDADE NÚMERO DE 
MEMBROS

ESTUDANTIL ESCOLAR I Hip Hop
Jazz
Freestyle

All Girl (fem) e/ou
Co Ed (Mista)

Até 13 anos 06 a 30 membros

ESCOLAR II Hip Hop
Jazz
Freestyle

All Girl (fem) e/ou
Co Ed (Mista)

Acima de 13 anos 06 a 30 membros

UNIVERSITÁRIA Hip Hop
Jazz
Freestyle

All Girl (fem) e/ou
Co Ed (Mista)

Livre 06 a 30 membros

OPEN All Stars Hip Hop
Jazz
Freestyle

All Girl (fem) e/ou
Co Ed (Mista: masc 
e fem)

Livre 06 a 30 membros

Artigo. 35º - Danças:

A. Nesta Divisão as equipes, ao se inscreverem, poderão executar rotinas de diversos ritmos 
incluindo ou não o uso de pompons. Não haverá divisão de estilos e cobrança da especificidade 
do estilo.
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B. Nesta Divisão não são permitidas Torcidas, Gritos, Elevações, Pirâmides ou acessórios 
(exceção: pompons).

C. Itens de vestimenta ou portáteis que complementem a coreografia serão permitidos, elas 
podem ser removidas e descartadas do corpo. Se pessoas do sexo masculino se apresentarem 
nesta Divisão, eles não poderão usar pompons. Itens que podem ser usados como vestimentas 
não são considerados Acessórios e são permitidos em todas as Classes.

D. Acrobacias são permitidas, contanto que uma mão, pé, ou parte do corpo (à exceção do 
cabelo) permaneça em contato com a superfície de apresentação. Essas execuções podem ser 
feitas individualmente ou em combinação. Manobras aéreas não são permitidas. Exemplos de 
execuções permitidas: Rolamentos frontais, reversos ou laterais, estrelas, paradas de mão, 
pontes, reversões frontais ou traseiras, giros de cabeça e rotação.

E. Elevação de um(a) dançarino(a) pode ocorrer, contanto que aquele que realizar a elevação 
esteja em contato permanente com a superfície de apresentação e a pessoa elevada esteja com 
a cintura à altura dos ombros deste ou abaixo. O movimento deve ser executado e, em seguida, 
o(a) dançarino(a) que foi elevado(a) deverá reassumir uma posição sobre a superfície de 
apresentação.

F. Elevações não são permitidas nesta Divisão. Exceção: Elevação de coxa e Shoulder Sit 
(sentada no ombro).

G. Não são permitidos arremessos nesta Divisão.

H. Um (a) dançarino (a) que esteja ligado a um (a) outro (a), o (a) qual ampara seu peso, não 
pode desligar-se dele (a) até que esteja devidamente amparado por outro (a) dançarino (a).

I. Coreografia vulgar, ofensiva e/ou música imprópria para uma plateia familiar não serão 
permitidas. As rotinas deverão ser direcionadas a todos os membros de uma família, agradando a 
todos. Material vulgar ou sugestivo ou coreografia que implique algo indecente, aparentando 
conteúdo ofensivo, preconceituoso ou sexual não será permitido.

IX – Das Disposições Específicas da Divisão Saltos

Artigo 36º - Esta Divisão compreende os indivíduos ou duplas que desejem executar Saltos 
padronizados. Os participantes deverão executar saltos em qualquer nível de dificuldade e 
sequência dentro do período máximo de 45 (quarenta e cinco) segundos nas disputas individuais 
e 60 (sessenta) segundos nas disputas em duplas, sem música, ou com música de fundo.

Paragrafo Primeiro: Haverá 02 (dois) níveis de disputa na Divisão Saltos: Elite e Premier.

Paragrafo Segundo: No nível Elite, os participantes apresentarão os Saltos sem fundo musical.

Paragrafo Terceiro: No nível Premier, os participantes irão apresentar os Saltos acompanhados 
por um fundo musical (Cheer music).
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Paragrafo Quarto: Os participantes da Classe Escolar I poderão disputar apenas o Nível Elite.

MODALIDADE CLASSE GÊNERO IDADE  NÚMERO DE 
MEMBROS

ESTUDANTIL ESCOLAR I All Girl (fem)
Co Ed (Mista)
All Boy (masc)

Até 13 anos 01 ou 02 membros
02 membros
01 ou 02 membros

ESCOLAR II All Girl (fem)
Co Ed (Mista)
All Boy (masc)

Acima 13 anos 01 ou 02 membros
02 membros
01 ou 02 membros

UNIVERSITÁRIA All Girl (fem)
Co Ed (Mista)
All Boy (masc)

Livre 01 ou 02 membros
02 membros
01 ou 02 membros

OPEN All Stars All Girl (fem)
Co Ed (Mista)
All Boy (masc)

Livre 01 ou 02 membros
02 membros
01 ou 02 membros

Artigo 37º – Os participantes da Classe Escolar I devem realizar de 03 (três) a 04 (quatro) Saltos 
padronizados de Cheerleading, sendo obrigatoriamente 02 (dois) diferentes.

Artigo 38º – Os participantes da Classe Escolar II devem realizar de 04 (quatro) a 06 (seis) Saltos 
padronizados de Cheerleading, sendo obrigatoriamente 03 (três) diferentes.

Artigo 39º – Os participantes das Classes Universitária e Open devem realizar de 05 (cinco) a 08 
(oito) Saltos padronizados de Cheerleading, sendo obrigatoriamente 04 (quatro) diferentes.

Artigo 40º – As equipes/grupos podem inscrever até 06 (seis) duplas diferentes e 04 (quatro) 
participantes individuais diferentes.

Parágrafo único: o membro que participou de 01 (uma) dupla não pode participar de outra dupla 
e no individual e vice versa, o membro que participar da Elite não pode disputar a Premier.

A. Os indivíduos devem executar em até 45 (quarenta e cinco) segundos, com pausa ou não, os 
Saltos Padronizados de qualquer grau de dificuldade. No caso de duplas, o tempo será de 60 
(sessenta) segundos, os saltos deverão ser sincronizados ou coreografados.

B. Não serão permitidas Elevações, Cantos ou Torcidas nesta Divisão, dos realizantes.

C. Os participantes deverão usar uniformes que os identifique, ainda que não pertençam a uma 
equipe, conforme normas gerais.
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D. Nesta Divisão são permitidos apenas pompons como Acessórios, mas apenas no Gênero All 
Girl.

E. Os indivíduos ou duplas serão avaliados com relação ao domínio da técnica, a sincronia (no 
caso de duplas), a contagem ou tempo de realização dos movimentos, a confiança, o 
desenvolvimento, a impressão causada, a eficácia e a postura.

F. É permitida a realização de movimentos acrobáticos ou coreografia. Podendo estar separados 
dos Saltos no Nível Elite.

G. Para os participantes do Nível Premier o sincronismo com a música será levado em 
consideração.

H. A realização de movimentos acrobaticos ou coreografados devem estar diretamente ligados 
aos Saltos, no Nível Premier.

X – Das Disposições Específicas da Divisão Elevações

Artigo 41º - Esta Divisão compreende as apresentações das equipes, que realizarão Elevações 
e/ou Arremessos, por no máximo 1 (um) minuto, com fundo musical.

MODALIDADE CLASSE GÊNERO IDADE  NÚMERO DE 
MEMBROS

ESTUDANTIL ESCOLAR I All Girl (fem)
Co Ed (Mista)

Até 13 anos 05 membros
04 membros

ESCOLAR II All Girl (fem)
Co Ed (Mista)

Acima 13 anos 05 ou 04 membros
04 ou 03 membros

UNIVERSITÁRIA All Girl (fem)
Co Ed (Mista)

Livre 05 ou 04 membros
04 ou 03 membros

OPEN All Stars All Girl (fem)
Co Ed (Mista)

Livre 05 ou 04 membros
04 ou 03 membros

Artigo 42º – O Gênero All Girl será composto por 05 (cinco) pessoas no Nível Elite, e 04 (quatro) 
pessoas no Nível Premier, mais 01 (um) Spotter de qualquer sexo, que poderá fazer a segurança, 
mas não poderá participar da realização dos movimentos.

Artigo 43º – O Gênero Co Ed será composto por 04 (quatro) pessoas no Nível Elite, e 03 (três) 
pessoas no Nível Premier, mais um Spotter de qualquer sexo, que poderá fazer a segurança, mas 
não poderá participar da realização dos movimentos.

Paragrafo Primeiro: na Classe Escolar I só o Nível Elite será disputado.
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Paragrafo Segundo: Para participar do Gênero Co Ed, basta a presença de 01 (um) participante 
do sexo masculino, podendo as demais bases serem femininas, caso assim a equipe deseje.

A. A Flyer deve ser obrigatoriamente do sexo feminino.

B. Os participantes deverão usar uniformes que os identifique, ainda que não pertençam a uma 
equipe de Cheer, conforme normas gerais.

C. Na Divisão Elevações são permitidos apenas pompons como Acessórios.

D. É permitida a realização de movimentos acrobáticos.

E. É permitida a realização de arremessos.

F. Obrigatoriamente as Elevações devem ser diferentes. Podendo a diferença ser na fase de inicio 
(elevação), meio (figuração e apresentação da posição) ou na fase final (desmonte).

XI – Ficha de Inscrição

Artigo 44º – A ficha de inscrição estará disponivel separadamente no site, para ser baixada e 
preechida.

Artigo 45º – Utilize fichas de incrições diferentes para cada Divisão e Gênero de disputa.

Artigo 46º – As fichas de inscrições devem ser encaminhadas até o dia 28 de Novembro de 
2012, para o e-mail: rodrigo@cheerleading.com.br 

Artigo 47º – As entidades pertencentes a Modalidade Estudantil – Escolar I e II e Universitária 
devem apresentar um documento da entidade de ensino que representam, comprovando a 
matricula de todos os inscritos na entidade.

Paragrafo Único: O documento da entidade de ensino deve ser em papel timbrado e com o 
carimbo da entidade, assim com a assinatura do responsável pela elaboração do documento. A 
falta do mesmo documento ou do nome do participante, impedirar a participação da equipe ou 
membro no evento.

Artigo 47º – Todos os participantes deverão estar portando RG ou documento que contenha a 
númeração do RG e foto. Este documento deve ser apresentado na identificação.
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Ficha de inscrição – 2011

GRUPO/EQUIPE: CLASSE/DIVISÃO:

GÊNERO:  CIDADE/ESTADO:

RESPONSÁVEL PELA EQUIPE:

RG e CPF:

E-MAIL:

TELEFONE FIXO E TELEFONE CELULAR:

ENTIDADE QUE REPRESENTA:

NOME DO PARTICIPANTE RG DO 
PARTICIPANTE

IDADE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

* Para a inscrição de diversas equipes e Divisões use diferentes Fichas de Inscrição.
** É obrigatória a apresentação da declaração da entidade de ensino, para as Classe Escolar I, II e Universitária e 
documento de identificação de todos os membros (todas as Classes).

DECLARO ESTAR CIENTE DAS REGRAS E NORMAS EXPLICITAS NO DOCUMENTO E QUE OS PARTICIPANTES 
INSCRITOS GOZAM DE PLENA SAÚDE FÍSICA E MENTAL.
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