
REGULAMENTO DF STREET  

1. ETAPAS  

O circuito DFSTREET será dividido em 4 etapas:
A 1ª será realizada nos dias 06 e 07 de agosto, no skatepark da Esco-
la Classe 01 (Cidade Estrutural);
A 2ª etapa acontece nos dias 13 e 14 de agosto no skatepark da Praça 
dos Eucaliptos (Ceilândia);
A 3ª etapa será nos dias 20 e 21 de agosto, na quadra poliesportiva da 
QN 14 Riacho Fundo II;
A 4º e última etapa será nos dias 27 e 28 de agosto na Praça do DI em 
Taguatinga. 
         

2. INSCRIÇÕES

2.1. Serão gratuitas e poderão ser realizadas pela internet no endereço ww.facebook.com/dfstreet 
até o dia primeiro de agosto e nos locais de cada etapa até uma hora antes do inicio da competi-
ção.  No ato da inscrição fica o competidor ou seu responsável legal, caso menor de idade, ciente 
dos itens deste regulamento de competições, especialmente os itens 13.1 do tópico skate e 2.3 
do tópico inscrições. 
 
2.2. É obrigatória a apresentação de documento de identificação no ato da inscrição para todos 
os competidores, não sendo permitida a inscrição sem tal documento.  

2.3. Os atletas uma vez inscritos, cedem seu direito de imagem e som para posteriores divulga-
ções. Quanto aos dados cadastrais dos atletas, a sua atualização é de inteira responsabilidade 
dos mesmos.  

2.4. No caso dos menores de idade, é obrigatória apresentação de autorização-modelo assinada 
e acompanhada do responsável que a assinou junto a documento de identificação. No caso do 
menor estar sozinho, será necessária apenas autorização assinada junto ao documento original 
de quem a assinou. A autorização modelo pode ser encontrada para impressão na aba inscrições 
da  página: www.facebook.com/dfstreet
           
3. CATEGORIAS

3.1. O circuito terá as seguintes categorias: mirim, iniciante, amador 2 e amador 1. 

Mirim
(meninos entre 11 e 13 anos ou com no máximo 3 anos de participação nesta categoria)

Iniciante
(rapazes acima de 14 anos de idade ou com no máximo 4 anos concorrendo nesta categoria)

Amador 2
(com no máximo 5 anos competindo nesta categoria, independente da idade) 

Amador 1
(rapazes independente de sua idade e que competiram por mais de 5 anos na Amador 2)



4. BATERIAS DE COMPETIÇÃO

4.1. As baterias serão formadas de acordo com o número de inscrições de cada categoria e será 
organizado a critério dos juizes. 

4.2.  O atleta terá direito a duas voltas, sendo que a organização só utilizará a maior nota, das 
duas voltas, assim descartando a pior nota. 

4.3. As baterias de competição serão divulgadas antecipadamente e fixadas no painel de informa-
ção situado na área de atletas.

4.4. O competidor deve se informar sobre os horários das baterias de competição.

4.5. Caso o competidor não estiver presente na pista de competição no horário de sua bateria fica 
automaticamente desclassificado.

4.6. Não é permitida a mudança na ordem de baterias e nem na ordem de competidores, por ne-
nhum motivo, após o sorteio.

4.7. Após o aquecimento, a bateria se inicia e o atleta descerá na devida ordem anunciada pelo 
locutor, um por vez. Serão duas baterias onde cada competidor terá direito a uma volta de 1 (um) 
minuto, totalizando assim duas voltas de 1 (um) minuto. Considerasse a melhor volta. 

4.8. Caso haja 10 atletas ou menos inscritos em uma única categoria, a fase eliminatória será dis-
pensada e haverá apenas a fase final. Em caso de chuva, o campeonato será adiado para o final 
de semana seguinte. * Aplicável apenas para as etapas Ceilândia e Estrutural.

4.9.  A única nota que irá ser aproveitada será a maior nota das duas voltas, da final de cada eta-
pa. Com a somatória das três notas das etapas, que se definirá os classificados para a etapa final 
do circuito DFSTREET.                                             

5. FASE ELIMINATÓRIA

5.1. As 03 (três) primeiras etapas: Estrutural, Ceilândia e Riacho Fundo II, são classificatórias 
para a etapa final em Taguatinga.

5.2.  Somados os pontos das 03 (três) etapas classificatórias, 50 % do número de inscritos e pon-
tuados em cada categoria estão automaticamente classificados para a etapa final.

6. FASE FINAL

6.1. Será composta de 50% dos atletas pontuados em cada categoria;

6.2. Será duas baterias por categoria com 10 atletas cada, totalizando 20 atletas que obtiveram 
as maiores notas na fase eliminatória, tendo esses, 5 minutos para aquecer uma vez que identifi-
cados. 

6.3. Após o aquecimento, a bateria se iniciará e cada competidor terá direito a uma volta de 1 
(um) minuto. Totalizando duas voltas de 1 (um) minuto. Considerasse a melhor volta. 



7. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

Poderá ser composto por três juízes sendo um deles o Head Judge (Juíz Líder).
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;
- Criatividade: sair da uniformidade, inventar, ser diferente;
- Utilização da pista: análise do aproveitamento dos obstáculos;
- Número e variedade de manobras: quantidade de manobras acertadas e variedade delas.

7.1. Notas

Cada um dos três juízes dará nota de 0 a 100 para cada apresentação.As notas são comparati-
vas, ou seja, além de estarem relacionadas aos critérios de julgamento, também estão relaciona-
das às outras notas de outros competidores.

7.2. Definição de classificação

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;

7.3. Critérios de desempate (em ordem)

O desempate será feito através da média da apresentação descartada e se persistir o empate, na 
pista em volta única.

7.4. Resultados

Apenas os 30 primeiros colocados e suas notas serão divulgados para a imprensa e para os com-
petidores. Os competidores que não estiverem entre os 30 primeiros podem solicitar suas notas 
com o diretor de provas após o término da competição.

8. DISCIPLINA

8.1. Todos os skatistas deverão liberar a área de competição ao término de cada bateria de aque-
cimento, assim que solicitados para isso, ou haverá advertência. Na reincidência, o skatista fica 
suspenso do evento;

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

8.3. Todos os competidores que tiverem prêmios a receber devem participar da cerimônia de en-
trega de prêmios, a menos que seja dado o consentimento pelo diretor de provas, ou caso contrá-
rio, seu prêmio será embargado e destinado aos fundos da CUFA DF;

9. INFRAÇÕES E PENALIDADES

9.1. Uso de bebida alcoólica e ou entorpecentes na área de competição e proximidades: suspen-
são do atleta no evento e perda dos pontos daquela etapa;

9.2. Agressão física aos Juízes ou membros do Staff: suspensão automática do circuito;



9.3. Gestos de insultos aos Juízes ou membros do Staff: Advertência e na reincidência, suspen-
são do atleta no evento e perda dos pontos daquela etapa;

9.4. Ofensas verbais aos Juízes ou superiores: Advertência e na reincidência, suspensão do atle-
ta no evento e perda dos pontos daquela etapa;

9.5. Rasgar ou rasurar papeletas técnicas: suspensão do atleta no evento e perda dos pontos 
daquela etapa;

9.6. Jogar lixo ou qualquer tipo de objeto na área de competição: Advertência e na reincidência, 
suspensão do atleta no evento e perda dos pontos daquela etapa;

9.7. Ofensas verbais na área do evento: Advertência e na reincidência, suspensão do atleta no 
evento e perda dos pontos daquela etapa;

9.8. Danos propositais à propriedade do Patrocinador: suspensão do evento mais custos sob ma-
terial danificado;

9.9. Ofensas à imprensa: Advertência;

9.10. Agressão física à imprensa: suspensão do atleta no evento e perda dos pontos daquela 
etapa;

9.11. As reclamações exacerbadas de pessoas ligadas diretamente a algum concorrente (exem-
plos: team managers, patrocinadores, parentes etc...) poderão acarretar em penalidades ao com-
petidor envolvido.

10.  PREMIAÇÃO

10.1. Entrega de prêmio e troféus até o 3º (terceiro) colocado de cada categoria, da etapa final. 
Salvo alguma modificação, que será decidida pela organização;

11. APRESENTAÇÂO DE COMPETIÇÃO

11.1. O competidor deve entrar na pista de competição após a sua apresentação pelo locutor;

11.2. O cronômetro só começa quando o competidor entrar na área através de um drop ou um 
impulso;

11.3. A apresentação termina quando o cronômetro indicar exatamente o término do tempo, anun-
ciado pelo locutor. Não são válidas manobras executadas após o término do tempo.

11.4. O competidor terá o direito de recomeçar sua apresentação caso exista a interferência de 
algum fator externo na sua performance. Ex: Goteiras, invasão de alguém do público, etc.

11.5. O cronômetro pode ser parado, caso exista algum fator externo que atrase a apresentação.

Ex: O skate se enroscar em alguma rede de proteção e o competidor não ter facilidade de tirá-lo.

12. RESPONSABILIDADE

12.1. As conseqüências decorridas por acidentes em qualquer categoria são de total responsa-



bilidade do competidor, conforme constante no Termo de Renúncia e Isenção que deve assinado 
pelo atleta no ato de sua inscrição.

12.2. Modificação na pista de competição

12.3. Para modificar a pista de competição durante as apresentações, caso exista algum obstácu-
lo móvel, como caixote, tambor, jump ramp etc., o competidor deve avisar o diretor de provas com 
antecedência, para que ele possa instruir os fiscais de pista sobre as alterações.

12.3.1. Estar ciente que apenas os fiscais de pista, previamente instruídos, podem fazer as altera-
ções. Não é permitida a entrada de pessoas, amigos, ou até competidores, na pista para fazer as 
modificações.

13. O SKATE  

13.1. O competidor é responsável pelo seu skate, seu equipamento de proteção e todos os seus 
pertences pessoais. Tanto o skate quanto os equipamentos de proteção individuais e todos os 
pertences pessoais são de inteira responsabilidade do atleta. Caso qualquer peça do equipamen-
to do skate ou dos pertences pessoais, quebre ou suma durante a competição, é inteira responsa-
bilidade do competidor, eximindo de qualquer responsabilidade sobre bens pessoais a organiza-
ção do evento.   

13.2. As baterias serão divulgadas antes de começarem e estarão à disposição dos atletas na 
organização após o término das inscrições e assim que montadas.  

13.3. É de responsabilidade do competidor saber em qual bateria ele compete, após essa ser 
anunciada.  13.4. Caso o competidor não esteja presente na área de competição assim que con-
vocado para o início da bateria, fica automaticamente desclassificado. Em situação especial devi-
damente comprovada, o competidor poderá ser inserido na última bateria de sua categoria.  13.5. 
Não é permitida a mudança de baterias nem de competidores em nenhuma circunstância.  13.6. 
As conseqüências decorridas por acidentes em qualquer categoria são de total responsabilidade 
do competidor.   

14. ESCOLHER MÚSICA

14.1. O competidor pode enviar a música para a sua apresentação somente nas inscrições on-
line.
      
15. JULGAMENTO

15.1. O julgamento será realizado por 3 (três) juízes.

15.2. Os juízes avaliarão os seguintes critérios: Constância, criatividade, velocidade, gral de difi-
culdade, execução das manobras, estilo, swit stence,nollie, bom aproveitamento de toda área do 
skatepark, comportamento ético do atleta para com os organizadores, competidores e público. 

16. PONTUAÇÃO

16.1. A pontuação será de 0 a 100 em cada volta, para que a probabilidade de empate seja quase 
que nula, entre os atletas da competição.


