REGRAS DO CONCURSO COSPLAY MINI EVENTO 2016
1. INTRODUÇÃO
1.1.
O Concurso Cultural de Cosplay será realizado no mini combo evento 2016 do
Hanamachi
1.2.
O concurso é aberto para todas as pessoas com idade superior a um ano.
1.3.
O concurso será assistido por pessoas de todas as idades, crianças e adultos. Por
isso, é exigido do participante bom senso na definição de seu desfile ou até mesmo o
cosplay.
1.4.
Ofensas, palavrões, apelo sexual e apologia a qualquer tipo de droga, racismo ou
qualquer tipo de preconceito são considerados como motivo suficiente para a
desclassificação do participante e, até mesmo, a remoção do participante de sua
apresentação ou do evento.
1.5.
Em caso de apresentações que firam as disposições criminais, como atentados ao
pudor e aliciamento de menores, os participantes envolvidos ou seus responsáveis legais
responderão criminalmente pelos seus atos.
1.6.
É terminantemente proibido o porte de explosivos, armas de fogo (mesmo
descarregadas) e armas brancas com fio ou ponta perfurante. Serão permitidos apenas
objetos que não representem perigo para os presentes no evento. O porte deste tipo de
objeto dará ao evento a autoridade de barrar o visitante na entrada e recolher o pertence e
armazená-lo no guarda-volumes. O objeto só poderá ser devolvido no final do evento.
1.6.1. Caso o participante deseje utilizar em uma apresentação um objeto que tenha
sido barrado, ele deverá avisar a situação no ato da inscrição, para que possa
ser avaliada a possibilidade da retirada do objeto pela Coordenação de Cosplay.
Caso seja possível, o objeto será entregue ao participante durante o período do
concurso e, logo após a apresentação em questão, o objeto será devolvido para
o guarda-volumes até que o participante ou responsável pelo pertence o recolha
ao sair do evento.
1.7.
Os juízes e apresentadores do Concurso Cultural de Cosplay são escolhidos pela
coordenação do evento.
1.8.
É responsabilidade dos organizadores do evento e do coordenador do Concurso
Cultural de Cosplay o cumprimento destas regras e entrega dos prêmios.
2. CATEGORIAS
2.1.
As categorias do Concurso Cultural de Cosplay são:
2.1.1. Desfile (categoria individual) - O participante deverá mostrar sua roupa e seus
acessórios. Ele deve subir ao palco, caminhar até a frente e parar sobre a
marcação, virando-se para mostrar os detalhes. Não é necessário fazer nenhum
tipo de apresentação ou interpretação. Se o cosplayer desejar, poderá fazer uma
pose no final. A idade mínima para participar desta categoria é 12 anos
completos e o desfile só pode ser realizado sozinho.
2.1.2. Desfile Infantil (categoria individual) - Essa categoria se assemelha à categoria
Desfile, porém o participante deve estar acompanhado por um responsável no
ato da inscrição e deve ter obrigatoriamente entre 1 (um) e 12 (doze) anos
incompletos. Crianças de colo deverão estar acompanhadas pelos seus
respectivos responsáveis durante o desfile.

3. INSCRIÇÃO
3.1.
Os interessados em participar do concurso deverão se dirigir até o local das
inscrições ao lado do palco e preencher todos os dados de sua ficha com o staff responsável.
3.2.
Para as categorias Desfile e Desfile Infantil é facultativo entregar material de apoio
como: imagem do personagem, letra de música, resumo de personalidade, etc. Esse
material deverá ser obrigatoriamente digital. O participante deve entregar o material no
momento da inscrição para o concurso. Apesar de optativo, esse material de apoio é
essencial para uma avaliação consistente do cosplay e, portanto, altamente recomendado.
3.2.1. Caso o candidato traga a referência visual do personagem, ele receberá um
bônus de 5 (cinco) pontos na nota final nas categorias Desfile ou Desfile Infantil.
3.3. O participante receberá no ato de sua inscrição uma placa de identificação numérica
que será fixado com alfinete de segurança. Essa identificação servirá para definir a ordem
de desfile do participante.
3.4. As inscrições serão realizadas do momento de abertura do evento até as 14:00 horas.
Não serão aceitas exceções após esse horário, para que não venha a prejudicar o
andamento do concurso.
3.5.
Os cosplayers devem se reunir 15 (quinze) minutos antes do concurso ao lado do
palco. Os participantes devem se organizar em fila em ordem crescente, de acordo com o
seu respectivo número da placa de identificação, e deverão manter-se nessas posições até
o momento de sua apresentação. Caso o candidato não se apresente no momento de sua
chamada, será desclassificado.
4. APRESENTAÇÃO
4.1.
Nas categorias Desfile e Desfile Infantil, o participante terá até 30 segundos para
desfilar.
4.2. O tempo de cada apresentação será cronometrado. Aqueles que ultrapassarem o
tempo estipulado terão penalidades na sua nota final.
4.3.
São considerados válidos os cosplays de personagens originados em qualquer tipo
de mídia desenhada, filmada ou escrita, não importando a origem étnica do mesmo, desde
que o personagem seja de acesso público. Também serão permitidos personagens de
mídias adultas (Ex: Ecchi, yuri, lemon e yaoi), porém as fantasias devem estar de acordo
com todos os critérios dessas regras e, não devem ferir principalmente as regras, 1.3, 1.4,
1.5 e 1.6.
4.3.1. Cosplays do tipo crossplay, kigurumi, kigurumi doller e fursuit também são
considerados válidos, desde que sejam referentes a algum personagem fictício
original.
4.3.2. Cosplays de personagens provenientes de criações originais não oficiais,
como fanzines e fóruns, não serão aceitos como competidores nas categorias
Desfile e Desfile Infantil, porém, se assim, desejar, o participante poderá desfilar
sem competir e sem receber pontuação. Isso inclui cosplayers do tipo gender
bender.
4.4. É proibido pular do palco ou atirar objetos para fora dele.
4.5. O participante que não estiver presente quando chegar sua vez será imediatamente
desclassificado, não podendo realizar sua apresentação no final das apresentações dos
participantes que respeitaram sua ordem.
4.6.
Os cosplayers devem entrar e sair do palco pelos lados indicados no dia. Assim
como fazer a apresentação da maneira como lhe for instruída com o equipamento de palco.
4.7. É proibido o uso de qualquer banner ou faixa durante a apresentação de cosplay no
palco divulgando algum site ou empresa, sem autorização do evento.

5. JULGAMENTO
5.1.
Serão três jurados previamente cadastrados. As notas serão dadas em intervalos de
1 (um) ponto numa escala de 0 (zero) a 100 (cem) em cada critério. A nota final de cada
jurado será composta pela média ponderada de cada critério de acordo com diferentes
pesos. Será feita a média das notas dos jurados, e então, vencerão os participantes com as
maiores pontuações finais.
5.2.
Em caso de empate nas notas finais dos primeiros colocados e sujeitos a premiação,
caberá ao júri e a coordenação de cosplay decidir o desempate.
5.3.
Os quesitos de avaliação para as categorias Desfile e Desfile Infantil são:
5.3.1. Fidelidade: Avalia a fidelidade do cosplayer ao personagem e à obra de origem.
Não será levada em conta a cor ou constituição física do participante.
5.3.1.1. Será considerado, porém, se o candidato não pintou o seu corpo no
caso de personagens de cores exóticas, como azul, rosa etc.
5.3.2. Acabamento: Avalia se a fantasia tem um bom acabamento em relação ao
personagem de referência.
5.3.3. Dificuldade: Avalia o nível de dificuldade de fazer o cosplay. É um critério para
recompensar as dificuldades enfrentadas para a confecção adequada da fantasia.
Quanto mais técnicas difíceis tiverem sido usadas, maior será a nota recebida
neste critério. Isso também envolve a qualidade da técnica utilizada.
5.4. Todos os cálculos das pontuações serão feitos pela coordenação do concurso.
6. OBSERVAÇÕES FINAIS
6.1.
Os prêmios serão anunciados no palco do evento. Os que não estiverem presentes
deverão retirá-los com a organização do Hanamachi (a premiação pode ser enviada por
correio mediante pagamento de frete por conta do vencedor), sob o prazo máximo de um
mês após a divulgação oficial do resultado.
6.2.
Todos os resultados e notas serão considerados oficiais depois de divulgados pelo
evento no palco principal. A decisão final da coordenação e jurados é irrefutável e
inquestionável.
6.3.
Todos os participantes serão julgados por um corpo de jurados, cujas notas serão
consideradas plenas e também inquestionáveis.
6.4.
Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato com a coordenação do Concurso
Cultural de Cosplay do Hanamachi.

