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REGULAMENTO DO CONCURSO RAINHA E PRINCESAS 
 

Art. 1º - O concurso Rainha e Princesas dos Jogos da Primavera têm por finalidade abrilhantar o 
evento e resgatar os valores e tradição dos jogos. 

 
Art. 2º - Somente os estabelecimentos de ensino inscritos em modalidades desportivas poderão 

concorrer com sua representante ao título de RAINHA e PRINCESAS DOS XXXVIII JOGOS 
DA PRIMAVERA. Para concorrer ao título, a candidata deverá estar regularmente matriculada 
e freqüentando as aulas, ter a idade mínima de 13 anos e máxima de 19 anos. Não há 
necessidade de que a candidata esteja inscrita em alguma modalidade esportiva. 

  
§ Único - Cada entidade escolar poderá inscrever somente uma candidata através de formulário 

próprio para inscrição, encontrada no SITE: www.anapolis.go.gov.br (item Secretaria de 
Esportes) e entregue até o dia 11 de setembro na Secretaria de Esportes no Ginásio 
Internacional Newton de Faria das 08:00 às 18:00 horas.  

 
Art. 3º - O Concurso será realizado no dia 22 de setembro, às 20h00, no Teatro Municipal.  
 
Art. 4º - A Coordenação do Concurso escolherá, na sociedade local, pessoas idôneas e em condições 

para a função de Jurados. 
 
Art. 5º - Os trajes para o desfile do concurso serão: 

1. Esporte   2. Esporte fino   3. Social  
 
Art. 6º - Todas as despesas com as candidatas serão assumidas pelos estabelecimentos de ensinos 

e/ou candidatas. 
 
Art. 7º - Conforme a pontuação geral dos jogos as candidatas pontuarão para suas Instituições de 

Ensino na forma que se segue: 
 

1º. Lugar 2º. Lugar 3º. Lugar 4º. Lugar 5º. Lugar 6º. Lugar 
13 pontos 08 pontos 05 pontos 03 pontos 02 pontos 01 ponto 

 
Art. 8º - Critérios para desempate: 
    1º - Maior soma de pontos na 3ª Entrada (Traje Social); 
    2º - Maior soma de pontos na 2ª Entrada (Traje Esporte Fino); 
    3º - Maior soma de pontos na 1ª Entrada (Traje Esporte). 
 
§ Único - Caso persistir o empate, as candidatas empatadas deverão realizar um novo desfile, usando 

o mesmo traje da última entrada (social), não havendo obrigatoriedade da Comissão 
Organizadora informar as candidatas, o público ou ao júri , qual titulo está sendo decidido: 
(Rainha, Princesas ou as demais pontuações). 

 
Art. 9º - Não será de responsabilidade da Comissão Organizadora, acidentes, que por ventura venham 

ocorrer antes, durante ou depois dos ensaios e/ou concurso, assim como o desaparecimento 
de objetos pessoais das candidatas. 

 
Art. 10 - Somente os diretores ou diretoras das Instituições de Ensino estão aptos a solicitar o número 

de pontuações obtidas das candidatas junto à Comissão Organizadora. 
 
§ Único - Não será permitida a divulgação das súmulas de votação dos jurados, por serem as mesmas 

consideradas de caráter sigiloso. 
 
Art. 11 - Ao entregar a Ficha de Inscrição, a candidata declara-se ciente e de acordo com este 

Regulamento. 
 
Art. 12 - Compete à C. O., zelar pela execução do concurso, interpretar e resolver os casos omissos 

ou não esclarecidos no presente Regulamento. 
 
 

Anápolis, ____ de ______________ de 2009. 


