
 

 

 

CONCURSO DE COSPLAY – REGRAS OFICIAIS 12.04.15 
OBS: uma cópia deste regulamento estará disponível no dia do evento. 

 
1. Participação 

1.1. Poderá participar do Concurso de Cosplay do Anime Pocket 2015 – 2º Aniversário, qualquer pessoa, não importando 
o sexo, idade ou origem.  

1.2. Integrantes que compõem a organização (como por exemplo: staffs, pessoal de apoio...) poderão participar do 
Concurso de Cosplay do Anime Pocket 2015 – 2º Aniversário desde que devidamente autorizados pelo coordenador do 
concurso ou pelo produtor geral do evento.  

1.3. O Concurso de Cosplay do Anime Pocket 2015 – 2º Aniversário será realizado no dia 12 (doze) de abril de 2015. OBS: 
O horário do concurso será divulgado no link “Programação”. 

1.4. São considerados válidos cosplays de personagens originados em qualquer tipo de mídia oficial, seja ela desenhada 
ou filmada. 

  
2. Inscrições 

2.1. Para realizar a inscrição no concurso de cosplay do Anime Pocket 2015 – 2º Aniversário, é necessário preencher a 
ficha de inscrição com todas as informações necessárias que estará disponível no balcão de inscrições do concurso de 
cosplay no local do evento.  

2.2. Se o participante desejar, poderá utilizar áudio (na extensão MP3) que deverá ser entregue (num pen drive) 
juntamente com a ficha de inscrição devidamente preenchida com a indicação da faixa, PREFERENCIALMENTE ÚNICA, a 
ser executada. 

2.2.1. Caso o cosplayer participe de mais de uma categoria, ele deverá separar CADA áudio em uma pasta diferente. 
Exemplo: Pasta: Duplas > Áudio: Disney / Pasta: Tradicional > Áudio: Cinderella. A categoria Desfile é a única para qual não 
se aplica a utilização de áudio, sendo executada músicas diversas. 

2.3. O participante deverá entregar, no ato de sua inscrição, material de referência impresso (imagens) sobre o cosplay do 
personagem que irá representar. Para isto, deverá levar três cópias, sendo uma para cada juiz. Este material de referência 
servirá como apoio para os juízes no julgamento do quesito "fantasia". A utilização deste recurso fica sob o critério do 
próprio cosplayer, mas ressaltamos que só serão atribuídas notas aos cosplayers COM referências. A qualidade da 
impressão poderá refletir, diretamente, na nota do candidato. 

2.4. A ordem de preenchimento da ficha de inscrição determina diretamente a ordem da apresentação, não podendo ser 
modificada, com exceção em casos especiais que deverão ser analisados e autorizados pelo coordenador do concurso. 

2.5. No momento da inscrição, o cosplayer deverá preencher as fichas das categorias em que deseja participar. No 
Concurso de Cosplay do Anime Pocket 2015 – 2º Aniversário, existirão 3 (três) categorias disponíveis: Desfile (Masculino 
e Feminino) e Individual Tradicional (Masculino e Feminino) e Duplas. 

2.6. Não haverá divisões de apresentações por idade, sexo ou experiências de outros concursos. 

2.7. A organização do evento garante o sigilo dos dados pessoais de todos os participantes. 

2.8. O número máximo de inscrições será:  



 

 
DESFILE: 50 inscrições 
INDIVIDUAL TRADICIONAL MASCULINO: 10 inscrições 
INDIVIDUAL TRADICIONAL FEMININO: 10 inscrições 
DUPLAS: 5 inscrições 

 
3. Apresentação 

3.1. As apresentações serão iniciadas no horário previsto no item 1.3 destas regras.  

3.2. É recomendado aos cosplayers chegarem prontos e preparados ao local de apresentação com 30 (trinta) minutos de 
antecedência do horário marcado. O não comparecimento no momento da apresentação resultará na desclassificação 
imediata do participante.  

3.3. No horário marcado, os cosplayers devem estar atentos para a ordem de chamada para a apresentação, que será 
definida pela ordem de inscrição, como detalhado acima. 

3.4. Na categoria Desfile, o cosplay terá no máximo 30 (trinta) segundos para desfilar pelo palco. Será levado em 
consideração para julgamento pelos juízes APENAS o critério "fantasia".  

3.5. Na categoria Individual Tradicional (Masculino e Feminino) cada cosplayer terá no máximo 1 minuto e 15 segundos 
para realizar a sua apresentação. Será levado em consideração para julgamento apenas o critério “interpretação”. Na 
categoria Duplas cada grupo terá entre 1 minuto e trinta segundos a 2 minutos e 30 segundos para realizar a sua 
apresentação. Na categoria Duplas os cosplayers poderão contar com o apoio cênico da cortina do teatro. 

3.6. Durante a sua apresentação o cosplayer é inteiramente responsável pelo que acontecer no palco. Equipamentos 
danificados ou demais consequências de suas atitudes ou interpretação serão de sua inteira responsabilidade. 

3.7. A faixa especificada no áudio MP3, se fornecida, será iniciada desde o começo e no início da apresentação, e deverá 
estar em um arquivo em MP3 para ser reproduzida sem interrupções. Caso não haja especificação de que faixa tocar, 
será executada a primeira faixa ou música do pen drive. 

3.8. O evento não se responsabiliza por falhas eventuais que venham a ocorrer na reprodução da faixa no momento da 
apresentação, devendo o cosplayer estar preparado para se apresentar sem música. Outras falhas técnicas poderão dar ao 
participante uma segunda chance.  

3.9. É permitido ao cosplayer dirigir a palavra aos espectadores como um todo desde que isso não seja feito em 
vocabulário vulgar, não seja ofensivo, pessoal ou incoerente com as atitudes típicas do personagem representado. Os 
que ignorarem essa regra serão penalizados no quesito “interpretação”.  

3.10. Não é permitido atirar objetos ou qualquer material (exemplos: talco, chocolate, cadeira, mesa...) para ou contra os 
espectadores e/ou juízes. O cosplayer pode usar esses recursos limitando-se ao espaço do palco, se caso vier a usar o 
espaço do palco para montar algum cenário, ou vier a espalhar detritos e etc., após a apresentação deverá ser recolhida 
pelo mesmo ou alguém que venha o ajudar. O tempo gasto para a limpeza ou remoção de qualquer material do palco 
NÃO estará incluído no tempo total de apresentação do cosplayer. 

3.11. Efeitos pirotécnicos ou que necessitem de FOGO ou FAÍSCA para serem acionados e efeitos com materiais 
CORROSIVOS ou TÓXICOS estão terminantemente proibidos!  

3.12. As apresentações serão cronometradas, sendo punidos em 0,5 (por segundo) em sua nota final aqueles que 
ultrapassarem os limites estabelecidos. Os cosplayers que ultrapassarem mais de 30 segundos serão, automaticamente, 
desclassificados. 

Parágrafo único: espadas e outras armas brancas utilizadas na composição e apresentação de cosplays NÃO podem ter fio 
(corte) e deverão ser indicadas no ato da inscrição para serem vistoriadas pela organização. Armas não declaradas, 
mesmo que não tenham corte, resultarão na desclassificação do cosplayer ou do grupo. 



 

 
4. Premiação 

Desfile Masculino: 1º, 2º e 3º lugares – Medalhas + Brindes de Páscoa; 

Desfile Feminino: 1º, 2º e 3º lugares – Medalhas + Brindes de Páscoa; 

Individual Tradicional Masculino: 1º, 2º e 3º lugares – Medalhas + Brindes de Páscoa;   

Individual Tradicional Feminino: 1º, 2º e 3º lugares – Medalhas + Brindes de Páscoa; 

COS + PLAY: 1º lugar – Medalha + R$ 200,00 | 2º Lugar – Medalha + R$ 100,00 | 3º Lugar – Medalha + R$ 50,00; 

Duplas: 1º Lugar – Medalhas + Troféu + Brindes de Páscoa; 

Melhor Dupla: Duas vagas para o Mega Cosplay 2016. 

 

OBS: caso um dos integrantes da dupla classificada já esteja na final, a segunda vaga será sorteada entre os integrantes 
da dupla 2ª colocada. 

  
5. Desclassificação 

5.1. O não preenchimento da ficha de inscrição ou a falta dos dados obrigatórios acarretará na desclassificação imediata 
do concorrente.  

5.2. O não cumprimento das regras aqui descritas ou observadas neste documento sujeita o cosplayer à desclassificação.  

5.3. O concurso será assistido por pessoas de todas as idades, de crianças a adultos. Pedimos que os cosplayers usem o 
bom senso para definir o teor de suas apresentações. Exageros (ofensas ou apelo sexual) podem levar à desclassificação, 
a critério dos juízes e da organização. 

 
6. Julgamento e Resultados 

6.1. Será julgada a similaridade entre o cosplay e o personagem que ele representa, bem como o conhecimento do 
cosplayer em relação ao personagem escolhido, quesito esse avaliado através da apresentação. 

6.2. A apresentação consiste na caracterização do personagem pelas roupas e pela atuação. Portanto, recomendamos que 
os cosplayers pensem com antecedência nas falas para que o improviso não atrapalhe na classificação do participante.  

6.3. Estes dois aspectos e ainda a criatividade empregada na confecção do cosplay, ou na elaboração da apresentação, 
serão avaliadas com uma pontuação de 0 a 10 (com intervalos de 0,25 pontos) por cada um dos juízes presentes. A média 
aritmética entre as notas aplicadas por eles será a nota final atribuída ao cosplayer.   

6.3.1. No quesito "fantasia" os juízes julgarão a dificuldade e fidelidade ao personagem original. Não será levada em 
conta a constituição física do participante. Estão inclusos aqui penteados, lentes, perucas e acessórios.   

6.3.2. No quesito "interpretação" os juízes julgarão a qualidade da interpretação e do áudio apresentado, além da 
originalidade da cena, sendo esta última bem observada para recompensar o cosplayer que investe na interpretação e 
renova o acervo de atuações.  

6.4. O resultado e a premiação ocorrerão no final do evento. Os juízes serão chamados para analisar se estão de acordo 
com o cosplay indicado como vencedor pelas notas.  



 

 
7. Considerações Finais 

7. Todos os cosplayers participantes cedem sua imagem para divulgação do evento.  

7.1. O preenchimento e a entrega da ficha de inscrição atestam que o inscrito está ciente e de acordo com as regras aqui 
dispostas.   

7.2. Casos não constantes nessas regras serão resolvidos à parte pela organização do evento, cabendo a eles decisão 
incontestável sobre qualquer caso que fuja às regras acima dispostas.  

7.3. Todos os participantes serão julgados por um corpo de jurados, cujas notas serão consideradas plenas e também 
inquestionáveis.  

Desejamos boa sorte aos cosplayers! 


