
 
 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. Podem participar: Participantes com 12 anos ou mais, Cosplayers de quaisquer 

personagens de acesso público,  desde que não firam nenhuma das regras; 

1.2. Não podem concorrer: Organizadores, juízes, coordenadores e staffs do concurso cosplay 

e do evento. Personagens originais/criados. 

1.3. Cosplays "genéricos": Apenas de classes genéricas que são mais importantes como grupo 

do que indivíduos específicos desse mesmo grupo (Stormtroopers, classes de MMORPG, etc.). 

Em todos os outros casos, não receberão nota; 

1.4. Mau comportamento: O participante que interferir no bom andamento do concurso, 

descumprindo regras, sendo desrespeitoso ou atrasando a programação do evento, entre 

outros, está sujeito a ser proibido de participar de concursos realizados no Wasabi Show por 

até 1 ano; 

1.5. Ficha de inscrição: Preencher de forma completa todos os campos solicitados antes de 

entregar. Ao assiná-la, os participantes declaram estar de pleno acordo com as regras do 

concurso; 

1.6. Direitos de imagem: Uma vez inscritos no concurso, os cosplayers cedem os direitos de 

todas as suas imagens e sons (vídeo e fotografias) relacionados ao concurso e evento, sem 

compensações financeiras por seu uso para fins promocionais e de divulgação em quaisquer 

mídias. 

 

2. AS CATEGORIAS 

2.1. Categoria Desfile: O participante tem avaliado apenas o traje, individualmente, parando 

diante dos juízes antes de subir ao palco e posar para o público. Será observada a riqueza em 

detalhes, maquiagem, estilização do cabelo ou peruca, bordados, armaduras, acessórios e 

armas que, se possível, será entregue nas próprias mãos de cada jurado, afim de uma 

avaliação mais fiel. 

 

 

      

3. INSCRIÇÕES 

3.1. Onde e quando: No site www.cirquitodequadrinhos.com.br/cosplay, a partir de 

07/08/2019. Só serão aceitas inscrições com todos os campos preenchidos (inclusive dados 

sobre, áudio e referencia) e com as categorias escolhidas informadas; 

http://www.cirquitodequadrinhos.com.br/cosplay


 
São 50 vagas e as inscrições podem ser feitas somente online até 16 de agosto às 
23h59. 

 
Nota importante  
A organização reserva-se ao direito de cancelar o Concurso caso não reúna o mínimo 
de 3 candidaturas válidas.. 
 

 

3.1.1. Inscrições feitas online devem ser confirmadas no QG Wasabi no dia do evento até 

uma hora antes do concurso; 

3.1.2. O cosplayer não pode alterar o cosplay inscrito online após encerramento do prazo de 

inscrição.  

3.2. Número de apresentações por categoria: Pode-se participar apenas 1 vez por dia por 

categoria. 

3.3. Material de referência: O material composto de imagens/fotos e informações referentes 

aos personagens que serão interpretados é opcional nas categorias Desfile, e deve ser 

coerente com o personagem. No dia da apresentação, poderá ser entregue também impresso 

junto à inscrição ou confirmação em 4 vias, para uso dos jurados no concurso.  

3.4. Áudio: É permitido e opcional o uso de áudio pré-gravado, constituindo uma única faixa 

no formato .MP3 por dispositivo USB, a ser entregue no ato da inscrição on-line com nome do 

participante / e do personagem / mídia.  

 

3.4.1. Backups de áudio: Os arquivos de áudio serão testados no ato da inscrição. É de 

responsabilidade do participante testar o áudio. A organização não se responsabiliza pelo 

dispositivo entregue, por arquivos corrompidos, mídias defeituosas e outros. Caso aconteça, o 

participante deve se apresentar ao vivo ou abrir mão da apresentação; 

3.5. Fila de apresentação: Os participantes devem dirigir-se ao lado do palco 30 minutos antes 

do concurso para formação da fila, na ordem estipulada. Será desclassificado o participante 

que deixar a fila sem autorização do coordenador de cosplay do Wasabi. 

3.6. Vagas: Serão permitidas: 

50 para Desfile  

 

4. APRESENTAÇÃO 



 
4.1. Chamada ao palco: A ordem é definida pelas inscrições e fila formada. Os cosplayers 

sobem ao palco quando chamados pelo nome, entrando e saindo pelos locais indicados. A 

ausência chamada resulta em desclassificação; 

4.2. Desistências: Devem ser informadas previamente à organização do concurso.  

4.3. Tempo máximo de apresentação:  

0:30 para Categoria Desfile,  

4.3.1. A cronometragem que vale é a da organização, portanto muita atenção na preparação 

do palco apresentação.  

4.4. Equipamento: Os participantes se responsabilizam pela integridade da aparelhagem de 

som e palco e acessórios do evento quando em seu poder. Danos a equipamentos podem 

acarretar em penalidade e até desclassificação e indenização monetária ao evento; 

4.6. Uso de espaço além do palco: Só será permitido descer ou sair e usar espaço fora do palco 

de maneira que não ofereça nenhum risco ao cosplayer, jurados e público, bem como não 

cause danos à estrutura e equipamentos do palco. É proibido se jogar do palco ou atirar 

objetos que ofereçam risco para fora dele e sobre as pessoas presentes no evento; 

4.9. Acidentes: O evento e a coordenação do concurso não se responsabilizarão por eventuais 

acidentes que ocorram durante as apresentações, porém oferecemos suporte ambulatório 

gratuito a disposição do público do evento. Danos à estrutura, equipamentos e aparelhagem 

do palco podem acarretar em penalidades, desclassificação e ressarcimento financeiro; 

4.10. Propaganda não autorizada: É proibido o uso de qualquer banner ou faixa durante as 

apresentações no palco divulgando algum site ou empresa sem autorização do evento; 

4.11. Interação com a platéia e apresentadores: É permitida, desde que coerente com o 

personagem e que não gere nenhuma ofensa ou constrangimento; 

4.12. Conteúdo das apresentações: Deve levar em conta a presença de crianças e pais no 

evento. Personagens cujo comportamento oficial é ofensivo devem ter suas falas e gestos 

atenuados; 

4.12.1. Ofensas, apelo sexual, palavrões e outros que desrespeitem as regras do concurso, são 

motivo para desclassificação imediata e interrupção da performance. Apresentações que firam 

disposições criminais estarão sujeitas às devidas punições legais. A comissão organizadora se 

reserva o direito de avaliar, a qualquer momento, cada um dos participantes e apresentações, 

e vetar ou desclassificar qualquer performance que descumpra as regras ou ofereça riscos a 

pessoas ou a bens materiais do evento, não cabendo contestação. 

 

5. JULGAMENTO 



 
5.1. Banca e notas: Serão 3 a 4  jurados previamente cadastrados junto à Organização. As 

notas terão intervalos de 0,25 ponto numa escala de 1 (um) a 10 (dez), sendo atribuída nota 0 

(zero) apenas em caso de desclassificação. A nota final será a média entre as 4 notas, 

vencendo os participantes com as maiores médias finais. A decisão final da coordenação e 

jurados é irrefutável e inquestionável; 

5.2.1. Quesito Traje: Acabamento da vestimenta, similaridade aos trajes originais do 

personagem, riqueza de acessórios e detalhes, saídas técnicas usadas na execução da roupa. 

Não será considerada adequação física. Trajes não confeccionados pelo participante são 

permitidos, mas será avaliada sua customização e adaptação ao usuário; 

5.2.2. Quesito Fidelidade: Avalia a fidelidade do cosplayer ao personagem e à obra de origem, 

considerando principalmente a apresentação; 

5.2.3. Quesito Criatividade: Avalia a criatividade e elementos de coerência ao tema ou 

personagem proposto da apresentação; 

5.3. Critérios de desempate: Em caso de empate, será favorecida a maior média de 

"Performance". Persistindo o empate, vence a maior média em "Traje". Ainda persistindo 

empate, cabe à organização decidir o vencedor. 

 

 

 

6. PREMIAÇÃO 

6.1. Divulgação: Os vencedores serão anunciados durante a premiação ao final do evento, no 

palco principal. Nenhuma nota será informada antes disso. Os vencedores e resultados 

também serão divulgados após o evento na página facebook  oficial, quando serão 

considerados oficiais e definitivos; 

6.2. Prêmios da Categoria Desfile:  

  1º Lugar – R$700,00;  

 2º Lugar – R$200,00; 

 3º Lugar – R$100,00; 

6.7. Cosplayers com mais de uma colocação: Cada cosplayer só receberá 1 premiação por 

categoria. 

6.8. Retirada dos prêmios: Os participantes que não estiverem presentes na hora da 

premiação podem eleger um representante, que deve informar nome completo e número do 



 
RG do premiado para retirar o prêmio. O participante tem direito de reclamar seu prêmio 

dentro do prazo de um mês. 

      

7. OBSERVAÇÕES FINAIS 

7.1. As regras são passíveis de mudanças sem aviso prévio, visando o melhor desenvolvimento 

do concurso; 

7.2. Todos os resultados e notas serão considerados oficiais depois de divulgados pelo site; 

7.3. É responsabilidade dos organizadores do concurso o cumprimento destas regras; 

7.4. Os casos omissos no regulamento serão analisados pela comissão organizadora e a decisão 

será soberana e inquestionável. 


