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Regulamento do 1º campeonato Laminense de Embaixadinhas.  

O presente campeonato tem por objetivo difundir o esporte em nossa 

cidade das mais variadas formas, levamos em consideração que a bola sempre 

foi o brinquedo preferido e o sonho de milhões de brasileiros em todos os 

cantos de nosso país.  Na história de nosso município temos referência de 

grandes atletas e times de futebol que encantaram a todos com suas 

apresentações.   

Considerando que estamos ainda em período de pandemia de COVID-

19 e que as atividades coletivas estão voltando aos poucos, preparamos essa 

novidade para um aquecimento para a volta dos esportes em Lamim.   

O campeonato de embaixadinhas tem como objetivo premiar os 

jogadores que tem habilidade com a bola nos pés, sendo premiado aquele de 

cada categoria que fizer mais embaixadinhas em 1 minuto. Para receberem os 

prêmios dos participantes devem estar de acordo com as seguintes regras.  

1. Gravar o vídeo de no máximo um minuto, sem nenhum tipo de edição, 

cortes ou alteração.  

2. Postar no próprio perfil através do feed pessoal e marcar o Instagram 

oficial da prefeitura de Lamim.  

3. Enviar o vídeo no número de  Watsapp da ouvidoria Municipal 031 -

97118-5449.  

4. Menores de idade que não possuírem Instagram podem utilizar o perfil 

de um adulto previamente indicado.  

5. O perfil dos participantes deve estar aberto até a data final para 

participação.  

6. A bola utilizada não pode ser do tipo “dente de leite” ou de plástico de 

material sem câmara de ar, podendo ser de futebol de campo ou de 

futsal apenas.  

7. As inscrições devem ser feitas na Secretaria Municipal de Cultura, 

Esporte, Lazer e Turismo no prédio do “Antigo Segundo Grau”.  

8. As inscrições presenciais podem ser substituídas pelas fichas 

assinadas e digitalizadas enviadas no e-mail: cultura@lamim.mg.gov.br  



MUNICÍPIO DE LAMIM 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

9. No ato da inscrição o participante deve levar xerox do RG, no caso de 

crianças que ainda não tiverem podem apresentar cópia da certidão de 

nascimento, as inscrições onlines devem ser acompanhadas do 

documento de identificação digitalizado.  

10. Cada Publicação deverá conter a #esportelamim. 

#secretariadeesportesdelamim, #laminensebomdebola #esportesaude 

#treinandoemcasa.  

11. A participação é gratuita para todos os Laminenses mediante 

apresentação do comprovante de residência.  

12. “Laminenses ausentes "podem participar mediante comprovação de 

vínculo com o município.  

13. As situações que eventualmente surgirem serão resolvidas por uma 

comissão especial formada por membros do Conselho Municipal de 

Esportes com o auxílio e participação do Professor de Educação Física 

Rodrigo Antônio Pereira Gomes.  

As categorias serão definidas por gênero e faixa etária da seguinte 

forma:   

1. Kids; Crianças de 06 anos ou menos.  

2. Sub 08; Crianças de 07 e 08 anos.  

3. SUB 10; com crianças   de 09 e 10 anos.  

4. SUB 12; Crianças de 11 e 12 anos.  

5. Sub 14; Adolescentes de 13 e 14 anos.  

6. SUB 16; Adolescentes de 15 e 16 anos.  

7. SUB 18; Jovens de 17 e 18 anos.  

8. Adulto; Adultos Entre 19 e 40 anos.  

9. Master; Adultos acima de 40 anos.  

10. OBS: Todas as faixas etárias obedecerão a separação categoria 

masculino e feminina.  

As Premiações serão destinadas da Seguinte forma:   

Os primeiros colocados de cada categoria serão premiados com um 

calçado esportivo, de caminhada ou chuteira, podendo ser de campo ou de 
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quadra, de acordo com a numeração do vencedor. Os segundos e terceiros 

colocados ganharão uma medalha de participação e honra ao mérito.   

As inscrições terão início no dia 1° de agosto de 2021, sendo permitida a 

inscrição e participação até o dia 31 de agosto de 2021. As premiações serão 

entregues no dia 06 de setembro em cerimônia a ser definida observando a 

situação da pandemia de COVID-19 à época de sua realização.  

As inscrições são gratuitas, sendo vedada qualquer tipo de cobrança. 


