
CONCURSO DE COSPLAY IGC 2018 

 

3 MODALIDADES EM DESFILE: KIDS, COSPLAYER E COSPOBRE; 

As Inscrições também serão realizadas no dia da IGC2018; 

 

REGRAS GERAIS 

1.1 – Entende-se a Categoria Kids, crianças até 12 anos acompanhadas por um responsável; 
1.2 – O uso de palavrões; apelo sexual desnecessário ou abusivo; ofensas a qualquer pessoa, 

apologia ao uso de drogas; preconceito ou racismo, resultam na desclassificação do 
concorrente ao concurso; 

1.3 – Apresentações que venham a desrespeitar qualquer artigo ou disposição criminal 
vigentes nas leis brasileiras, são de responsabilidade do(s) autor(es) e/ou seus 
responsáveis legais (no caso dos menores de idade). 

1.4 – É proibido a utilização de armas, sejam armas de fogo (mesmo sem munição) ou armas 
brancas que possuam lâminas afiadas ou pontiagudas, e demais acessórios que possam 
colocar em risco os presentes no evento. 

 

REGRAS CATEGORIAS 

2.1 – No ato da inscrição deve ser informado se o desfile será individual ou em Grupo; 

2.2 – Durante o desfile o participante deverá caminhar até o centro do palco indicado por um X 
e realizar três poses características de seu personagem cosplay; 

2.3 – As inscrições serão realizadas até uma hora antes do início da competição, isto é, até as 
14:20; 

2.4 – É de extrema importância e contará pontos o cosplayer que trouxer a imagem de 
referência do seu personagem; 

2.5 – Serão considerados válidos quaisquer personagens de todos os tipos de mídia da cultura 
pop, tais como: comics, cinema, vídeo game, mangá, anime, etc.  

2.6 – Para a categoria Cosplay NÃO serão considerados válidos os cosplays originais ou 
inventados, (entende-se Cosplay Original um personagem com um outro tipo de roupa, 
exemplo Goku com Smoke – esta não seria a roupa real do personagem), sem origem em 
temáticas conhecidas, somente na categoria Cospobre serão permitidos tais cosplays; 

2.7 – O participante que não estiver presente ao ser chamado para subir no palco, será 
colocado em último lugar na lista. Caso não esteja presente na segunda chamada, será 
considerado desistente e desclassificado.  

 

 

 



 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 

3.1 – As escolhas do júri que será formado por 5 pessoas, estará baseado em notas de 0 a 10 
dentro dos quesitos citados nos campos 3.3, 3.4 e 3.5. Os juízes serão escolhidos pela equipe 
organizadora do concurso dentre pessoas com experiência em diversas áreas relacionada a 
cosplay e serão devidamente apresentados antes do concurso de forma transparente, para o 
conhecimento de todos. 

3.2 – As notas serão dadas pelos juízes, sendo suas decisões incontestáveis. 

3.3 – Na categoria KIDS serão avaliados a Indumentária e cumprimento do percurso 
estabelecido, criatividade durante o desfile, desenvoltura, interpretação do personagem e 
forma de utilização do palco. 

3.4 – Na categoria COSPOBRE será avaliada a criatividade na montagem da Indumentária e na 
explicação dada para tal montagem. Sendo levado em consideração a história contada da 
situação ou momento em que o personagem se encontra com a devida roupagem. (Exemplo: 
Goku com Smoke “o personagem acaba de chegar da festa de casamento do Vegeta); 

3.5 – Na categoria COSPLAY os cosplayers receberão duas notas nos seguintes 
quesitos: indumentária e interpretação. Na indumentária, será avaliada a fidelidade da roupa, 
o detalhamento e acabamento, acessórios e criatividade do cosplayer na confecção de sua 
indumentária. Não será avaliada a constituição física do participante. Na interpretação, será 
julgado a fidelidade ao personagem (Personalidade, postura e comportamento) e qualidade da 
encenação durante o desfile. 

3.6 - Em caso de empate nas notas finais, a nota mais alta no quesito Indumentária será usada 
como critério de desempate. Ainda permanecendo empate, a organização do evento decidirá o 
vencedor, sendo os critérios reservados a instituição, e a decisão sendo incontestável. 

3.7 - As notas serão dadas no valor de 0 a 10, com fracionamento de meio ponto caso os juízes 
achem necessário. 

3.8 - A nota final para todas as categorias será a soma da pontuação pela indumentária e 
interpretação, dividida por dois. Cumpre frisar que tanto a indumentária quanto a 
interpretação durante o desfile terão o mesmo peso e valor para definir a nota final de cada 
cosplayer/grupo. Portanto, recomendamos que todos os participantes se esforcem para 
conseguir a melhor apresentação com a melhor indumentária possíveis, pois apenas um destes 
quesitos não garante uma boa pontuação final. 

 

 

 

 

 

 

 



 

PREMIAÇÃO 

4.1 - As premiações serão divulgadas nas mídias oficiais do evento, com antecedência ao 
mesmo. 

4.2 - Os resultados serão anunciados no palco da IGC 2018, logo após as apresentações/desfile 
no dia 13 de outubro/2018 e a computação da nota dos juízes, horário este a ser definido e 
informado em breve na página oficial da IGC 2018. Os participantes que não estiverem 
presentes no momento do anuncio, não terão direito ao prêmio, passando assim para o 
segundo lugar na pontuação; sendo assim o terceiro lugar sobe na colocação para segundo 
lugar tendo direito ao prêmio deste ranking. Assim deixamos apenas a vitória contabilizada 
entre 1º (primeiro) e 2º (segundo) lugar. 

4.3 - A Premiação em dinheiro é pessoal e intransferível, sendo o grupo premiado em uma 
categoria, o valor da premiação irá para o líder responsável pelo grupo inscrito e dividirá entre 
os integrantes ou utilizará como lhes parecer bom. 

4.3.1 - Premiações em dinheiro requer que o participante possua uma conta em banco 
disponível para depósito e a mesma poderá ser efetuada em até 30 dias após o evento. 

4.3.2 - Participantes que não estiverem presentes para recebimento de premiação física (jogos, 
kits e/ou outros brindes), terão até o término do evento as 20 horas para retirar os brindes 
com a equipe organizadora da IGC 2018. 

4.4 - Os resultados serão considerados oficiais depois de divulgados no palco do evento. As 
notas posições de todos os participantes serão divulgadas nas redes sociais e na página oficial 
do IGC 2018. 

4.5 – As premiações para as categorias Kids, Cospobre e Cosplay serão diferentes umas das 
outras. 

4.5.1 – Será permitida a participação de apenas uma das categorias por pessoa/grupo. 

 

ULTIMAS OBSERVAÇÕES 

5.1 - Os casos não especificados neste regulamento serão analisados pela coordenação do 
evento e a decisão será definitiva e incontestável. 

5.2 - A IGC 2018 se reserva o direito de: alterar, suspender ou cancelar o presente 
Regulamento, por motivo de força maior ou qualquer outro motivo imprevisto que esteja fora 
do controle da organização do evento, e que comprometa o concurso de forma a impedir ou 
modificar substancialmente a condição deste como originalmente previsto. 

5.3 - Os participantes concordam, desde já e a partir do momento de sua inscrição no 
Concurso de Cosplay, a ceder em caráter irrevogável e irretratável, seus dados, imagens, bem 
como, os conteúdos cedidos, para fins de divulgação deste Concurso sem qualquer ônus para a 
IGC 2018. Tendo em vista, sua utilização em mídias (foto, áudio, vídeo, impressos, meios 
digitais, internet, celular, jornais e revistas, cartazes, folhetos, filmes, spots, peças publicitárias 
e e-mail), mas não se limitando a essas, indefinitivamente em todo o território nacional. 



5.4 - Qualquer tipo de ação fraudulenta contra a IGC 2018 e as regras ou ações que sejam 
entendidas como sabotagem, incidem na desclassificação e expulsão do infrator (es) deste e 
dos próximos eventos da IGC 2018 por tempo indeterminado. 

5.5 – Os participantes assumem total e exclusiva responsabilidade pelo conteúdo e dados 
fornecidos para o concurso, a respeito de todas e quaisquer eventuais reivindicações de 
terceiros que se sintam prejudicados pela cessão do direito de autor, sendo esses direitos 
cedidos livres e desembaraçados de todos e quaisquer ônus ou restrições ao IGC 2018. 


