
 

 

R E G U L A M E N T O    C O N C U R S O    C O S P L A Y  
JAPAN MATSURI – 08/06/2019 

 

 

O CONCURSO 

 

O intuito do concurso é promover a cultura cosplay através da  10ª edição do Japan Matsuri. O 

evento conta com público estimado em 20 mil pessoas e alcançou grande aceitação e muita 

visibilidade.  Foi considerado o maior evento no gênero em toda a região Oeste da Grande São 

Paulo. 

 

O evento conta com um espaço dedicado aos cosplayers, além do concurso cosplay ser o mais 

esperado de Osasco. 

 

O concurso será realizado no palco principal do evento. 

 

1- DATA E LOCAL DO CONCURSO 

 

O Concurso de Cosplay do Japan Matsuri acontecerá no sábado, dia 08/06/2019 das 12:30h às 

14:00h.  O evento será localizado na Rua Acenbo, 100 - Adalgisa - Osasco.  

 

2- INSCRIÇÕES PARA A COMPETIÇÃO 

 

As inscrições são gratuitas e abertas a qualquer interessado não havendo restrições, seja para 

competidores profissionais ou amadores. As inscrições devem ser feitas previamente. Com a 

inscrição o interessado concorda incondicionalmente com todas as regras do presente 

regulamento. 

 

Para os  interessados do concurso, para se inscrever deverão preencher o formulário padrão 

de inscrição disponível no site www.japanmatsuri.com.br/inscricao e anexar  fotos com o seu 



cosplay junto com as imagens de referência. 

 

Todos os inscritos deverão trazer no dia de sua competição, sob pena de despontuação, três 

cópias da imagem de referência de seu personagem que serão utilizadas pelos jurados para 

avaliação das notas. 

 

O concorrente pode levar a música tema do personagem no formato MP3 para a sua 

avaliação, caso a música não seja apresentada, o mesmo estará concorrendo com uma música 

tema padrão que será definida pela equipe de som. A música de avaliação não influencia na 

avaliação dos jurados. 

 

Os inscritos serão previamente avaliados pela comissão organizadora do evento, que poderá 

ou não a seu critério aprovar a inscrição de cada interessado. Serão selecionados para o 

concurso os participantes com melhor material enviado e melhor caracterização do 

personagem. 

 

 A confirmação da inscrição será feita também por e-mail e as vagas estarão limitadas a 35 

(Trinta e cinco) participantes. 

 

É vetada a participação no concurso, os membros da comissão organizadora do evento e 

concorrentes que possuem envolvimento familiar com a organização ou com os jurados. O 

cosplay apresentado para avaliação, não pode ter qualquer tipo de ligação com a bancada de 

jurados. Sujeito a desclassificação. 

 

Para os concorrentes menores de 18 anos, é indispensável a presença dos pais ou responsável 

que deverá se responsabilizar pela inscrição. 

 

 

3- HORÁRIOS OBRIGATÓRIOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO 

 

Os participantes deverão se apresentar no balcão da comissão organizadora do Japan Matsuri, 

no espaço cosplay, até as 10:30h do dia 08/06/2019. Caso o participante não se apresente no 

balcão da comissão organizadora até o horário determinado, será desclassificado. 

 

Os participantes deverão estar trajados e devidamente caracterizados conforme seus 

personagens até as 11:30h do dia 08/06/2019, para início da organização do concurso. 



Poderão ser desclassificados pela comissão organizadora, os cosplayers que não estiverem 

caracterizados de acordo com as imagens enviadas juntamente com a ficha de inscrição. 

 

Os concorrentes deverão se apresentar ao lado do palco principal às 12:10h, e o concurso vai 

ser realizado às 12:30h, em ordem definida pela organização do evento. 

 

A divulgação dos resultados e entrega dos prêmios ocorrerá aproximadamente às 16:30h da 

data do concurso. Os participantes deverão estar caracterizados para o anúncio do vencedor e 

a entrega da premiação. 

 

O não comparecimento do Cosplayer inscrito nos horários acima, implica em desclassificação. 

 

4- CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DEFINIÇÃO DO VENCEDOR 

 

O concurso cosplay será realizado na modalidade “Desfile” como descrito a seguir: 

 

Ao ser anunciado o participante deverá se dirigir até a marca no centro do palco e estando no 

centro do palco, o participante começará a ser julgado, quando então deverá executar uma 

pose de frente, duas de lado (mostrando os lados do corpo) e outra de costas para melhor 

avaliação da roupa pelos jurados. Em seguida ainda no centro do palco o participante fará uma 

pose característica do personagem. 

 

Os participantes que estiverem ausentes na concentração quando forem chamados para subir 

ao palco, poderão ser considerados desistentes. 

 

Durante o desfile é terminantemente proibido sair do palco ou arremessar coisas dele. Sujeito 

à desclassificação. 

 

A banca do júri será composta por pelo menos 3 pessoas com notório conhecimento da arte e 

dos concursos cosplay, de moda, corte/costura, apresentações de palco e Interpretação.  

As notas serão dadas dentro do intervalo de 1 a 10 pontos, com intervalos fracionados de 0,5 

pontos. (Exemplo: 7,5) 

 

 

O corpo de jurados estará avaliando se o projeto cosplay está fiel ao personagem original 

(detalhamento, acabamento, roupa, acessórios, originalidade...), nível de dificuldade e a 



presença de palco do participante. 

 

Os jurados estarão avaliando os concorrentes através dos seguintes quesitos: 

 

1- Semelhança entre o projeto apresentado e a imagem de referência obrigatoriamente 

entregue. 

2- Criatividade/Originalidade e dificuldade na confecção. 

3- Desenvolvimento no palco na realização das poses (frente, lados, costas e típica do 

personagem). 

  

Para critério de desempate, será seguido nessa ordem:  

 

1- 1º Maior média no quesito 3. 

2- 2º Maior média do quesito 1. 

3- Nesse caso o desempate ficará a critério da banca de jurados através de uma votação entre 

eles. 

 

 

As somatórias, médias e notas finais serão calculadas pela coordenação do concurso na 
presença dos jurados e informadas na premiação realizada às 16:30h. 
 

Não será levada em conta a constituição física do participante, tom de pele, gênero, nem 

nenhum tipo de recorte que não diga respeito exclusivamente à relação cosplayer/cosplay. 

 

Durante a avaliação, qualquer tipo de atitude inadequada para o evento será considerada na 

pontuação dos juízes, podendo inclusive ser motivo de desclassificação. 

 

Não será permitido uso de microfones ou qualquer outro tipo de emissão de som que não seja 

a trilha sonora, que poderá ser entregue no dia da sua avaliação, em formato de MP3.  

 

 

5- PREMIAÇÃO 

 

- Troféus para os 3 primeiros colocados 

-  Medalhas de participação para todos os participantes. 

 

Premiação em dinheiro para os 3 primeiros colocados 



1º lugar – R$800,00 (Oitocentos reais) 

2º lugar – R$400,00 (Quatrocentos reais) 

3º lugar – R$200,00 (Duzentos reais) 

 

6- NORMAS DE CONDUTA 

 

Não serão tolerados comportamentos antidesportivos, gozações, comemorações exageradas, 

palavrões e/ou quaisquer tipos de provocações entre os participantes e com o público, seja 

durante o evento, seja na internet. 

 

Na ocorrência desses fatos, o participante será advertido. 

 

No caso de reincidência, o participante será notificado por escrito, desclassificado do 

concurso, além das medidas legais cabíveis. 

 

A coordenação poderá anular a inscrição de participantes que cometerem as infrações de 

discriminação por raça, cor, gênero, etc. Tais pontos também serão considerados pelos juízes 

como critério para a desclassificação do participante. 

 

É terminantemente proibido o porte de explosivos, armas de fogo reais (mesmo 

descarregadas), armas brancas com fio e/ou objetos que representem perigo aos presentes no 

evento. Qualquer eventual questionamento neste sentido, deverá ser dirigido à organização 

do evento, que fará a validação ou não.  

 

7- CRITÉRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO 

- Não cumprir as regras deste regulamento.  
- Não comparecer no dia e horário informados.  
- Desrespeitar ou agredir física ou verbalmente qualquer pessoa presente no evento.  
- Danificar ou fazer uso incorreto do palco e dependências do evento. 
- Interromper ou prejudicar de qualquer forma a apresentação dos outros concorrentes.  
-  Conduta inadequada junto ao público do evento. 

8- DÚVIDAS, CONTROVÉRSIAS E RECLAMAÇÕES 

Em caso de dúvidas, controvérsias e reclamações, o concorrente deve dirigir-se a organização 

do evento através do e-mail: cosplay@japanmatsuri.com.br.  
 

mailto:cosplay@japanmatsuri.com.br


DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Este concurso tem caráter exclusivamente cultural, e não está sujeito a nenhuma modalidade 

de sorteio ou fator aleatório. A participação no concurso é gratuita e voluntária não vinculada 

a qualquer tipo de desembolso por parte dos participantes ou premiados, ou à aquisição ou 

uso de qualquer bem, direito ou serviço, sendo dispensado de autorização, nos termos do 

artigo 3º, II, da Lei 5.768/71 e artigo 30, do Decreto 70.951/72. 10.7;. 

 

Ao inscrever-se, o participante declara ter ciência em concordar com todas as normas 

presentes neste regulamento e também se obriga a trazer as imagens de referência e a música 

da sua apresentação em formato de MP3. 

 

Ao participar deste evento, todos os concorrentes cedem gratuitamente ao evento o direito de 

utilização de sua imagem aceitando e concordando incondicionalmente em ter sua imagem 

divulgada através de qualquer meio midiático, gráfico ou vídeo, em qualquer meio de 

comunicação para usos informativos e promocionais relativos ao evento Japan Matsuri. 

 

Cada participante é o responsável, caso necessário, pelo eventual licenciamento de sua 

fantasia/caracterização junto aos detentores de quaisquer  direitos de imagem ou intelectuais 

sobre as mesmas, isentando desta forma a organização do evento Japan Matsuri destas 

obrigações. 

 

Os casos omissos no regulamento serão analisados pela coordenação do evento e a decisão 

será soberana e inquestionável. 

 

DECLARO, para os devidos fins, estar ciente e de acordo com todas as normas estabelecidas 

por esse regulamento.  

 

Osasco, 08 de junho de 2019 

 

 

________________________________________________ 

        Assinatura 

 

Nome completo: 

RG: 


