
TAÇA CIDADE DE SÃO PAULO DE FUTEBOL 
       I TORNEIO DE FUTEBOL FREESTYLE ON - LINE 

 
 

I – Das Finalidades 
 

Artigo 1º – A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer da Cidade de São 

Paulo, com o intuito de buscar a promoção e integração da criança e do 

adolescente, ampliar suas oportunidades através do esporte, revelar novos 

valores e incentivar todos os participantes ao progresso nas modalidades; 

diante do atual quadro de pandemia, busca aproximar os munícipes, a 

sociedade de forma geral, participantes ou simpatizantes da Taça Cidade de 

São Paulo de Futebol, promovendo assim, uma Competição que oportunize 

disputas on-line na modalidade Freestyle. 

 

II – Da Organização e Execução 
 

Artigo 2º – Caberá ao Departamento de Gestão das Políticas Públicas e 

Programas de Esportes e Lazer – DGPE da Secretaria Municipal de Esportes e 

Lazer - SEME planejar, organizar, executar e supervisionar a I TORNEIO DE 
FUTEBOL FREESTYLE ON-LINE. 
. 

Parágrafo único: Todas as normas, tabelas e boletins informativos do Torneio 

serão divulgados através do www.instagram.com/semesportes(portanto os 

participantes e interessados devem seguir a página) é de total 
responsabilidade dos participantes acompanharem as informações. 
  

III – Da Participação 
 

Artigo 3º – A Taça Cidade de São Paulo de Futebol no I Torneio Futebol de 
Freestyle On-Line será realizada totalmente on-line por meio da página 

www.instagram.com/semesportes com as disputas ocorrendo ao longo da 

semana (exceto aos finais de semana, sábado e domingo).  Podendo 



participar desta competição todos os munícipes da cidade de São Paulo ou de 

outros municípios. 

 

Parágrafo 1º: Se o ATLETA se inscrever mais de uma vez, todas as inscrições, 

exceto a primeira, serão desconsideradas. 

 

Parágrafo 2º A inscrição no I Torneio Futebol de Freestyle On-Line implica 

na anuência e irretratável permissão de uso do nome, imagem e voz dos 

inscritos, pela Prefeitura Municipal de São Paulo, para a transmissão, cobertura 

jornalística e divulgação do evento e das atividades da Secretaria Municipal de 

Esportes, Lazer e Recreação, no Brasil e no exterior, através de quaisquer 

veículos de comunicação, mídias ou modalidades existentes de exploração de 

imagem e som, pública ou privada, incluindo, mas não se limitando, ao direito 

de retratação, produção, reprodução, disponibilização, distribuição, 

comunicação, informação ao público, edição, adaptação, transformação, 

sonorização, sincronização, fixação, publicação, inclusão em base de dados, 

armazenamento, exibição, execução, difusão, radiodifusão e (re)transmissão. 

 

Artigo 4º – A Taça Cidade de São Paulo de Futebol – I Torneio Futebol de 
Freestyle On-Line terá um limite de 30 vagas por categoria, obedecendo a 

ordem de chegada, ao preenchimento correto do formulário de inscrição e 

avaliação do vídeo. 

 

 

IV – Das Inscrições 
As inscrições deverão ser realizadas no período de 01 de junho de 2021 (a 

partir das 00h00min) a 20 de junho de 2021 (23h59min) podendo ser 

estendidas, se o número de 30 vagas por categoria não for alcançado. 

 

 

Para efetuar a inscrição o atleta deverá acessar o link: 

https://forms.gle/Wu93KNY1ZebeDYJf9 

 

https://forms.gle/Wu93KNY1ZebeDYJf9


Após preencher o formulário de inscrição, o atleta enviará o vídeo de até 1 min 

(60segundos) mostrando toda a sua habilidade e estilo com a bola, para o 

email: portaljogasp@gmail.com. 

 No campo assunto deve-se escrever :ATLETA FREESTYLE. No corpo do e-

mail deve constar o nome completo do atleta e a categoria em que está inscrito 

(ex: ROBSON DO CARMO/ CATEGORIA MASC SUB15) em seguida o vídeo.  

 
Parágrafo único – Os vídeos devem ser obrigatoriamente enviados para o 

email: portaljogasp@gmail.com, sendo esse o único Canal para validarmos 

as inscrições. 

 

Especificações para vídeo: 
- o atleta, tem que aparecer de corpo inteiro e trajado com a roupa que 
quiser. Se representar alguma equipe use o uniforme, mas não será 
obrigatório, para o atleta que não representa uma equipe. 
- a imagem tem que ter qualidade suficiente para identificação das 
manobras. 
- a bola deve ser de futebol preferencialmente e tem que estar o tempo 
todo na imagem durante o vídeo.  
- o vídeo não pode ser editado durante a apresentação. 
- o vídeo será avaliado pelo DGPE e será verificado a qualidade técnica do 
atleta, ou seja, o atleta terá que realizar pelo menos 3 manobras básicas  
de Freestyle em qualquer estilo (lower, sitdown ou upper, podem ser 3 no 
mesmo estilo, ficará a critério do atleta) para que se efetive a inscrição.  
 
Segue a relação de manobras básicas:  
 
LOWER: 
crossover 
https://www.youtube.com/watch?v=KzGxhnVTutY 
 
toebounce 
https://www.youtube.com/watch?v=e8Tqhp-JrxE 
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atw 
https://www.youtube.com/watch?v=rxthSJbe8ws 
 
htw 
https://www.youtube.com/watch?v=iL8HOpEoi1o 
 
half 
https://www.youtube.com/watch?v=ljqeoWNFPu8 
 
 
 
UPPER: 
 
headstall 
https://www.youtube.com/watch?v=rDZqs_CLAR8 
 
neckstall 
https://www.youtube.com/watch?v=JRfAVB-LDBE 
 
cheststall 
https://www.youtube.com/watch?v=5syQVbBG-c0 
 
 
SITDOWN: 
 
x-over 
https://www.youtube.com/watch?v=0IO2iQ-vLb4 
 
crossover 
https://www.youtube.com/watch?v=YNWjixTwDeM 
 
reserve crossover 
https://www.youtube.com/watch?v=q3StTPynzaM 
 
 
Dúvidas: pelo e-mail:portaljogasp@gmail.com ou 

pelos telefones: (11) 3396-6563 ou (11) 3396-6489 
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V – Do Período de Realização 
O torneio e suas disputas iniciarão no dia 8 de julho de 2021 e acontecerão até 

dia 30 de julho de 2021. Todas as postagens e stoies do torneio serão avisados 

com antecedência através dos BOLETINS INFORMATIVOS. 
 
VI – Do Sistema de Disputa:ELIMINATÓRIA SIMPLES 
 
FASE – PRELIMINAR: 
 
Nesta fase, os atletas enviam os vídeos para o e-mail: 

portaljogasp@gmail.com, colocando o nome completo e a categoria na qual irá 

competir. Somente os 30 primeiros atletas que enviarem a inscrição dentro dos 

parâmetros estabelecidos participarão do torneio. 

 
1ª Fase – classificatória 

 

Nesta fase os vídeos serão postados no feed da página 

www.instagram.com/semesportes, todos ao mesmo tempo, e ficarão à 

disposição para todos assistirem durante 72hs. Ao mesmo tempo, após os 

vídeos será postada uma tabela com os confrontos que se realizarão após a 

exposição de 72hs. 

Após este tempo de exposição serão estabelecidos confrontos entre os vídeos 

já postados, e seguindo a tabela pré-estabelecida, usando a ferramenta do 

Instagram chamada enquete onde os vídeos dividirão a tela no STORY do 

www.instagram.com/semesportes e os internautas poderão optar por A ou B 

(ex Pedro Caetano x Alison Nunes). 

Está liberada a votação em mais de um confronto, isto é, o internauta pode 

votar uma vez em cada confronto. 

 
Parágrafo único: em caso de empate em qualquer fase, a decisão se dará 

através da avaliação dos membros do DGPE com os mesmos critérios da 

repescagem. 
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Após esses confrontos restarão 15 atletas, para completar 16 atletas 1(hum) 

dos atletas que perderam o confronto será classificado pela repescagem.  

O atleta escolhido através da repescagem entrará através da Avaliação do 

DGPE.  

O critério de avaliação será: o atleta que apresentar a melhor sequência de 

manobras de Freestyle que os membros do DGPE puderem observar. 

 

Quartas de final: 
A partir dos 16 atletas será feito mais um confronto, através do STORY, entre 

os classificados até chegarmos a 8atletas . 

 

SEMIFINAIS:  
Os oito classificados fazem o último confronto, através do STORY, no mesmo 

sistema até restarem 4 atletas. 

 

FINAIS: 
Definidas as finais, estes 4 atletas farão um novo vídeo, agora o vídeo poderá 

ter até 1min e 30seg sem cortes ou edições. 

 Os vídeos das finais ficarão expostos no 

feedwww.instagram.com/semesportes por 24hs.  

Agora na fase final o público decide através de likes em cada post. 

A ordem da classificação final se dará através do número de likes de cada 

vídeo durante as 24hs. 

 
Nota: O SISTEMA DE DISPUTA SERÁ O MESMO EM TODAS AS 
CATEGORIAS 
 
 

DAS CATEGORIAS: 
 
MASCULINO – SUB 15(nascidos a partir de 2006...) até 30 atletas 
 
MASCULINO - SUB 17(nascidos em 2004 e 2005) até 30 atletas 
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FEMININO – SUB 15(nascidas a partir 2006...) até 30 atletas 
 
FEMININO – SUB 19(nascidas em 2004 e 2005) até 30 atletas 
 
 
 
 
 
VII – Da Premiação 
 
Artigo 1º –os atletas classificados em 1º, 2º, 3º e 4º lugares serão premiados 

da seguinte forma. 
 

1º lugar 
Medalha,troféu e 1 bola de 

futebol de campo Oficial 

2º lugar 
Medalha e 1 bola de futebol de 

campo Oficial 

3º e 4º lugar 
1 bola de futebol de campo 

Oficial 

 

Artigo 2º – Haverá sorteio de 4 bolas oficiais para os atletas que não se 

classificarem entre os 4 primeiros de cada categoria. 

 

Artigo 3º – Todas as premiações deverão ser retiradas pelo Atleta em DGPE, 

na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, situada em Rua Pedro de Toledo 

nº 1651, em dia e horário a combinar com a comissão do campeonato. 

 
VIII – Das Disposições Gerais 
 
Artigo 4º – Antes, durante e depois da I TORNEIO DE FUTEBOL FREESTYLE 
ON LINE, os atletas poderão apresentar sugestões (por escrito) quanto aos 

próximos eventos sempre no e-mail:portaljogasp@gmail.com 
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Artigo 5º – Os boletins expedidos no www.instagram.com/semesportes,pela 

comissão do Torneio serão considerados normativos e farão parte integrante 

deste regulamento. 

 
Artigo 6º – Os casos omissos a esse regulamento serão resolvidos pela 

direção geral (DGPE). 

 

BOA SORTE A TODOS OS PARTICIPANTES!!!!!!!!! 

SE CUIDEM E FAÇAM ESPORTE, ESPORTE É VIDA 
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