
REGULAMENTO CONCURSO DE COSPLAY  
FESTIVAL DO JAPÃO LAGES  

 
 

● No concurso cosplay do Festival do Japão em Lages, qualquer pessoa poderá 
participar, independente de sexo, raça, nacionalidade ou preferência sexual. 

● Crianças de até 13 anos serão inscritas na categoria infantil, 14 anos ou mais, serão 
inscritos na categoria adulto.  

● Serão considerados válidos cosplayers de personagens originários de qualquer tipo 
de mídia impressa ou visual (animes, mangás, HQ, filmes, animações ocidentais, 
videogames, seriados orientais e ocidentais e live-actions), executados da forma 
original (versões alternativas e genderbender não são considerados como originais), 
desde que o personagem seja de acesso público. Não serão admitidos personagens 
originários de fanzines.. 

● Como medida de segurança e integridade aos menores de idade presentes no 
evento, é vetada a participação e representação de personagens de caráter 
erótico/hentai. 

● É vetada a participação de membros da comissão organizadora do evento, havendo 
exceção para membros antigos que não fazem mais parte do quadro da equipe. 

● É estritamente proibida a utilização de: explosivos, armas de fogo (mesmo que 
descarregadas), armas brancas com fio ou objetos que representem perigo aos 
presentes no evento. 

● O concurso acontecerá às 16 horas.  
 
INSCRIÇÕES 
 

● Somente presencialmente no evento, dia 20 de agosto. 
● As inscrições presenciais antes do evento começarão às 10h e se encerrarão às 

15h. 
● As inscrições se encerram uma hora antes do início do Concurso.  

 
CATEGORIAS 
 

● O concurso cosplay de dividirá em 2 (duas) categorias (Desfile Adulto e Desfile 
Infantil) 

● CATEGORIA INFANTIL - Sem limite de vagas.  
● CATEGORIA ADULTO - Sem limite de vagas.  

 
QUANTO À PONTUAÇÃO 
 

● Os participantes serão julgados com notas de 5 (cinco) a 10 (dez). Nota zero 
significa desclassificação. 

● Qualquer punição deverá ser revelada pelo júri antes da informação dos vencedores. 
● O júri será composto por pessoas escolhidas pela organização e divulgaremos logo 

após a confirmação dos componentes. 
 



 
 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 

● INDUMENTÁRIA: refere-se a qualidade de acabamento das roupas, maquiagem, 
penteado e acessórios pertencentes aos personagens como armaduras, armas e 
etc., analisando o material utilizado e a qualidade do resultado final com que foi 
apresentado. 

● SIMILARIDADE AOS TRAJES ORIGINAIS DO PERSONAGEM: refere-se ao quão 
fiel o cosplay está ao personagem original, fazendo comparações das referências 
disponibilizadas e com o conhecimento geral do júri. 

● DIFICULDADE DE EXECUÇÃO: refere-se a avaliarmos a qualidade, acabamento, 
grau de dificuldade na execução e nível de detalhes. 

 
PREMIAÇÃO 
 

● Serão premiados os três primeiros colocados de cada categoria.. 
● As premiações acima mencionadas, não proíbem o vencedor de receber outro tipo 

de premiação estabelecida no dia pela organização do evento. 
● Os casos omissos no regulamento serão analisados pela organização do concurso. 

A decisão será soberana e inquestionável. 
  
 
 
Casos omissos serão definidos pela comissão de organização (Associação Cultural Nipo 
Brasileira de Lages) e jurados. 
 
 
  
 


