REGULAMENTO DESTAQUE ESPORTIVO 2018 PREFEITURA DE PASSO FUNDO
1. OBJETIVO: A premiação DESTAQUE ESPORTIVO 2018 PREFEITURA DE
PASSO FUNDO, realizada pela Secretaria dos Esportes, tem como objetivo
valorizar os profissionais, atletas e entidades que realizaram e apoiaram ações
esportivas na cidade de Passo Fundo durante o ano de 2018.
2. CATEGORIAS: Serão premiados os destaques de dois grupos – Pessoa Física e
Pessoa Jurídica, de acordo com as seguintes categorias:
2.1: Pessoa Física:
a) Mérito da Educação Física: (Profissional considerado mérito por seu
trabalho dedicado à Educação Física ao longo dos anos, se tornando
referência no assunto).
b) Atleta: Que tenha alcançado marcas individuais ou coletivas através da sua
performance – Atleta individual ou de modalidades coletivas.
c) Técnico Esportivo: Profissional com atuação de técnico em qualquer
modalidade esportiva, que tenha se destacado em 2018 ou ao longo dos
anos.
d) Dirigente Esportivo: Profissional com atuação na gestão e fomento na área
esportiva.
e) Revelação Esportiva: Atleta ou profissional que tenha surgido ou se
destacado no ano de 2018 de forma mais acentuada.
f) Professor de Escola: Professor com atuação dentro da Escola que tenha se
destacado pelo trabalho exercido junto a sua escola ou comunidade.
g) Profissional de Academia: Profissional que tenha sua vida esportiva
identificada destacadamente dentro da área de Academia de Ginástica e
Musculação – Fitness.
h) Profissional de Paradesporto/Atividade Adaptada: Profissional com ligação
direta ao paradesporto.
i) Profissional de Corrida de Rua: Técnico ou gestor na área das Corridas de
Rua.
2.2: Pessoa Jurídica:
a) Empresa Incentivadora do Esporte: Empresa que efetivamente incentiva o
esporte de Passo Fundo, através de patrocínio, parceria ou alguma outra
forma que melhore as condições de atletas ou equipes.
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b) Equipe Esportiva: Equipe esportiva que tenha se destacado e levado o nome
de Passo Fundo além fronteiras.
c) Projeto Esportivo Social: Projeto que tenha proporcionado atividades
esportivas para comunidades menos privilegiadas e que tenha alcançado
resultados importantes na área social.
3. COMO VOTAR: Toda a população poderá votar em qualquer grupo (Pessoa Física
ou Pessoa Jurídica) e categoria que julgue procedente. As indicações poderão ser
feitas através do site www.pmpf.rs.gov.br, no período de 1º de julho à 1º de
setembro.
Nesta etapa a votação é livre no seu indicado de preferência, digitando o nome
completo para Pessoa Física ou Pessoa jurídica.
Após o encerramento da votação aberta, será efetuado o processamento dos votos
em todas as categorias para identificarmos a lista tríplice dos finalistas em suas
categorias.
A partir do dia 3 de setembro será divulgada a lista dos 3 finalistas através da
imprensa e também nos meios de comunicação da Prefeitura de Passo Fundo, e
liberada a votação popular dos 3 finalistas por categoria do Prêmio DESTAQUE
ESPORTIVO 2018 PREFEITURA DE PASSO FUNDO, através do site
www.pmpf.rs.gov.br, qualquer pessoa poderá votar quantas vezes quiser em seu
candidato de preferência, até o dia 1º de novembro de 2018.
4. DIVULGAÇÃO DOS VENCEDORES: Serão anunciados os vencedores do Prêmio
DESTAQUE ESPORTIVO 2018 PREFEITURA DE PASSO FUNDO em cerimônia
de entrega do Troféu Destaque Esportivo 2018, em data, horário e local a ser
confirmado.
5. Casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora da Secretaria dos
Esportes.
6. Não será premiada a categoria que não receber nenhuma indicação ou a indicação
mínima de 3 nomes.
Passo Fundo, 1 de março de 2018.

Gilberto Bellaver
Secretário Municipal dos Esportes

“Passo Fundo, Capital Nacional da Literatura”
Av. Brasil, 793 Passo Fundo/RS – CEP 99.010-000 – Fone: (54) 3311 2485
e-mail: desporto@pmpf.rs.gov.br

extra.esportes@pmpf.rs.gov.br

