
1º Festival de Pipas – Associação Sem Limites 

1. APRESENTAÇÃO 

Pipa; papagaio; raia; quadrado; jamanta; arraia; barril; pandorga; maranhão…  

Não importa o nome; o brinquedo feito apenas com varetas de madeira, linha e papel 

fininho e colorido é sinônimo de alegria, magia, beleza, encantamento e muita diversão. 

Em julho encontramos comumente meninos em seus quintais ou pelas ruas com 

seus olhos voltados para o céu - com suas maravilhosas pipas, já que, além de ser o mês 

das férias, ele também apresenta as características climáticas (dos ventos) idéias. 

Constatando que essa atividade é intensa em nossa cidade de Bauru, a 

Associação Sem Limites, tendo como presidente Edu Avallone, desenvolveu o “1º 

Festival de Pipas” para incentivar essa atividade recreativa, e orientar/alertar os 

praticantes aos perigos que ela pode trazer.   

 

2. OBJETIVO 

O 1º Festival de Pipas tem como objetivo a integração da família, envolvendo 

pais e filhos numa atividade recreativa e de lazer, também estimulando a integração 

social, reunindo diversos segmentos da sociedade, numa comunidade integrada para o 

mesmo fim; além disso, temos como foco principal dar esclarecimentos dos locais 

apropriados para a prática da atividade, bem como os perigos decorrentes da utilização 

da linha cortante (cerol), entre outros. 

 

3. DESENVOLVIMENTO 

O evento será realizado dia 29 de julho, a partir das 14h, na Praça Joaquim 

Guilherme situada na quadra 9 da Rua Sidney de Freitas, na região do Parque Viaduto, 

em Bauru, São Paulo. A entrada será gratuita.  

 

3.1     DAS INSCRIÇÕES 



• Poderão se inscrever no evento qualquer pessoa. Sendo que os menores de 12 

anos deverão ser acompanhados dos pais ou responsáveis. 

• A inscrição deverá ser feita nos pontos de inscrição ou no dia até uma hora antes 

do evento.  Os pontos de inscrição são: Iraquiano Pipas, localizado na Rua Paulo dos 

Santos Filho, 661, Parque Viaduto; Alex Pipas, localizado na Rua Tapajós, 2-24, Vila 

Antártica; e Fabiano Pipas, localizado na Joaquim Alves Ferreira, quadra 2, esquina 

com a Gabino de Souza 499, Beija Flor. 

• A participação será apenas na modalidade individual; e cada concorrente poderá 

participar com no máximo uma pipa em cada categoria.  Uma mesma pipa ou papagaio 

não poderá concorrer em outras categorias. 

• Serão feitas inscrições de estilos variados de pipas e papagaios como: maranhão, 

peixinho, corpo duplo, triplo, estrela, entre outros. 

 

3.2     DAS CATEGORIAS EM JULGAMENTO 

O campeonato acorrerá com as seguintes categorias, respeitando os seguintes critérios: 

DIMENSÃO - Esta categoria julgará a maior e a menor pipa    

PIPA ECOLÓGIC - Esta categoria premiará a pipa mais criativa, confeccionada 

com material reciclável   

ORIGINALIDADE - Serão premiadas nesta categoria as duas pipas que se 

destacam pela sua beleza, e pela criatividade de formas utilizadas em sua construção. 

 

3.3     DOS CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO 

Os concorrentes em todas as categorias para o efeito de premiação deverão subir 

em até 5 (cinco) minutos suas pipas e permanecer no ar por pelo menos 3 (três) minutos. 

A mesma pipa não poderá ser inscrita em mais de uma categoria. Os 

concorrentes deverão se apresentar aos jurados munidos da ficha de inscrição, da pipa e 

linha. 



 

3.4 COMISSÃO JULGADORA 

O 1º Festival de Pipas será avaliado por uma Comissão Avaliadora, designada 

pela Associação Sem Limites, respondendo pelo julgamento que apontará as pipas 

vencedoras de cada categoria. 

 

3.5      DA PREMIAÇÃO 

Aos vencedores de cada categoria serão conferidos troféus e pipas entregues ao 

término do evento. 

       DIMENSÃO - 1º  lugar  de maior e menor pipa 

       PIPA ECOLÓGICA - 1º  lugar 

       ORIGINALIDADE - 1º lugar  

 

3.6     Dos Critérios Eliminações  

Os participantes que utilizarem linha cortante (cerol), linhas metálicas e papel 

alumínio, serão eliminados da competição e responderão por danos causados as pessoas, 

caso venha ocorrer.   

Para efeito da eliminação e premiação, todos os participantes deverão respeitar a 

orientação feita no decorrer do evento, assim como o participante que Empinar a pipa 

fora do horário e local de apresentação será desclassificado. Todas as pipas deverão 

descer após a ordem de encerramento, se não forem respeitadas as regras os 

participantes serão desclassificados. Não será aceito que as pipas, papagaios, maranhões 

e demais se embaracem ou enrosquem durante o vôo.  

 Em hipótese alguma serão permitidas brigas, discriminações por classe social, 

religião, etnias, entre outros. Os casos omissos serão analisados e resolvidos pela 

Comissão Organizadora do concurso. 



Obs. A data do campeonato poderá ser alterada por conta das condições 

climáticas. 

 


