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REGULAMENTO DO I CONCURSO DE ORDEM UNIDA 

 

Este documento tem o propósito de regulamentar o primeiro Concurso de Ordem Unida dos 

Desbravadores, da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Cabo Verde. 

 

OBJETIVOS DA ORDEM UNIDA 

• Proporcionar aos desbravadores e às unidades os meios de se apresentarem e se 

deslocarem em perfeita ordem, em todas as circunstâncias; 

• Desenvolver o sentimento de coesão e os reflexos de obediência que são fatores 

preponderantes; 

• Construir uma verdadeira escola de disciplina; 

• Permitir que o clube apareça em público, de forma elegante e ordeira. 

 

Pedimos a todos os participantes que leiam o regulamento. Os critérios de avaliação serão 

rígidos. 

 

INFORMAÇÕES GERAIS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO  

• Somente os desbravadores inscritos no clube (diretores, diretores associados, líderes, 

conselheiros e outros), poderão participar do concurso; 

 

• O troféu será apenas para o primeiro lugar de cada ilha, mas haverá certificado de de 

participação para todos os clubes participantes; 

 

• Em caso de empate o clube deve escolher um representante para fazer o desempate, que 

será através de perguntas sobre os conceitos básicos de ordem unida. Deverá ser 

avaliado oralmente; 

 

• Independente de quantos clubes estejam participando, somente um clube de “distrito” 

se classificará para a etapa final. 

 

• O concurso esta dividido em dois escalões: Ordem Unida Evolução – para os que estão 

treinando a criatividade na Ordem Unida e Ordem Unida Básico – que é a da 

especialidade.  

• A primeira fase do concurso será realizada no dia 17 de Setembro e o final será no dia 

1 de Outubro de 2017. O regional organizará e comandará a primeira fase na sua 

região. Na ausência do regional, o distrital será o responsável por realizar essa fase, bem 

como a escolha do local e o horário. A final, será coordenada pela direção nacional dos 

desbravadores, onde será escolhido o vencedor de cada ilha; 

 

• Durante o evento teremos um júri constituído por cinco elementos . 3 Lideres e/ou 

oficiais dos Desbravadores e 2 oficiais do exercito, coordenado por um presidente do 

júri, devidamente identificado na mesa; 

 

• Haverá quatro repórteres de imagens para gravarem simultaneamente os vídeos do 

concurso; 
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REGRAS 

As regras de avaliação nos concursos deverão seguir este regulamento, não sendo autorizada 

qualquer alteração.  

 

• Não será permitida após o início do concurso a posição de sentido seguido de 

levantamento de braço para tirar dúvidas, caraterizará como perda de pontos. Isso deverá 

ser feito em treinamentos anteriores no clube com seus conselheiros ou instrutores; 

 

• Todo movimento indesejado sem voz de comando caraterizará como perda de pontos. 

 

AVALIAÇÃO 

 

A avaliação dos clubes será feita de três maneiras: Avaliação Geral, Avaliação Específica e 

Prova Oral (no caso de empate).  

Cada item da avaliação valerá de 0 a 10 pontos.  

Na prova oral, será feita 5 perguntas para cada representante de clubes empatados. Valerá o 

número de perguntas certas e vence quem responder corretamente mais. 

 

Itens da Avaliação Geral 

 

a) Identificação do Clube - será avaliado um dos seguintes itens a critério do clube: 

banner, bandeira, banderim, faixa do clube e distrito ou qualquer coisa, que o clube 

escolher como identificação; 

 

b) Uniforme - será avaliado o uso do Uniforme dos desbravadores padrão, conforme o 

regulamento Sul Americano no RUD, ou o uniforme de campo, a critério do clube; 

 

c) Tempo - será avaliado se o clube respeitará o seu tempo de desfile que será de 10 

minutos, iniciando logo após a apresentação e terminando após o destruçar; 
 

d) Apresentação do pelotão - serão avaliados a apresentação pessoal e exibição de grupo, 

tais como; uniforme limpo e passado, calçados limpos, cuidado com o cabelo, uniformes 

padronizados entre os membros. 
 

Itens de Avaliação específica 

 

a) Ordem Unida em Posição de Sentido - serão avaliados a postura e o alinhamento do 

pelotão; 

 

b) Ordem Unida em Movimento - será avaliada a sincronização dos movimentos e o 

alinhamento dos participantes; 
 

c) Criatividade na Evolução - não será avaliada a evolução em si, mas sim a criatividade 

do clube ao executar a evolução, podendo realizar quantas evoluções achar necessárias. 

Tudo que venha dar um grau de dificuldade na evolução abrilhantado à mesma será 

permitido (esse iten será apenas para os que inscreverem na Ordem Unida Evolução); 
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d) Voz de Comando do Instrutor - será avaliada o comando por voz do instrutor, se tem 

energia, autoridade, dicção, etc. Neste item não será avaliado sons de apitos e muito 

menos sinais e gestos; 
 

e) Brados e Gritos de guerra - serão avaliados os brados e gritos de guerra do clube e os 

mesmos deverão conter em algum momento o nome do Clube; 
 

f) Cadência - será avaliado se a marcha dos participantes está cadenciada; 
 

g) Geníca - será avaliada a elegância e postura dos participantes. 

  

 

As Penalidades 

 

• Se o clube ultrapassar o tempo estipulado, perderá 5 pontos para cada minutos acima de 

10 minutos; 

 

• Se o clube não estiver identificado no momento da apresentação, será penalizado com 

menos 5 pontos na sua avaliação total; 

 

• Se for chamado e tiver mais de 30 segundos para se apresentar, será penalizado com 5 

pontos de cada 30 segundos de atraso; 

 

• Qualquer reclamação levada a direção do concurso sem provas ou fundamentos, 

acarretará na perda de 5 pontos sobre sua avaliação total; 

 

• A permanência do clube na área de desfile após o destruçar, terá a tolerância de 40 

segundos, caso não o faça, acarretará em perda de 5 pontos a cada 15 segundos de 

permanência; 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

• O prazo de inscrição do clube no concurso é do dia 27 de Agosto a 10 de Setembro, 

através do email: cnjacv@gmail.com; os três primeiros clubes de cada distrito que 

inscreverem (é via email e a partir do dia 27), ganharão um bónus de 5 pontos; 

 

• As regras deste desafio deveram seguir este regulamento, não sendo autorizada qualquer 

alteração; 

 

• Qualquer clube ou membro que se sentir prejudicado, o diretor deverá procurar a o 

presidente da mesa dos júris para que o problema seja resolvido; 

 

• Os casos omissos neste regulamento serão analisados pelo Direção Nacional dos 

Desbravadores; 

 

• Este regulamento entra em vigor na data de sua apresentação.  
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