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RETIFICAÇÃO DO REGULAMENTO DE INSCRIÇÃO DE LIGAS 
NÃO COMPETIDORAS 
 
Em função da demanda das ligas não competidoras e demais ligas menores do 
Brasil, anula-se a modalidade de inscrição como liga não co mpetidora  no 5º 
Brasileirão de Roller Derby. As ligas inscritas nessa modalidade terão o valor pago 
restituído ou utilizado para pagamento de inscrições individuais, nos termos 
descritos a seguir. 
 
 
DA INSCRIÇÃO INDIVIDUAL 

 
A inscrição individual se dará através do preenchimento do formulário próprio e é 
necessária para a participação no evento como jogadora do roster principal de liga 
competidora, jogadora individual, oficial patinador e não patinador, voluntário e 
comissão técnica. 
 
Link da inscrição: 
docs.google.com/forms/d/1-SzZt1H3jBce5gI3QjEEHoADSfeIYMK7AWTuDev0jkk/ 
 
Jogadora do roster principal de liga competidora  
Valor da inscrição: R$ 0,00 
 
A jogadora só poderá fazer inscrição nessa modalidade se estiver vinculada a uma 
das ligas competidoras previamente inscritas no evento.  
A inscrição dá direito a jogar na competição e nos jogos amistosos. No entanto, caso 
hajam muitas inscrições para os jogos amistosos, será dada preferência para 
jogadoras que não fazem parte do roster de uma liga competidora. 
A informação de que a jogadora faz parte do roster principal da liga será confirmada 
através de email para a liga inscrita. Cada liga poderá ter até 20 jogadoras inscritas 
nessa modalidade. 
No ato da inscrição a jogadora atesta ter mais de 18 anos até a data do evento e 
possuir as habilidades mínimas para participação de jogos de roller derby, conforme 
definição da WFTDA, afirmando que pode participar da competição de forma segura 
e efetiva. 
 
Comissão técnica de liga competidora  
Valor da inscrição: R$ 0,00 
 
A pessoa inscrita só poderá fazer inscrição nessa modalidade se estiver vinculada 
a uma das ligas competidoras previamente inscritas no evento.  
A inscrição dá direito a fazer parte da comissão técnica na competição e jogar nos 
jogos amistosos. 
A informação de que a pessoa inscrita faz parte da comissão técnica da liga será 
confirmada através de email para a liga inscrita. Cada liga poderá ter até 2 inscritos 
nessa modalidade. 
 
Voluntário 
Valor da inscrição: R$ 0,00 
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A pessoa inscrita nessa modalidade terá direito a estar no evento sem custo 
exercendo atividades de apoio como fotógrafo, narrador, ou outra atividade 
previamente informada e aprovada pelo comitê organizador. Não há limite para a 
quantidade de inscrições nessa modalidade. 
 
Oficial (Inscrição exclusiva para quem não participar como jogadora nos jogos 
amistosos) 
Valor da inscrição: R$ 0,00 
 
A pessoa inscrita nessa modalidade terá direito a oficiar como juiz ou NSO na 
competição e nos jogos amistosos. No entanto, não terá direito a participar como 
jogadora nos jogos amistosos. Não há limite para a quantidade de inscrições nessa 
modalidade. 
 
Oficial (Inscrição incluindo a participação como jogadora nos jogos amistosos) 
Valor da inscrição: R$ 30,00 
 
A pessoa inscrita nessa modalidade terá direito a oficiar como juiz ou NSO na 
competição e jogar nos jogos amistosos. Não há limite para a quantidade de 
inscrições nessa modalidade. 
No ato da inscrição a pessoa atesta ter mais de 18 anos até a data do evento e 
possuir as habilidades mínimas para participação de jogos de roller derby, conforme 
o jogo a que se inscrever (com ou sem contato), afirmando que pode participar de 
forma segura e efetiva. 
 
Jogadora Individual (Inscrição incluindo a participação como jogadora nos jogos 
amistosos) 
Valor da inscrição: R$ 30,00 
 
A jogadora não necessita estar vinculada a uma das ligas competidoras previamente 
inscritas no evento para se inscrever nessa modalidade. Jogadoras que fazem parte 
da liga competidora mas não de seu roster principal devem se inscrever nessa 
modalidade. 
A inscrição dá direito a jogar nos jogos amistosos. Caso hajam muitas inscrições 
para os jogos amistosos, será dada preferência para estas jogadoras na 
participação. 
No ato da inscrição a pessoa atesta ter mais de 18 anos até a data do evento e 
possuir as habilidades mínimas para participação de jogos de roller derby, conforme 
o jogo a que se inscrever (com ou sem contato), afirmando que pode participar de 
forma segura e efetiva. 
 
DO CRONOGRAMA 

 

Devido à quantidade grande de jogos da competição, bem como o foco competitivo 
para o qual o evento tem se direcionado, não haverá espaço no evento para clínicas 
e bootcamps, como ocorreu nas edições anteriores. Para permitir a participação de 
jogadoras individuais, jogos amistosos com duração de uma hora estão 
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programados. Em caso de atraso, eles poderão ser cancelados ou ter seu tempo 
reduzido para dar prioridade à competição. 

 

Amistoso 1: Vagine Regime (Laranja) X Vagine Regime (Cinza) 
Amistoso 2: Sem Contato (Preto) X Sem Contato (Branco) 
Amistoso 3: Shark Attack (Preto) x Masculino Misto (Branco) 

 

No jogo masculino, caso não seja preenchido o número mínimo de 5 homens 
inscritos por time, os times serão preenchidos com as jogadoras inscritas. Nos jogos 
Vagine Regime e Sem Contato, a alocação das jogadoras entre os times será 
definida por sorteio, dando preferência para jogadoras individuais e oficiais. 

 

DO PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS 
 
A inscrição de liga deve ser feita de 20/07/16 a 30/08/16 por meio de formulário 
disponibilizado na página do facebook (www.facebook.com/brasileiraorollerderby) e 
o pagamento efetuado impreterivelmente até 05/09/16. 
 
O pagamento deve ser feito via transferência, depósito bancário, ou pagamento pelo 
PagSeguro. 
 
Para pagamento via transferência ou depósito bancário, a liga deve utilizar a 
seguinte conta: 

 
Caixa Econômica Federal 
Operação 13 (Depósito em Conta Poupança) 
Agência 0478 
Conta 00036256-7 
Em nome de Astrid Bocklage da Cunha 
CPF 017.806.260-02 

 
A foto clara e legível ou documento escaneado do comprovante de transferência ou 
depósito deve ser enviado para o Comitê Organizador através do email 
5brasileirao@gmail.com com o assunto “INSCRIÇÃO Nome Completo 5BRRD”, 
impreterivelmente até 05/09/16. 
 
Para pagamento via PagSeguro, a liga deve contatar o Comitê Organizador através 
do email 5brasileirao@gmail.com solicitando o envio da solicitação de pagamento. 
 


