
 

 

 

 

 

 

A CBTP SE JUNTA À IPSC E AO UNITED THROUGH SPORTS NO FESTIVAL 

INTERNACIONAL VIRTUAL DA JUVENTUDE 

  

A pandemia de COVID-19 deu vida ao Festival Virtual da Juventude United Through 

Sports (UTS) 2020, que vai muito além de uma solução temporária para o cancelamento 

de eventos esportivos. O inédito Festival Virtual da Juventude, lançado pela aliança UTS 

será realizado e transmitido online, reunindo esportes olímpicos e não olímpicos. 

 

Os eventos de qualificação do Festival acontecerão entre agosto e o final de outubro de 

2020. As finais serão sediadas na Tailândia e realizadas como um evento híbrido ao redor 

do mundo em comemoração ao Dia Mundial da Criança das Nações Unidas, de 20 a 22 

de novembro. 

 

O UTS Virtual Youth Festival é uma celebração da nossa juventude que carregará a tocha 

da vida para as próximas gerações, nesta plataforma todos são iguais. Mais de 60 

organizações e mais de 100 jovens embaixadores, juntamente com os líderes do esporte 

e todas as entidades participantes, uniram forças para se reunirem na plataforma digital 

da UTS Virtual Festival e farão um apelo unificado à ação para um amanhã melhor. 

 

O festival incluirá jovens, não apenas das Federações Internacionais participantes, mas 

também aqueles com diferentes habilidades mentais e físicas, jovens imigrantes e 

refugiados, jovens da comunidade indígena e aqueles de origens vulneráveis que são 

frequentemente marginalizados pela sociedade. 

 

O festival incluirá cerimônias virtuais de medalha, cerimônias de abertura e encerramento 

inspiradoras, incorporará uma plataforma vital de educação, incluindo; webinars, uma 

conferência de abertura, painéis de discussão e workshops. Os tópicos de enfoque 

incluirão: Paz por meio do esporte, Inclusão e não discriminação, Papéis e 

responsabilidades dos atletas, Salvaguarda e proteção à criança, entre outros. 

 

Em 2017 nasceu a iniciativa United Through Sports para criar e contribuir para um mundo 

melhor, com e para a nossa juventude. O festival é patrocinado pelo Comitê Olímpico 

Internacional, Comitê Paraolímpico Internacional, Olimpíadas Especiais, SportAccord e 

Associação Global de Federações Esportivas Internacionais (GAISF). 

 

 

Para obter mais informações, consulte www.unitedthroughsports.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unitedthroughsports.com/


 

 

 

 

 

 

PARA PARTICIPAR, POR FAVOR, SIGA AS DIRETRIZES 

 

 

Link para as Regras e Regulamentos: AQUI. 

 

Link para os materiais do Festival: UTS VIRTUAL 2020. 

 

I. INTRODUÇÃO 

 

O festival tem como objetivo envolver jovens (10-18 anos) de todo o mundo em um 

esporte online virtual e competição de talentos que termina em novembro. 

 

6 categorias de competição do festival (Max Fit, Aero Fit, Talent, IPC, All Abilities e 
Special Olympic) 

 

A ideia é de que os jovens, no conforto do seu lar, participem de desafios esportivos em 

cinco categorias de idade (Sub10, Sub12, Sub14, Sub16 e Sub18). A UTS já tem dois 

desafios definidos para pessoas sem deficiência Max Fit e Aero Fit.  

 

O IPC está desenvolvendo um Para-Desafio para jovens com diferentes habilidades 

físicas e, portanto, uma competição de desafio para jovens com diferentes habilidades 

mentais.  

 

Uma competição de talentos permite que os jovens sejam criativos e uma categoria única 

de "Todas as Habilidades" verá os jovens competirem na mesma plataforma, 

independentemente de suas habilidades. 

 

Os participantes precisarão gravar um vídeo deles mesmos fazendo os desafios e 

enviá-lo ao IPSC por e-mail ou mídias sociais. 

 

Cronograma 

• 19 de agosto - 30 de outubro, eventos de qualificação; 

• 20 a 22 de novembro, finais em Bangkok – Tailândia; 

 

Etapa 1. EMBAIXADORES DE ATLETAS IPSC 

Requisitos: 

• Nome 

• Idade: jovens entre 10-18 anos (um homem e uma mulher para representar a IPSC 

durante todo o festival); 

• País 

• Informações de contato 

 

Estes atletas farão parte do apelo à ação conjunta dos Jovens Embaixadores UTS para: 

inclusão, igualdade, não discriminação e promoção da paz. 

 

https://drive.google.com/file/d/1RmuA6q3pmmbn5ELWOkGS3S9fki1Uqxdi/view
https://drive.google.com/drive/folders/1nFH9nWHw0uv1QC_lqwBMZZnuZdoh5twK


 

 

 

 

 

Esses embaixadores podem pré-gravar um vídeo de 30 segundos se apresentando, 

compartilhando seus sonhos ou objetivos e dando uma breve introdução sobre o esporte 

IPSC. No final do clipe, é recomendado que eles digam “Nos mantemos unidos através 

do esporte”. 

Todos os clipes que não estiverem em inglês precisarão de legendas em inglês. 

 

Como participar? 

 

Caros amigos, 

 

Se você for menor de 18 anos, é um atleta IPSC/CBTP ativo, e gostaria de apresentar os 

esportes IPSC em Nível Internacional durante o UTS Virtual Youth Festival 2020, você 

deve apenas registrar em um breve período de 30 segundos, devidamente uniformizado 

com o fardamento da CBTP, uma apresentação de vídeo sobre você, suas conquistas 

esportivas e objetivos de vida e envie para info@ipsc.org até 30 de outubro. 

 

Inscreveremos os atletas juniores selecionados até o dia 30 de outubro na plataforma do 

Festival para novas competições no formato online. 

 

Dados requeridos: 

 

• Nome completo 

 

• Idade 

 

• E-mail 

 

• Foto 

 

• Inglês é uma vantagem 

 

 

Etapa 2. DOIS JUÍZES IPSC 

 

• Dois juízes serão selecionados de cada esporte para participar de um webinar para 

aprender como julgar as competições; 

• Participarão também como juízes para as finais em novembro; 

• Se algum IROA quiser participar, envie seu perfil e informações de contato 

para info@ipsc.org até o dia 25 de agosto. 

 

Etapa 3. SETEMBRO - PERÍODO DE COMPETIÇÃO IPSC 

 

Como participar das Qualificações IPSC? 

 

O festival convida jovens entre 10 e 18 anos para competirem em qualquer uma das 6 

categorias de competição do festival (Max Fit, Aero Fit, Talent, IPC, All Abilities e 

Special Olympics) 



 

 

 

 

 

Para participar escolha a categoria, grave um pequeno vídeo, e até 25 de setembro de 

2020, envie para info@ipsc.org e poste em sua conta de mídia social no Facebook e / ou 

Instagram com: @ unitedthroughsports, e usando o oficial hashtags #thisisuts e 

#thisisIPSC 

 

Para a Competição de Talentos, todas as inscrições devem ser enviadas nas mídias sociais 

marcando @unitedthroughsports e usando as hashtags oficiais #thisisuts e #thisisIPSC 

 

Etapa 4.  OUTUBRO - PERÍODO DE JULGAMENTO IPSC E FINAIS DE 

IPSC 

 

Os melhores vídeos e participantes estarão entre os finalistas a participar das Finais do 

UTS Virtual Festival. 

 

Etapa 5.  UTS FINALS 

 

Os finalistas serão inscritos na plataforma Rsportz até 30 de outubro em direção às finais 

de novembro (20-22) 

Todos os jovens participantes receberão um certificado oficial assinado pelo COI, IPC, 

GAISF, UTS e SO. 

As medalhas virtuais serão entregues aos vencedores (ouro, prata, bronze). As medalhas 

físicas serão enviadas aos vencedores após o encerramento do festival. 

 

Sobre AIMS & UTS Festival 

 

A Alliance of Independent Recognised Members of Sport (AIMS) foi fundada em 2009 

por membros não reconhecidos pelo COI do GAISF e é o quarto grupo no GAISF ao lado 

de ASOIF, AIOWF e ARISF. Atualmente, a AIMS tem 18 federações esportivas 

internacionais como membros plenos. O presidente da AIMS é o secretário geral da 

IFMA, Stephan Fox; 

United Through Sports (UTS) é uma aliança de muitas organizações que trabalham juntas 

através do esporte para trazer unidade e paz a um mundo frequentemente dividido. 

 

 

 

 

Confira a carta completa com todas as informações para cadastro no Festival, clique 

aqui! 

https://cbtp.org.br/wp-content/uploads/Newsletter_IPSC-takes-part-in-UTS-Virtual-Youth-Festival_19-Aug-2020.pdf
https://cbtp.org.br/wp-content/uploads/Newsletter_IPSC-takes-part-in-UTS-Virtual-Youth-Festival_19-Aug-2020.pdf

