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Competição
O torneio é disputado em melhor de 3 sets. 
É garantida a disputa de pelo menos 
6 partidas para cada equipe na competição. 

Após a fase de classificação, as equipes serão 
divididas em séries Ouro e Prata. 

Serão premiadas as melhores equipes 
e os destaques individuais de cada 
série e categoria.

Programação
10/12  |  15h - Início dos jogos 

13/12  |  8h - Jogos finais

               14h - Premiação

Categorias
Sub-16
(nascidas em 2006 e 2007)

Sub-19 
(nascidas em 2003/2004/2005)

(Somente feminino)



Transporte
Cada equipe ficará responsável 
pelo seu transporte até Estrela
e também pelos translados
internos dentro do evento
(não será disponibilizado 
transporte interno).

Alimentação
O café da manhã ocorrerá em 
cada hotel, já o almoço e o jantar
ocorrerão no restaurante do evento.

Inscrições

ETAPA ÚNICA! 

OPÇÃO 1

OPÇÃO 2

Início dia 28/10
ATENÇÃO PARA O PASSO A PASSO:

INSCRIÇÃO POR EQUIPE:
R$ 750,00

R$ 1.400,00

HOTEL (em Lajeado/RS)* 
+ ALIMENTAÇÃO** 
R$550,00 POR PESSOA
*Em virtude dos protocolos de saúde não será disponibilizado 
transporte pela organização. Cada equipe é responsável pelo 
seu deslocamento entre os locais do evento.

**Alimentação inclui jantar do dia 10 ao almoço do dia 13. 
Jogos iniciarão dia 10 a tarde.

HOTEL (em Estrela/RS)* 
+ ALIMENTAÇÃO*
R$700,00 POR PESSOA
*Em virtude dos protocolos de saúde não será disponibilizado 
transporte pela organização. Cada equipe é responsável pelo 
seu deslocamento entre os locais do evento.

**Alimentação inclui jantar do dia 10 ao almoço do dia 13. Jogos 
iniciarão dia 10 a tarde.

PACOTE POR ATLETA:

Vagas
16 equipes 
em cada categoria.

Hospedagem
Ocorrerá somente em hotéis
(não haverá alojamento).
Os hotéis oficiais conveniados
localizam-se em Estrela e 
Lajeado (6 km de distância 
dos locais dos jogos).

RS-BRASIL

Vagas para 10 equipes em cada hotel

Envio de e-mail para pré-inscrição (jucajl_klein@yahoo.com.br) com os dados:

Recebimento da confirmação de que há vaga e código para fazer o pagamento da inscrição até dia 15/11.

Após o pagamento do valor da inscrição, recebimento da confirmação de inscrição.

Envio das relações nominais e documentação de inscrição e pagamento do valor dos pacotes até 1º/12.

(+ 1kg de alimento não perecível por atleta)

(+ 1kg de alimento não perecível por atleta)



Protocolo
Para que seja confirmada a inscrição na 14ª edição do Festival Internacional Cidade de 
Estrela, todas as equipes inscritas deverão seguir e aceitar os Protocolos de Biossegurança 
da competição, respeitando os decretos governamentais e municipais instituídos no estado 
do Rio Grande do Sul, referentes aos cuidados frente à pandemia da Covid-19. Para tal, os 
procedimentos abaixo deverão ser obrigatoriamente seguidos pelas instituições 
interessadas em inscrever-se nesta edição: 

Para atletas menores de 18 anos, a participação é condicionada a ter tomado pelo menos 

Para atletas com 18 anos completos ou maiores, bem como profissionais da comissão 
técnica, é necessário apresentar certificado vacinal completo. 

responsabilidade total dos inscritos) podendo ser realizado 48 hrs antes do início da competição.

total dos inscritos). A não apresentação de resultado negativo após a solicitação da 
organização, pode restringir a participação no restante do evento.

técnicas da sua cidade de origem até Estrela, bem como os translados internos dentro de 
Estrela, ficarão por conta de cada equipe, com transporte próprio.

 ou retornarão para suas casas ao 
final do dia (equipes da região). Esta medida visa evitar aglomeração e circulação de 
pessoas nos mesmos ambientes.

(café da manhã) e no restaurante oficial contratado pelo evento (almoço e jantar). Estes 
locais apresentarão distanciamento de mesas e cadeiras, rodízio de horários para refeição, 
bem como utilização de protocolos próprios de prevenção e proteção à Covid-19.

dentro e fora dos locais de competição. As atletas devem jogar de máscara. O público 
presente também precisará apresentar passaporte vacinal para ter acesso aos ginásios.

ocorrerá higienização periódica dos espaços e materiais durante o evento.

Atenção para o Protocolo de Biossegurança da Covid-19

Contatos com a Comissão Organizadora
Juca Klein: jucajl_klein@yahoo.com.br - 51 99227.6335

Rodrigo Lara Rother: rodrigorother@univates.br - 51 98128.8408

Marcelo Senh: 51 98119.1026

FestivalEstrela
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