TERMOS DE REFERÊNCIA DO CONCURSO OLIMPISMO
Como tem sido de praz, a comunidade olímpica ao redor do mundo, tem celebrado anualmente o
dia Olímpica em Junho. Nesta senda, os comités olímpicos têm organizado as festividades onde tem
tido lugar inúmeras actividades como forma de exaltar os valores olímpicos.
Neste contexto, como forma de celebração, promoção dos valores olímpicos e incentivo a prática do
desporto a sociedade moçambicana, o Comité Olímpico de Moçambique (COM) lança mais uma
vez o concurso Olimpismo.
(1)
O CONCURSO
O concurso Olimpismo é enquadrado nas celebrações do Dia Olímpico lideradas em Moçambique
pelo Comité Olímpico de Moçambique. O concurso consiste na gravação de um vídeo de até 60
segundos por parte dos participantes, demostrando suas habilidades nas modalidades desportivas de:
Boxe, Ginástica, Judo, Karate e Taekwondo.
O concurso tem duas fases:
1. Primeira fase: os concorrentes devem enviar os seus vídeos obedecendo as especificações
pré-definidas onde a posterior o júri irá apurar os vídeos que vão para a segunda e última
fase do concurso;
2. Segunda/última fase: nesta fase, farão parte todos os vídeos apurados pelo voto do júri
onde de seguida serão publicados na página do Facebook do Comité Olímpico de
Moçambique para por meio do voto público (likes), serem eleitos os três vencedores
(primeiro, segundo e terceiro lugares).

(2)
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QUEM PODE PARTICIPAR
Podem participar no concurso todas pessoas interessadas e residentes em Moçambique.
(3)
COMO PARTICIPAR
Para participar no concurso, os interessados devem gravar um vídeo de até 60 segundos
demostrando as suas habilidades nas modalidades desportivas de: Boxe, Ginástica, Judo, Karate e
Taekwondo e enviar para o COM. Os concorrentes devem aparecer no vídeo desportivamente
equipados e os que preferirem gravar os vídeos com celulares, devem o fazer na forma
horizontal e garantir a nitidez da imagem.
(4)
COMO SUBMETER
Os concorrentes devem após gravarem os seus vídeos enviarem para o WhatsApp: 826214745
acompanhado pelos dados pessoais (nome completo, idade, província, número do celular e e-mail) e
o nome da modalidade que concorre. Os vídeos a serem submetidos devem ter o nome dos
concorrentes no canto inferior esquerdo ou centralizado no rodapé.
(5)
VALIDAÇÃO DAS CANDIDATURAS
Os vídeos dos concorrentes que não obedecerem as especificações definidas nos pontos anteriores (
3 e 4) e serem enviados fora do prazo, serão automaticamente desqualificados.
(6)
JÚRI
O júri eleito para avaliar os vídeos concorrentes, é composto por cinco (5) especialistas das
modalidades desportivas do concurso a saber: Boxe, Ginástica, Judo, Karate e Taekwondo.
(7)
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APURADOS
Os concorrentes apurados para a segunda e última fase do concurso, serão notificados por meio do
e-mail, chamada telefónica ou SMS.
(8)
VENCEDORES
São vencedores do concurso Olimpismo, os três (3) vídeos com maior número de votos na página
do Facebook do Comité Olímpico de Moçambique.
(10)
PREMIAÇÃO
Serão premiados no âmbito do concurso Olimpismo: três vídeos que vão ocupar nomeadamente:
Primeiro lugar-10.000,00 mt (dez mil meticais);
Segundo lugar- 5.000,00 mt (Cinco mil meticais);
Terceiro lugar- 3.000,00 mt (Três mil meticais)
(11)
PRAZOS
O concurso Olimpismo vai obedecer o seguinte cronograma:
Submissão dos vídeos - 10 a 14 de Junho de 2022
Avaliação do Júri – 14 e 15 de Junho de 2022
Votação pública - 16 a 20 de Junho de 2022
Divulgação dos vencedores – 21 de Junho de 2022
Premiação - 22 de Junho de 2022
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