
 

 

 
 
 

PROCEDIMENTOS DE CONCURSO DO DESFILE 
DESFILE DA 104ª CONVENÇÃO ANUAL DE LIONS CLUBS INTERNATIONAL EM MONTREAL, CANADÁ 

25 DE JUNHO DE 2022 - INÍCIO ÀS 09:00 
 

Douglas X. Alexander, Presidente Internacional 
J. Frank Moore, III, Ex-Presidente Internacional, Presidente do Comitê de Convenções 

Escritório do desfile: Palais des congrès de Montréal ~ Viger Hall 
Horário de funcionamento: quinta-feira, 23 de junho, das 10:00 às 17:00, sexta-feira, 24 de junho, das 10:00 às 17:00 

 

 
PROCEDIMENTOS DO CONCURSO 
Todas as UNIDADES COMPETITIVAS são divididas em duas categorias: 
 

DIVISÃO I Unidades que pertencem aos limites da própria delegação 

DIVISÃO II Unidades contratadas que se encontram fora dos limites da delegação 

 
Todas as UNIDADES COMPETITIVAS devem preencher e enviar o formulário que se encontra na próxima 
página. 
Todas as UNIDADES NÃO COMPETITIVAS devem preencher e enviar o formulário que se encontra na última 
página. 
 

• Todas as unidades competitivas serão julgadas por juízes qualificados que não sejam Leões. Avisos 

colocados ao longo do percurso informarão as unidades ao se aproximarem da área de julgamento. 

• Os prêmios são emitidos aos distritos ou subdistritos Leonísticos vencedores, tal como constam no 

formulário de inscrição ao desfile. 

• Os vencedores do concurso serão publicados na Sessão Plenária de Abertura no Bell Centre, no 

domingo,  

26 de junho de 2022. 

• Os prêmios em dinheiro poderão ser retirados no domingo, 26 de junho de 2022, ou na segunda-feira, 

27 de junho de 2022, das 10:00 às 17:00, no Estande de Finanças na área da Sede do Palais des 

congrès de Montreal. 

• Para todas as dúvidas relativas ao desfile, inclusive sobre bandas e carros alegóricos, entre em contato 

com parade@lionsclubs.org. 
 
 
 

CONTINUE NA PRÓXIMA PÁGINA PARA OBTER DIRETRIZES E CRITÉRIOS.  

mailto:parade@lionsclubs.org


 

 

 

ENVIE O FORMULÁRIO DO DESFILE DEVIDAMENTE PREENCHIDO À DIVISÃO DE CONVENÇÕES 
ATÉ 13 DE MAIO DE 2022.  
 
DIVISÃO COMPETITIVA I 
Unidades que pertencem aos limites do distrito ou subdistrito Leonístico que representam. 

 
CARROS ALEGÓRICOS 
PRÊMIOS    1º: US$ 1.500   2º: US$ 1.000 
 
DIRETRIZES 

• Uma fotografia ou esboço dos carros alegórico deve acompanhar a inscrição para o desfile. 

• Os temas devem apresentar um objetivo ou projeto Leonístico, eventos patrióticos ou maravilhas da natureza 

de um determinado local. Limite-se a um tema por carro alegórico. 

• Permite-se a presença de pessoas nos carros alegórico quando for necessário para dar significado ao carro 

alegórico. Uma foto ou esboço de onde as pessoas serão posicionadas no carro alegórico deve ser enviada 

até 13 de maio de 2022. 

• As delegações que tiverem um candidato a cargo internacional podem apresentar estandartes e símbolos 

apropriados nas suas unidades de desfile em apoio ao seu candidato. 

• Não serão permitidos comerciais ou propagandas. O não cumprimento desta norma eliminará a participação 

deste concorrente no desfile. Veículos usados para reboque devem ocultar todas as informações referentes 

à companhia particular ou ao proprietário. 

• A altura de todos os carros alegóricos não deve exceder a 4 metros (13 pés). Não há limites especiais 

referentes ao comprimento, desde que os carros alegóricos possam manobrar nas áreas de concentração e 

dispersão. A largura dos carros alegóricos deve ser mantida dentro de 3 metros (9 pés). 

• Carros particulares totalmente decorados podem participar do desfile. Eles podem ser inscritos como carros 

alegóricos competindo no concurso ou como unidades não competidoras. Os veículos não são permitidos 

na rota do desfile, a menos que aprovados com antecedência por LCI e pelas autoridades locais até 13 de 

maio de 2022. As aprovações estão sujeitas às diretrizes regulatórias das autoridades locais, em 

consideração ao percurso do desfile. Todos os motoristas devem possuir carteira de motorista válida e 

registros dos veículos. 

• Evidência de seguro contra terceiros será exigida de todos os proprietários e operadores de veículos e 
trailers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
JULGAMENTO 
CATEGORIA DE CARROS 
ALEGÓRICOS 

PONTOS CRITÉRIOS 

DESIGN 20 Imaginação artística, combinação de cores, colocação ou 
agrupamentos dos pontos mais importantes em relação ao 
espaço total utilizado de modo a atrair a atenção e conseguir 
alcançar equilíbrio e harmonia. 

CONSTRUÇÃO 20 Materiais, acabamento, letreiro etc. 

TEMA 20 Apropriabilidade do design, como está relacionado ao tema da 
convenção e às atividades Leonísticas, estado ou país. 

EFEITOS GERAIS 40 Beleza, reação da plateia etc. 

 

 
BANDAS 
BANDAS DE ESCOLA DO ENSINO MÉDIO  Jovens amadores do mesmo colégio 
PRÊMIOS  Placa de 1° colocado no campeonato     1°: US$ 800    2º: US$ 600    3º: US$ 400 

 
TODAS AS BANDAS ESTADUAIS Jovens amadores de diversas escolas de ensino médio na região da 

delegação 
PRÊMIOS  Placa de 1° colocado no campeonato    1°: US$ 1.000  2º: US$ 800    3º: US$ 600 
 
JULGAMENTO 
CATEGORIA DE BANDAS PONTOS CRITÉRIOS 

MARCHA E EVOLUÇÃO 40 Perfeito alinhamento nas colunas e fileiras, intervalo e distância, 
cadência uniforme e precisão. 

MÚSICA 40 Qualidade e repertório, ritmo, equilíbrio instrumental, 
tonalidade, uniformidade e controle, volume, entonação, 
harmonia do conjunto. 

EFEITOS GERAIS 20 Uniforme, aparência geral, espírito de corpo, originalidade, 
entrada e saída, aparência e posição do tambor, exatidão e 
precisão no manuseio do bastão. 

 
UNIDADES DE DEMONSTRAÇÃO DE PRECISÃO 
Unidades executando movimentos coordenados com bandeiras, estandartes, bastões etc. como parte de uma 
banda ou unidade do desfile.  
PRÊMIOS    1º: US$ 400 2º: US$ 300 
 
JULGAMENTO 
CATEGORIA DE UNIDADES DE 
DEMONSTRAÇÃO DE PRECISÃO 

PONTOS CRITÉRIOS 

MARCHA E EVOLUÇÃO 25 No passo, piruetas, variedade, originalidade, execução. 

REPERTÓRIO 25 Variedade, complexidade, inovações 

PRECISÃO E TEMPO 20 Uniformidade, suavidade e graça. 

EFEITOS GERAIS 30 Entrada e saída, domínio de cena, reação da plateia, detalhes 
de uniformidade 

 



 

 

 
DIVISÃO COMPETITIVA II 
Unidades que sejam contratadas, estando fora dos limites do distrito ou subdistrito Leonístico 
o qual representam. 

BANDAS    Jovens amadores de ensino médio. 
PRÊMIOS    1°: US$ 500 2º: US$ 400 
JULGAMENTO     O mesmo dos concursos da Divisão I em suas respectivas categorias. 
 
 
UNIDADES DE DEMONSTRAÇÃO DE PRECISÃO 
PRÊMIOS    1º: US$ 400 2º: US$ 300 
JULGAMENTO     O mesmo dos concursos da Divisão I em suas respectivas categorias. 
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