
 

 
MODELO FEMININO, COM APENAS UMA AUTORIDADE 

Começa a música, entrada dos atletas e autoridade. 

Saída dos atletas e autoridade. 
 
 

 

 
 

Roteiro de Premiação 
Modalidade Individual 

Cerimônia de premiação (categoria) 

Convidamos o Sr.(a) 
 nome _____________________________ 
cargo______________________________ 
para fazer a entrega dos prêmios aos (categoria ou revezamento) 
 
  Convidamos a Atleta Quinta 
Colocada:  
Do Clube/Academia:   
Do (Estado):  
A subir no pódio e receber sua premiação 
 
Convidamos a Atleta Quarta  
Colocada:  
Do Clube/Academia:   
Do (Estado):  
A subir no pódio e receber sua premiação. 
 
Convidamos a Atleta Terceira 
Colocada:  
Do Clube/Academia:   
Do (Estado):  
A subir no pódio e receber sua premiação  
 
Convidamos a Atleta Segunda  
Colocada:  
Do Clube/Academia:   
Do (Estado):  
A subir no pódio e receber sua premiação  
 
Convidamos a Atleta Primeira 
Colocada:  
Do Clube/Academia:   
Do (Estado):  
A subir no pódio e receber sua premiação  
Solicitamos que as atletas e autoridade (s), permaneçam no pódio para a foto oficial do 
evento. 
Parabéns a todos os participantes da (nome do evento) 



 

 
 
LEGADO 
 

Este modelo de premiação pode ser utilizado de várias formas: 
 

1) Com premiações de 1 a 5 pessoas. 
a. Exemplo: Judô e Karatê – São premiados 2 atletas de 3º 

colocados; 
b. Natação, atletismo, sempre 3 pessoas, 1º, 2º e 3º lugares. 
c. Também pode ser utilizado para premiação de revezamentos. 

Exemplo: Convidamos o revezamento  Primeiro 
Colocado da Academia ou escola:  
A subir no pódio e receber sua premiação 
 

2) Em competições maiores, muitas vezes, convidamos uma autoridade 
para cada colocação: 
Exemplo: Convidamos a Atleta Quarta  
Colocada:  
Do Clube/Academia:   
Do (Estado):  
A subir no pódio e receber sua premiação do senhor(a) 
Nome da autoridade:  _____________________________ 
Cargo:  ______________________________. para fazer a entrega do 
prêmio. 
 
Observação: Quanto são muitas premiações utilizo etiquetas,       
principalmente em competições de atletismo e natação. Verifico todas as          
pessoas que podem ser convidadas para a premiação e deixo etiquetas           
prontas para agilizar a premiação. E se houver alguma mudança não           
deixamos o locutor, desorientado com modificações. Tenho por costume         
fazer mais de uma etiqueta de cada possível convidado a fazer a            
premiação. 
 
Exemplo de Etiqueta: 
 
 
 
 
Sempre deixo um espaço na sumula para pregar a etiqueta. Veja modelo 
 
 

 

 
 

Roteiro de Premiação 
Modalidade Individual 



 

 
 
 

 MODELO FEMININO´- COM VÁRIAS AUTORIDADES PREMIANDO 

Começa a música, entrada dos atletas e autoridade. 

Saída dos atletas e autoridades. 
 

 

 
 

Roteiro de Premiação 
Modalidade Individual 

Cerimônia de premiação (categoria) 

Convidamos a Atleta Quinta 
Colocada:  
Do Clube/Academia:   
Do (Estado):  
A subir no pódio e receber sua premiação 
 
Convidamos a Atleta Quarta  
Colocada:  
Do Clube/Academia:   
Do (Estado):  
A subir no pódio e receber sua premiação. 
 
Convidamos a Atleta Terceira 
Colocada:  
Do Clube/Academia:   
Do (Estado):  
A subir no pódio e receber sua premiação  
 
Convidamos a Atleta Segunda  
Colocada:  
Do Clube/Academia:   
Do (Estado):  
A subir no pódio e receber sua premiação  
 
Convidamos a Atleta Primeira 
Colocada:  
Do Clube/Academia:   
Do (Estado):  
A subir no pódio e receber sua premiação  

 

Solicitamos que as atletas e autoridade (s), permaneçam no pódio para a foto oficial do 
evento. 
Parabéns a todos os participantes da (nome do evento) 


