
COMPUTER VISION CHALLENGE:
SOCCER MATCH MONITORING
Visão geral
O objetivo deste desafio consiste em desenvolver uma solução para problemas relacionados ao

monitoramento de uma partida de futebol a partir de vídeos. A seguir são apresentadas as quatro

opções de problemas que poderão ser escolhidas pelas equipes para serem solucionadas:

1. Identificação de times;

2. Tracking da bola;

3. Tracking dos árbitros;

4. Tracking dos jogadores.

As soluções desenvolvidas devem obrigatoriamente contemplar ao menos as opções um e dois. No

entanto, as opções três e quatro serão consideradas na avaliação final como pontuação extra.

Um dataset contendo imagens (frames) anotadas e vídeos para serem usados como teste será

fornecido igualmente para todas as equipes inscritas no desafio.

As equipes deverão ser formadas por até 3 alunos (graduação ou pós) e um ou mais mentores

(professores, profissionais da indústria).

Dúvidas podem ser encaminhadas para o seguinte e-mail: dpvsa2021@inf.ufpel.edu.br.

mailto:dpvsa2021@inf.ufpel.edu.br
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Especificações

1. Escopo das soluções:

a. Identificação de times;

b. Tracking da bola;

c. Tracking dos árbitros;

d. Tracking dos jogadores.

2. Entregáveis:

a. Código fonte no GitHub;

b. Apresentação da solução durante a 5th IEEE DPVSA;

c. Vídeo demonstrando o funcionamento;

d. Documentação:

i. Pode ser feita diretamente no GitHub através de um arquivo README ou

em um documento PDF;

ii. Deve conter OBRIGATORIAMENTE o passo a passo de como rodar o

código e obter a saída;

iii. Deve descrever a ideia da solução e os principais métodos utilizados na

mesma.

3. Quesitos de avaliação:

a. Os resultados objetivos da solução serão avaliados quanto a:

i. Accuracy;

ii. Precision;

iii. Recall;

iv. F1 Score;

v. IoU;

vi. Complexidade (taxa de processamento).

b. Funcionamento do código;

c. Qualidade do código;
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d. Qualidade da documentação;

e. Qualidade da apresentação.

4. Cronograma recomendado às equipes:

a. Estudo do desafio;

b. Abordagem a ser utilizada;

c. Validação;

d. Desenvolvimento;

e. Testes e ajustes;

f. Documentação.

Premiação

Os seguintes prêmios serão atribuídos a todos os alunos integrantes da equipe vencedora:

1º lugar) Estágio remunerado em R$ 1.500/mês:

● Projeto de cooperação com a instituição sede do time para alunos(as) com vínculo de

pesquisa OU

● Estágio independente para alunos(as) sem vínculo de pesquisa.

2º lugar) Bolsa Iniciação Científica de 1 ano (R$ 800/mês) para desenvolvimento de projeto em

cooperação com a Pix Force e a Esfera.

Prazos estimados (sujeitos a alteração)

● 23/09/2021: Divulgação do challenge e abertura das inscrições;

● 27/09/2021: Liberação dos  datasets;

● 23/10/2021: Entrega das soluções;

● 26/10/2021: Notificação das equipes aceitas para apresentação;

● 29/10/2021: Apresentações das equipes;

● 29/10/2021: Premiação da equipe vencedora.
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Exemplos de Imagens do Dataset


