I Campeonato de Dança MAIS KIZOMBA

1.

A participação no I Campeonato de Dança MAIS KIZOMBA, implica a total e
inequívoca aceitação do presente regulamento.

2.

O I Campeonato de Dança MAIS KIZOMBA destina-se exclusivamente a
concorrentes amadores.

3.

O I Campeonato de Dança MAIS KIZOMBA decorrerá entre os dias 3 de Janeiro de
2014 e 21 de Fevereiro de 2014, no Sangria Lounge Club, na Marina de Albufeira e
no Silver Shine Club, no Largo do antigo cinema, em Vilamoura.

4.

As inscrições para o I Campeonato de Dança MAIS KIZOMBA poderão ser
efectuadas através do site www.maiskizomba.com, até ao dia 29 de Dezembro de
2013, assim como nos locais onde o certame se realizará, nomeadamente no
Sangria Lounge Club, na Marina de Albufeira e no Silver Shine Club, no Largo do
antigo cinema, em Vilamoura.

5.

A participação é reservada a pares mistos, entendidos como compostos por um
elemento de sexo masculino e um feminino.

6.

A realização do I Campeonato de Dança MAIS KIZOMBA, depende da inscrição de
12 pares concorrentes, enquanto número mínimo de pares participantes.

7.

Os concorrentes ao I Campeonato de Dança MAIS KIZOMBA, comprometem-se à
obrigação de exclusividade, enquanto decorrer a sua participação neste certame,
nomeadamente no que respeita à actuação em qualquer outro campeonato ou
concurso de dança que entretanto decorra e que possa ser entendido pela
organização como similar, sob pena de imediata desclassificação.

8.

Os géneros musicais/ de dança a concurso serão, exclusivamente o kizomba e o
semba.

9.

O I Campeonato de Dança MAIS KIZOMBA Será composto por 3 fases distintas:
1ª fase, distribuída por 4 eliminatórias, visando apurar 2 pares para as meiasfinais, por eliminatória. Decorrerá nos dias 3, 10, 17 e 24 de Janeiro de 2014.
Meias-finais, distribuídas por 2 eliminatórias, visando apurar 2 pares para a final e
ainda o terceiro par mais pontuado das meias-finais, num total de 5 pares
finalistas. Decorrerá nos dias 31 de Janeiro e 7 de Fevereiro de 2014.
Final, onde serão apurados o vencedor, 2º e 3º classificados, a realizar no dia 21
de Fevereiro de 2014.

10. O júri será composto por um mínimo de 3 e um máximo de 5 jurados, a nomear
pela organização, a quem competirá a avaliação do desempenho de cada par
participante, em função dos itens mais abaixo descritos.
11. Os itens a avaliar por parte de cada elemento do júri e por ordem decrescente de
importância, serão os seguintes:


Interpretação da coreografia do tema livre



Adesão do público à actuação



Interpretação do tema obrigatório



Coreografia do tema livre



Indumentária e caracterização

12. Um dos jurados será nomeado pela organização como presidente do júri, com
voto de qualidade em caso de empate entre concorrentes.
13. Os concorrentes deverão interpretar dois temas, um obrigatório e outro livre e da
responsabilidade de cada par concorrente, que não deverá ser inferior a 02:30
(dois minutos e meio) e superior a 03:00 (três minutos). O tema livre, será
obrigatoriamente composto por uma montagem/ colagem de um semba e um
kizomba (no mínimo), na ordem que os concorrentes por bem entenderem.
14. Cada jurado classificará os pares concorrentes, atendendo apenas aos itens acima
enunciados, com um valor que oscilará entre os 0 (zero) e os 10 (dez) pontos.

15. Os concorrentes deverão fazer-se acompanhar de pen e CD, com o respectivo
tema livre, devendo esta, ser entregue à organização, até uma hora antes do início
de cada eliminatória.
16. A lista de prémios, está patente no site www.maiskizomba.com.
17. As decisões do júri, assim como da organização, não serão passíveis de recurso.

