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REGULAMENTO CAMPEONATO

I.

DATA E LOCAL

O “VII CAMPEONATO Urban Dance Styles “terá lugar, dia 17 de Fevereiro, no Pavilhão Municipal da
Penha, em Faro (junto às piscinas municipais – saída Faro-Olhão) pelas 15h30.
II.

ORGANIZAÇÃO
A organização do campeonato pertence à Associação de Dança, Cultura e Arte – Urban Xpression

III.

PARTICIPANTES
Todas as crews deverão ter acima de 4 elementos independentemente do sexo e idade.

IV.

ÁREA DE COMPETIÇÃO

A área de competição será delimitada no pavilhão municipal. Não há penalização no que diz respeito
aos limites da área de competição.
V.

TEMPO COREOGRAFIA

A coreografia terá que ter entre 1.30 e 3 min de duração onde é cronometrado a partir do tempo da
1ª e última batida, efeito ou som musical.
As montagens das crews participantes têm que ser enviadas para a organização
(associacaourbanxpression@gmail.com) até dia 14 de Fevereiro. A Associação não se responsabiliza por
mixes que sejam enviados após esta data.
No dia do Campeonato cada crew deve acompanhar-se com a montagem em suporte digital.

VI.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A avaliação de cada crew será dividida em dois parâmetros: Técnica e Artística
Técnica
Artística



Sincronismo
Execução movimentos





Trabalho coreográfico
Expressão e Atitude
Interpretação musical

A pontuação é dada por cada elemento do júri. Em cada item de avaliação é dada uma avaliação de 010, podendo ir de 0.5 em 0.5. No final é feita a soma dos 5 itens e a crew que mais se aproximar dos
150 pontos é a vencedora.
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A pontuação é dita no final da competição pelo júri do campeonato, divulgando as crews premiadas.
No final da competição as folhas de pontuação de todos os júris serão entregues a cada crew
participante.
Também irá ser escolhido pelo júri melhor bailarina/o de cada categoria do campeonato Urban Dance
Styles 2019.
O JÚRI é composto por 3 elementos: Jimmy Yudat, Wesley, Lúcia Afonso

PENALIZAÇÕES
. Caso o tempo da montagem seja inferior ou superior ao estabelecido no regulamento, as crews
serão penalizadas em 10 pontos.
. É proibida a utilização de objetos perigosos que possam magoar qualquer participante, assim como
acessórios que possam sujar ou danificar o solo e que, consequentemente, prejudiquem a prestação
dos grupos seguintes. Crews que não respeitem este ponto serão penalizadas em 10 pontos.

VII.

ORDEM DE COMPETIÇÃO

A ordem de competição é definida através de sorteio.
Caso a crew não esteja presente no sorteio, cabe à organização retirar o papel correspondente ao seu
lugar de exibição.
VIII.

HORÁRIOS

16/02:
10h00 – 16h00 – Acreditação das crews inscritas (necessário apresentar cartão de
cidadão ou outro elemento de identificação (cartão de residência, passaport de
cada competidor).
10h00 – 16h00 – Master Classes
20h00 - Built 4 This vol.4 Dance Battles (entrada gratuita para competidores)

17/02:
09h00 – 13h30 - Acreditação das crews inscritas (necessário apresentar cartão de
cidadão ou outro elemento de identificação (cartão de residência, passaport de
cada competidor).
13h45 – Sorteio. Apenas podem estar presentes o responsável de cada crew e competidores.
15h15– Todas as crews a competir devem estar no local da competição já vestidos.
15h30- Inicio Campeonato Urban Dance Styles
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CATEGORIAS

Categoria Kids: até aos 10 anos (não é permitido idade superior)
Categoria Júnior: até aos 14 anos (não é permitido idade superior)
Categoria Varsity: até aos 18 anos (não é permitido idade superior)
Categoria Adulto: > 18 anos (pode conter elementos de idade inferior)
Categoria Premium: >25 anos (não é permitido idade inferior).
NOTA: caso uma das categorias possua menos de 5 grupos inscritos, a organização
reserva-se no direito de premiar apenas o 1º lugar da categoria em questão ou poderá
juntar duas categorias ajustando o valor do Prize Money.
PRIZE MONEY
CATEGORIA
KIDS

PRIZE MONEY
CATEGORIA
JÚNIOR

PRIZE MONEY
CATEGORIA
VARSITY

PRIZE MONEY
CATEGORIA
ADULT

1ºLugar = 200€
2ºLugar = Troféu
3ºLugar = Troféu

1ºLugar = 300€
2ºLugar = 100€
3ºLugar = 50€

1ºLugar = 400€
2ºLugar = 200€
3ºLugar = 100€

1ºLugar = 500€
2ºLugar = 250€
3ºLugar = 100€

CATEGORIA PREMIUM: COMPETIÇÃO ESPECIAL
- Cada crew Premium escolherá uma associação/causa solidária para defender. A Crew vencedora terá o
prémio, que entregará à associação escolhida. O prémio é composto pela inscrição de todas as crews
participantes.

x. PRÉMIOS
As crews vencedoras serão premiadas com um título, um prémio inovador e criativo para vincar a sua
prestação no Campeonato Urban Dance Styles (CREWS).
AS CREWS VENCEDORAS TERÃO ACESSO DIRETO (OFERTA DA INSCRIÇÃO) NO CAMPEONATO
URBAN DANCE STYLES 2020 AFIM DE LUTAR PELA MANUTENÇÃO DO TÍTULO CONQUISTADO NO ANO
ANTERIOR. A CREW VENCEDORA TEM A RESPONSABILIDADE DE GUARDAR E PRESERVAR O TITULO,
AUTOGRAFAR E VOLTAR A ENTREGAR NO CAMPEONATO DO ANO SEGUINTE, PARA SER NOVAMENTE
DISPUTADO.
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XI . INSCRIÇÃO
A inscrição é feita em www.urbanxpression.pt

Valor de inscrição: Categoria Kids: 5€/ELEMENTO
Restantes categorias: 10€/ELEMENTO
NOTA: Caso o coreógrafo/instrutor não seja membro bailarino terá direito a UMA pulseira
para acompanhar o grupo.
NIB: 0036 0092 99100056495 78
- Caso necessitem de dormida necessário avisar por e-mail até dia 14 de Fevereiro.

XII. Bilheteira Campeonato
-Horário: Dia 16 das 10h00 – 17h00 E 19H00-20H00

Dia 17 das 14h30 – 15h30 – Campeonato Urban Dance Styles

- Valores: Campeonato Urban Dance Styles - 5€

Built 4 This vol 4 – 5€
Built 4 This vol.4 + Campeonato = 8€ (a compra tem que ser obrigatoriamente feita
em conjunto).

As crews a competir bem como os inscritos nas masters têm acesso gratuito a ambos os eventos que irão
decorrer na VIII Convenção Urban Xpression.

Reservas:

Até dia 14/02 por e-mail (associacaourbanxpression@gmail.com). Os bilhetes
reservados deverão ser levantados pela pessoa que fez a reserva na bilheteira até às 14h00 do dia
17/02. Uma vez confirmada a reserva o seu cancelamento não é permitido.

Abertura portas para público: 15h00

OBRIGADA E BOA COMPETIÇÃO
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CHAMPIONSHIP REGULATIONS
I. DATE AND PLACE

The "VII Urban Dance Styles CHAMPIONSHIP" will take place, on February 17th, at the
Municipal Pavilion ofPenha, in Faro (next to the municipal swimming pools - FaroOlhão exit) at 3:30 p.m.

II. ORGANIZATION

The organization of the championship belongs to the Association of Dance, Culture
and Art - Urban Xpression

III. PARTICIPANTS

All crews should have more than 4 elements regardless of gender and age.

IV. COMPETITION AREA

The competition area will be delimited in the municipal pavilion. There is no penalty
with regard to
the limits of the competition area.

V. TIME CHOREOGRAPHY

The choreography will have to be between 1.30 and 3 min in duration where it is
timed from the moment of the 1st and last beat, effect or musical sound.
Music files have to be sent to the organization (associacaourbanxpression@gmail.com)
until February 14th. The Association is not responsible for music files sent after this
date.
On the day of the Championship each crew must accompany the music file in digital
format.

VI. RATING CRITERIA

The evaluation of each crew will be divided into two parameters: Technical and Artistic

Artistic

Technique

Choreographic work

Synchronism

Expression and Attitude

Execution

Musical interpretation
Score is given by each member of the jury. In each evaluation parameter will be
between 0-10, ranging from 0.5 in 0.5.
At the end, the sum of the 5 parameters will determine the winner crew as the one
closest to 150 points

The score is dictated at the end of the competition by the jury of the championship,
announcing the winning crews.
At the end of the competition the scoring sheets of all juries will be delivered to each
crew.
The jury will also chose the best dancer of each category of the Urban Dance
Championship Styles 2019.
The Jury is composed of 3 elements: Jimmy Yudat, Wesley, Lúcia Afonso

PENALIZATIONS
•
•

If the assembly time is shorter or higher than the established in the regulation,
the crews will be penalized by 10 points.
The use of dangerous objects that could harm anyone, which could
contaminate or damage the floor and which would therefore affect the groups.
Crews that do not respect this point will be penalized by 10 points.

VII. ORDER OF COMPETITION

The order of competition is defined by lottery.
If the crew is not present in the draw, it is up to the organization to remove the paper
corresponding to that crew’s place of exhibition.

VIII. SCHEDULES

16/02
10h00 - 16h00 - Accreditation of registered crews (identification required:
residence card or passport of each competitor).
10h00 - 16h00 - Master Classes
20h00 - Built 4 This vol.4 Dance Battles (free entry for competitors)
17/02
9:00 - 13:30. - Accreditation of registered crews (identification required:
residence card or passport of each competitor).
13h45- Draw. Only the person in charge of each crew and competitors can be present.
15h15 - All crews to compete must be in the place of the competition already dressed.
15h30- Championship Urban Dance Styles

IX. CATEGORIES
Kids category: up to 10 years old (no higher age allowed)
Junior Category: up to 14 years old (no higher age allowed)
Varsity category: up to 18 years old (no higher age allowed)
Adult Category:> 18 years old (may contain elements of lower age)
Premium Category:> 25 years old (no lower age allowed).
NOTE: If one of the categories has less than 5 enrolled groups, the organization
reserves the right to award only the 1st place of the category in question or
put two categories together by adjusting the value of Prize Money.

PRIZE MONEY
CATEGORY
KIDS

PRIZE MONEY
CATEGORY
JUNIOR

PRIZE MONEY
CATEGORY
VARSITY

PRIZE MONEY
CATEGORY
ADULT

1st Place = 200 €

1st Place = 300 €

1st Place = 400 €

2nd Place = Trophy

2nd Place = 100 €

2nd Place = 200 €

1st Place = 500 €
2nd Place = 250 €

3rd Place = Trophy

3rd Place = 50 €

3rd Place = 100 €

3rd Place = 100 €

PREMIUM CATEGORY: SPECIAL COMPETITION
- Each Premium crew will choose an charity association / solidarity cause to defend.
The winning Crew will have the award for the chosen association. The prize consists of
the inscription of all category crews participants.

X. PRIZES

The winning crews will be awarded a title, an innovative and creative award to mark
the performance at the Urban Dance Styles Championship (CREWS).
THE WINNING CREWS WILL HAVE DIRECT ACCESS (REGISTRATION OFFER) IN THE URBAN
DANCE STYLES CHAMPIONSHIP 2020 TO BE ABLE TO FIGHT FOR MAINTAINING THE TITLE OF
THE PREVIOUS YEAR.
CREW WINNER HAS THE RESPONSIBILITY TO KEEP AND PRESERVE THE TITLE, AUTOGRAPH
AND BRING TO THE CHAMPIONSHIP OF THE NEXT YEAR, TO BE AGAIN DISPUTED.

XI. SUBSCRIPTION

The registration is made at www.urbanxpression.pt

Registration fee:
Kids category: € 5 / ELEMENT
Other categories: € 10 / ELEMENT
NOTE: If the choreographer / instructor is not a dancer member you will be entitled
to ONE bracelet to accompany the group.
NIB: 0036 0092 99100056495 78
- If you need a accommodation, please let us know by email until February 14th.

XII. Championship Ticket
Schedule: Day 16 from 10:00 a.m. to 5:00 p.m. and 7:00 p.m. to 8:00 p.m.
Day 17 from 2:30 p.m. - 3:30 p.m. - Urban Dance Styles Championship
Values: Urban Dance Styles Championship - 5 €
Built 4 This vol 4 - 5 €

Built 4 This vol.4 + Championship = 8 € (the purchase must be made
together).
Competing Crews as well as those enrolled in the masters have free access to both
events that will happen at the VIII Urban Xpression Convention.
Reservations:
Until 14/02 by email (associacaourbanxpression@gmail.com). To get the reserved
tickets please go to the box office and must be made by the same person who made
the reservation, until 2:00 p.m (event day).
Once confirmed the reservation, the cancellation is not allowed.
Opening doors for public: 15h00

THANK YOU AND GOOD COMPETITION

