Termos e Condições de Participação 2020
Art. 1º
- Objeto A Associação Portuguesa de Hip Hop Dance Crews, associação sem fins lucrativos, com o
número de pessoa coletiva 514706007, com sede social na Rua Adriano Pinto Basto, Centro
Comercial Vinova, Loja 23, Vila Nova de Famalicão, é a representante da organização HIP HOP
INTERNATIONAL em território nacional, e promotora dos eventos de caráter competitivo:
a. Portugal Hip Hop Dance Championship – Regional Centro/Sul;
b. Portugal Hip Hop Dance Championship – Regional Norte;
c. Portugal Hip Hop Dance Championship – World Hip Hop Dance Championship Qualifier;
d. World Battles Portugal – World Battles Qualifier;
e. International Dancehall Contest.

Art. 2º
- Divisões / Escalões As competições inseridas no “Portugal Hip Hop Dance Championship” e “World Battles Portugal”
regem-se pelos regulamentos técnicos internacionais da HIP HOP INTERNATIONAL, estando
disponíveis para consulta no sítio www.hhiportugal.com e www.hiphopinternational.com. O
regulamento técnico da competição International Dancehall Contest estará disponível para consulta
no sítio www.hhiportugal.com.
a. Portugal Hip Hop Dance Championship

Nº de

Campeonato

Tempo de

Elementos

do Mundo

atuação

Até 10 anos – Nascidos em
2010, 2011, 2012 ou após.

5 ou mais
elementos

Sem Apuramento

Minicrew

Sem restrições de idade.

3 elementos

1º/2º/3º
Classificados

1 min. 30 seg.

Junior**

Até 13 anos – Nascidos em
2007, 2008, 2009 ou após.

5a9
elementos

1º/2º/3º
Classificados

1 min. 30 seg.

Varsity**

Entre 13 e 18 anos – Nascidos
entre 2002 e 2007.

5a9
elementos

1º/2º/3º
Classificados

2 min.

Divisão

Idades

Kids*

1 min. 30 seg.
(+/- 5 seg.)

(+/- 5 seg.)

(+/- 5 seg.)

(+/- 5 seg.)

TERMOS E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 2020

Adult**

A partir dos 18 anos – nascidos
em 2002, 2001 ou antes.

5a9
elementos

1º/2º/3º
Classificados

Gold***

A partir dos 30 anos. nascido em
1990, 1989 ou antes.

5 a 25
elementos

1º Classificado

Megacrew

Sem restrições de idade.

10 a 40
elementos

1º/2º/3º
Classificados

2 min.
(+/- 5 seg.)
2 min.
(+/- 5 seg.)
3 min. 30 seg.
(+/- 30 seg.)

*A competição Kids, constitui-se como “side championship”, rege-se pelos regulamentos
específicos das “Small Crews” (mini, junior, varsity e adult) e não é elegível para apuramento
internacional. As equipas “Kids” poderão ter um elemento com idade até 13 anos (se compostas
até 9 elementos) ou dois (se compostas por 10 ou mais elementos).
**Nas divisões junior, varsity e adult, as equipas poderão ser constituídas com pelo menos 2
elementos com idades inferiores ao seu escalão, mas nunca com idade superior. Os elementos que
completem 13 anos em 2020 são elegíveis para as categorias junior e varsity, da mesma forma que
os elementos que completam18 anos são elegíveis para as categorias varsity e adult.
*** A competição Gold, constitui-se com “side championship”, a organização, em função do
número de grupos inscritos, irá decidir até ao dia 10 de abril de 2020 os termos em que a competição
ou exibição se irão realizar. Caso o número de grupos inscritos não atinja o número mínimo 3
equipas, as crews inscritas serão convidadas a realizar uma apresentação apenas em formato de
showcase. As equipas Gold poderão ter 3 elementos com idade inferior a 30 anos (se compostas
até 9 elementos), 4 (se compostas entre 10 a 18) ou 5 se compostas por mais de 18 elementos.

b. International Dancehall Contest
Adicionalmente será realizado o “International Dancehall Contest”, com regulamento próprio e
disponível em www.hhiportugal.com

Nº de

Divisão

Idades

Dancehall

Até 18 anos – nascidos em
2002, 2003 ou depois

2 a 25
elementos

A partir dos 18 anos –
nascidos em 2002, 2001 ou
antes.

2 a 25
elementos

Junior
Dancehall
Adulto

Elementos

c. World Battles Portugal*
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Apuramento

Portugal
Dancehall Camp
Portugal
Dancehall Camp

Tempo de
atuação
2 min. 30 seg. a
3 min 30 seg.

2 min. 30 seg. a
3 min 30 seg.
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Battle*

Vs

Campeonato do Mundo

Breakin Battle

1x1

1º/2º/3º Classificados

Popping Battle

1x1

1º/2º/3º Classificados

Locking Battle

1x1

1º/2º/3º Classificados

Waacking Battle

1x1

1º/2º/3º Classificados

All Styles Battle

2x2

1º/2º/3º Classificados

Junior Battle (< 16 anos)

1x1

Sem Apuramento

Kids Battle (< 12 anos)

1x1

Sem Apuramento

*Até ao dia 31 de março de 2020 a organização irá informar quais as battles que irão ocorrer, o
local e data do evento.
Art. 3º
Competições, datas e locais.
A Hip Hop International – Portugal irá realizar 3 eventos distintos, dois de natureza qualificativa e
um com semi-finais e finais.
Regional Centro/Sul – 22 fevereiro de 2020 – Complexo Municipal dos Desportos Cidade de
Almada.
o

Divisão junior

o

Divisão varsity

o

Divisão adult

✓ Regional Norte – 29 de fevereiro de 2020 – Pavilhão Desportivo Municipal da Póvoa
de Varzim
o

Divisão junior

o

Divisão varsity

o

Divisão adult

✓ Hip Hop International Portugal – 17 a 19 de abril de 2020 – Complexo de Ténis da
Maia
o

International Dancehall Contest Divisões Junior e Adulto – 17 de abril;

o

Semi-final divisão minicrew – 17 de abril;

o

Semi-finais divisões junior, varsity, adult, e megacrew – 18 de abril.

o

Finais divisões kids, junior, varsity, adult, gold, minicrew e megacrew – 19 de
abril.

Os grupos elegíveis para as divisões junior, varsity e adult, (à exceção dos campeões defensores)
terão que obrigatoriamente participar em uma das fases regionais.
Art. 4º
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- Inscrições As inscrições para todas as competições deverão ser realizadas obrigatoriamente online através da
plataforma própria em www.hhipotugal.com. Todas as equipas poderão inscrever um crewleader
de forma gratuita, ou dois, no caso das megacrews com 20 ou mais elementos.
a. Regionais Centro/Sul e Norte – inscrições de 01 de janeiro a 15 de fevereiro
Divisão

Valor / Elemento

Valor / Elemento

(até 31 de janeiro)

Após 31 de janeiro

Junior

18,00 €

25,00 €

Varsity

18,00 €

25,00 €

Adult

18,00 €

25,00 €

b. Finais Nacionais HHI Portugal – inscrições de 15 de fevereiro a 10 de abril
Divisão

Valor / Elemento

Valor / Elemento

(até 15 de março)

Após 15 de março

Kids

12,00 €

15,00 €

Minicrew*

15,00 €

20,00 €

Megacrew

15,00 €

20,00 €

Gold

12,00 €

15,00 €

Dancehall Junior

12,00 €

15,00 €

Dancehall Adulto

15,00 €

20,00 €

*A Organização dispõe de um número limitado de vagas para a divisão Minicrew, pelo
que serão aceites apenas e por ordem de inscrição as 25 primeiras Minicrews.

Não serão efetuadas devoluções de valores respeitantes às inscrições.

Todos os participantes inscritos poderão assistir gratuitamente a todo o evento/fase em que
estejam a competir. Os participantes inscritos nos eventos regionais poderão assistir aos 2
eventos (deverão estar identificados com a respetiva pulseira de participante); os
participantes envolvidos em qualquer uma das competições das finais nacionais, terá acesso
a todo o evento.

Art. 5º
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- Ajuizamento As competições do Portugal Hip Hop Dance Championship, serão ajuizadas por um painel de juízes
anunciados antecipadamente pela organização. O painel de juízes das competições de apuramento
regional e finais das divisões kids será constituído por jurados nacionais, certificados pela Hip Hop
International e com vasta experiência nas competições desta organização; serão supervisionados
por um Elite Judge Hip Hop International. As semifinais e finais contarão com um painel de juízes
com certificação Internacional por parte da Hip Hop International.
A competição “International Dancehall Contest”, será ajuizada por um painel de juízes anunciado
antecipadamente pela organização e devidamente reconhecido na área.

Art. 6º
Prémios / Troféus
A Hip Hop International Portugal irá atribuir troféus e/ou medalhas e/ou prémios monetários aos 3
primeiros classificados da cada uma das competições.
a. Regionais Centro/Sul e Norte
São apurados diretamente os 3 melhores classificados de cada uma das divisões – junior, varsity, e
adult, para as as semi-finais nacionais a realizar nos dias 17 e 19 de abril.
Repescagem: Adicionalmente, serão repescados os melhores grupos (através da nota atribuída)
não apurados nos 3 primeiros lugares, em cada uma das divisões. Para tal, a organização terá como
critérios não só o número de grupos inscritos em cada um dos eventos regionais, mas também em
cada uma das divisões.
Após o final do prazo de inscrições para os eventos regionais, a organização irá informar o
número de grupos em cada uma das divisões que irá avançar para as finais nacionais.
Os grupos vencedores – Campeões de Portugal em 2019, das divisões junior, varsity e adult
poderão prescindir da sua participação na fase regional, contudo deverão obrigatoriamente realizar
a sua inscrição até ao final do prazo de inscrições nos eventos regionais.
b. Finais Nacionais
Serão realizadas as finais diretas do International Dancehall Contest, Kids e Gold (mínimo de 3
grupos). Nas divisões junior, varsity, adult, minicrew e megacrew serão realizadas semifinais de
apuramento, e onde o número de finalistas apurados irá respeitar o estabelecido pelo regulamento
internacional (poderá ser consultado em www.hhiportugal.com), contudo a organização permite-se
aumentar o número de grupos a apurar para a ronda final, tendo como referência o número de
grupos presente nas semifinais.
Os grupos vencedores – Campeões de Portugal em 2019, das divisões minicrew e megacrew
deverão obrigatoriamente realizar a sua inscrição até ao final do prazo de inscrições – 10 de abril
de 2020.
c. WORLD HIP HOP DANCE CHAMPIONSHIP
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A Hip Hop International Portugal continuará a promover a internacionalização dos atletas
nacionais, concretamente, aumentar a representatividade dos grupos nacionais no Campeonato
Mundial, comprometendo-se dessa forma a atribuir num valor que poderá em função do número de
atletas a apurados atingir os 14 500,00€ (quatorze mil e quinhentos euros). Os três primeiros
classificados de cada uma das divisões, junior, varsity, adult minicrew e megacrew conquistarão
automaticamente o direito a representar Portugal no “World Hip Hop Dance Championship”, a
realizar em PHOENIX, AR - USA entre 02 e 09 de agosto de 2020. A Hip Hop International
Portugal, compromete-se ainda a colaborar com todos os grupos e atletas apurados para as finais
mundiais, prestando todo o apoio logístico, ao nível das inscrições, viagens e alojamento.

Divisão

Prémios

Prize Money*

Kids

Troféus aos 3 primeiros
classificados

Não aplicável.

Mini Crew

Troféus e Medalhas para os 3
primeiros classificados

Júnior

Troféus e Medalhas para os 3
primeiros classificados

Varsity

Troféus e Medalhas para os 3
primeiros classificados

Adulto

Troféus e Medalhas para os 3
primeiros classificados

Megacrew

Troféus para os 3 primeiros
classificados

1º Classificado – 300,00€
2º Classificado – 300,00€
3º Classificado – 300,00€
1º Classificado – 900,00€
2º Classificado – 900,00€
3º Classificado – 900,00€
1º Classificado – 900,00€
2º Classificado – 900,00€
3º Classificado – 900,00€
1º Classificado – 900,00€
2º Classificado – 900,00€
3º Classificado – 900,00€
1º Classificado – 2 500,00€
2º Classificado – 1 500,00€
3º Classificado – 1 500,00€

Troféus para os 3 primeiros
Não aplicável.
classificados
*Os prémios monetários nas divisões Junior, Varsity, Adult, Minicrew e Megacrew têm como
Gold

propósito único e exclusivo a sua inscrição no campeonato do mundo (o valor de referência é de
100€ por atleta).
d. International Dancehall Contest
O primeiro classificado em cada uma das divisões conquistará o apuramento para o Portugal
Dancehall Camp. Na divisão Adulto serão entregues prémios no valor total de 900,00€.
Dancehall
Junior

Troféus para os 3
primeiros classificados.

Não aplicável.

Dancehall
Adulto

Troféus para os 3
primeiros classificados.

1º Classificado – 500,00€
2º Classificado – 250,00€
3º Classificado – 150,00€

Art. 7º
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- Entrega de Prémios A Hip Hop International - Portugal., compromete-se a realizar a entrega dos prémios monetários
até ao máximo de 10 dias úteis após a realização do “Portugal Hip Hop Dance Championship” (10
de maio), contra a entrega/envio de um recibo, por parte dos grupos vencedores em nome da
Associação Portuguesa Hip Hop Dance Crews, com o NIF 514706007, Rua Adriano Pinto Basto,
Centro Comercial Vinova, Loja 23 4760-114 Vila Nova de Famalicão, para o mail
info@hhiportugal.com e com a indicação do NIB para onde deverá ser realizada a transferência
bancária.
Os grupos vencedores (3 primeiros classificados em cada uma das categorias elegíveis), deverão
manifestar a sua intenção de representar Portugal no Campeonato do Mundo num período máximo
de 30 dias após a realização do evento nacional – 19 de maio.
A Hip Hop International Portugal, poderá sempre indicar 3 grupos para sua representação em cada
uma das categorias, pelo que, a organização contactará após essa data, os grupos e bailarinos não
apurados diretamente, em função do número de apurados que não está interessado em representar
Portugal, respeitando a ordem da classificação final.
Art. 8º
- Acidentes e lesões A organização irá garantir a assistência e prestação de cuidados de primeiros socorros a todos os
participantes durante as competições. Contudo, a organização não se responsabiliza pelo
tratamento, ou cuidados médicos pós-competição. Da mesma forma, a organização não se
responsabiliza por qualquer lesão ou acidente ocorrido com os participantes ou assistência, antes
durante ou após os eventos.
Art. 9º
- Reclamações Qualquer reclamação, relativamente às competições, workshops, organização ou a qualquer
acontecimento ocorrido durante os eventos HIP HOP INTERNATIONAL – Portugal, deverá ser
dirigida à organização do evento, por escrito, para o email hhiportugal@gmail.com, num prazo
máximo de 48 horas, após o final do evento.
Sob a decisão da direção da organização não caberá qualquer tipo de recurso.
Art. 10º
- Casos omissos Todos os casos omissos neste documento, serão resolvidos pela Hip Hop International – Portugal,
ou em última instância pela Hip Hop International - 8033 Sunset Boulevard, #920, Los Angeles,
California 90046.
Maia, 1 de dezembro de 2019.
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