
 

 

 

Official Rules & Regulations of Hip Hop International’s 2018 World 

Battles – All Styles Battle 2 vs 2 

A Hip Hop International Portugal irá promover no dia 25 de abril de 2019, Battles All 

Styles 2x2, no âmbito da qualificação WORLD BATTLES – PORTUGAL e segundo o 

regulamento em baixo indicado. A participação nesta competição carece de uma inscrição 

prévia através do link: 

https://eupago.pt/lp/JVJworldbattles/?fbclid=IwAR20ZIoPhmmPB2jubYzCK3TI10mb02

06LcEhdNmFIalEpl5IKmvvwENYSsw.  

O custo por participante é de dez euros (10,00€). No próprio dia é possível a inscrição, 

contudo acresce um valor cinco euros (5,00€) por participante ao valor de inscrição. 

Os competidores das battles poderão assistir a todas as competições ao longo dos 4 dias 

do evento. Após as Battles, será realizada uma Cypher de House Dance no mesmo local.   

1 – A “All Styles Battle” é uma Battle 2 vs 2, aberta a bailarinos de todos os estilos de 

dança urbana, com idades superiores a 14 anos.  

2 – Os bailarinos terão de interpretar a música lançada pelo DJ, utilizando vocabulário 

técnico de qualquer estilo de dança urbana que considerem pertinente.  

3 – Os juízes avaliarão a qualidade da performance, musicalidade, técnica das danças 

usadas e expressividade do executante.  

4 – A música que será lançada pelo DJ mudará a cada ronda e poderá consistir em rap, 

pop, break Beats, funk, electrónica, House music, ou outro qualquer género musical que 

o Dj considere adequado.  

5 – Após os filtros iniciais serão selecionadas 8 duplas (este número de vagas poderá ser 

alterado pela organização se assim se justificar) . 

6 – Cada par de bailarinos terá acesso a duas entradas (uma por bailarino) com cerca de 

45 segundos cada.  
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7 – Os juízes escolhem em cada “Battle” o par que passará para a ronda seguinte até só 

existirem 2 pares a competir.  

8 – Na “Battle” final cada par terá acesso a 4 entradas de 1 minuto, em alternância. 

9 – Será distribuído pelas duas duplas finalistas um prize Money no total de setecentos e 

cinquenta euros (750,00€): 

 Dupla Finalista Vencedora: Quinhentos euros (500,00€) 

 Dupla Finalista Vencida: Duzentos e cinquenta euros (250,00€). 

10 – Para além do Prize Money, as duplas finalistas conquistarão a qualificação e o direito 

de representar Portugal nas Finais Mundiais que se irão realizar, no dia 9 de agosto de 

2019, Phoenix, Ar. Estados Unidos. A Hip Hop International assumirá os custos de 

inscrição na competição mundial da(s) dupla(s) representantes. 

 

Maia, 1 de março de 2019 


