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INTRODUÇÃO
AO
INTERNATIONAL

REGULAMENTO

DE

ALL

DANCE

O Regulamento de All Dance International é a codificação das normas e
dos princípios fundamentais que regem os campeonatos oficiais de dança.
Regulamenta a organização, a ação, o funcionamento e fixa as condições da
celebração dos campeonatos oficiais da dança no mundo. O Regulamento de All
Dance International tem dois objetivos principais:
a) O Regulamento de All Dance International, como instrumento de base de natureza
normativa, fixa e recorda os principios fundamentais e os valores essenciais nos
campeonatos de dança.
b) O Regulamento de All Dance International define, antes de tudo, os direitos e
obrigações recíprocas dos participantes da competição e da organização.

PRINCÍPIOS REGULAMENTO DE ALL DANCE INTERNATIONAL
a) O All Dance International é uma filosofía de vida. Ao associar a dança com a
cultura e a arte, esta se propõe a criar um estilo de vida baseado na satisfação do
esforço, no valor educativo do bom exemplo e o respeito pelos principios éticos
fundamentais universais. A dança enaltece e combina, em um conjunto harmônico,
as qualidades do corpo, mente e espírito.
b) O objetivo do All Dance é colocar sempre a dança em benefício do ser
humano e da sociedade com o objetivo de desenvolver uma comunidade
mundial, comprometida com o investimento do movimiento dancístico.
c) O Movimento Dancistico Universal inclui todo ser humano e instituição
motivado pelos valores da dança. Se estende aos cinco continentes e
alcança seu nivel mais elevado no maior campeonato do mundo, All
Dance World.
d) A expressão cultural e artística é um direito humano. Através
dele, toda pessoa tem a possibiliade de dançar, de acordo
aos seus principios dancístcios, que exigem ética, respeito,
honra e companheirismo.
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PREÂMBULO
Somos a maior organização de dança do mundo. Estamos presentes em cinco
continentes e mais de 100 países. Criadores e organizadores do campeonato
oficial de dança All Dance World nos Estados Unidos da América e membros
fundadores do Bureau of Industry of The World Dance (BIWD).
Contamos com uma trajetória de 10 anos no mercado dancístico no mundo.
Produzimos os campeonatos oficiais All Dance Qualifiers (nacionais) em diversos
países do mundo, os quais classificam anualmente para as finais em All Dance
World, All Dance Intercontinnetal y All Dance Continental.
All Dance International abrange todas as formas dancísticas dos campeonatos
oficiais para o desenvolvimento de empresários, profissionais e estudantes de dança
do mundo, conforme os parâmetros e regras do All Dance Rules. Nosso objetivo
principal é o aperfeiçoamento do bailarino por inteiro, diante da única série de
campeonatos oficiais de dança, desenhados como os mais altos estandartes de
qualidade e fidelidade. All Dance International seleciona aos melhores expoentes
de cada nação e do mundo, premiando-os com os mais importantes prêmios da
dança. São eles: troféus Corybants, Gran Corybants e medalhas Terpsichore.
All Dance International é o principal promotor da industria da dança no mundo.
O resultado tem sido impressionante e reflete com o contínuo crescimento do
número de membros: países, academias, empresarios, coreógrafos e bailarinos.
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CAMPEONATOS OFICIAIS DA DANÇA
1.

ALL DANCE WORLD:

É o campeonato oficial de danças no mundo. Convoca aos mais destacados
expoentes da dança (escolas, coreógrafos e bailarinos) de cada nação, que obtiveram
a classificação através dos Campeonatos All Dance Qualifiers.
No All Dance World, são premiados os títulos e ganhadores mundiais oficiais da dança.

2.

ALL DANCE AWARDS:

É a cerimônia exclusiva para premiar a excelencia dos PROFISSIONAIS da industria
da dança no mundo. São eles: diretores (empresários da dança), coreógrafos e
bailarinos. Sua sede oficial é o ALL DANCE WORLD.

3.

ALL DANCE INTERCONTINENTAL:

É o campeonato oficial de dança edição Intercontinental, que escolhe como
sede diferentes continentes, América, Europa, Ásia, Oceania e África para reunir os
melhores expoentes de dança (escolas, coreógrafos e bailarinos) do seu território,
que obtiveram a classificação através do All Dance Qualifiers. Se não houver um
qualifier nacional, poderá participar por meio de audição por vídeo e / ou convite
formal.
All Dance Intercontinental concede os títulos e prêmios oficiais de dança
intercontinental.

4.

ALL DANCE CONTINENTAL:

É o campeonato oficial da dança em cada continente: América,
Europa, Asia, Oceanía e África. Em cada um deles, participa os
melhores expoentes da dança (escolas, coreógrafos e bailarinos)
de seus territorio, os quais obtiveram classificação através dos
Campeonatos All Dance Qualifiers. No All Dance Continental,
são premiados os títulos e troféus continentais oficiais da
dança.
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5.

ALL DANCE QUALIFIERS:

São os únicos campeonatos oficiais da dança de convocatoria nacional.
Seu objetivo primordial é selecionar os melhores expoentes nacionais (escolas,
coreógrafos e bailarinos) para representar seu país nas finais, All Dance World,
All Dance Intercontinental e All Dance Continental. Esta seletiva se desenvolve
em campeonatos presenciais de cada território ou através de vídeo audição
(quando não exista campeonato local). Obterão as vagas para as finais:

ALL DANCE WORLD: Se classificará

os TOP 3 do ranking obtido de cada
modalidade, devisão e nível dos All
Dance Qualifiers ou, em ultimo caso, de
acordo com o ranking de pontuações.

ALL DANCE CONTINENTAL: Se
classificará o TOP 10 do
em cada modalidade,
dos All Dance Qualifier
caso, de acordo com
pontuações.

ranking obtido
divisão e nível
ou, em ultimo
o ranking de

ALL DANCE INTERCONTINENTAL:

Se classificará ao top 10 do ranking obtido
em cada modalidade, divisão y nível dos ALL
DANCE QUALIFIERS ou, em ultimo caso, de
acordo com o ranking de pontuações.

NOTA: As vagas, prêmios e bolsas são intransferíveis e são vigentes durante
a temporada em que foram obtidos.
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6.

RANKING ALL DANCERS

O ranking ALL DANCE INTERNATIONAL lhe dará o posicionamento integral dentro
do mundo da dança, o qual permitirá obter o aval de seu percurso profissional.
Serão registrados no ranking All Dance International: escolas, coreógrafos e
bailarinos por suas conquistas individuais e em grupo, nos Campeonatos All Dance
International. As coreografias se posicionarão a nivel nacional, continental e mundial,
de acordo com as modalidades permitidas no regulamento All Dance International.
NOTA: Entrará em vigencia a partir da atualização em setembro de 2018 e não será
retroativo.
Os bailarinos de nível profissional e coreógrafos, que estejam dentro do TOP 30
do ranking nacional, mundial, intercontinental e Continental de dança, poderão
candidatar-se e serem selecionados para a equipe em All Dance International.
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7. PRÊMIOS OFICIAIS DA DANÇA
Terpsichore e Corybant são a menção oficial de cada bailarino do mundo,
inspirados nos principios da dança. Nas origens da Antiga Grécia, Terpsichore
(Τερψιχόρηa que se deleita na dança), era a deusa inspiradora da arte da
dança e poesía rápida.
Os Corybants (Κορύϐαντες) eram guerreiros dançarinos que desenvolviam atividades
educadores como a dança impírica, que estava vinculada a celebração da vitória.

PRÊMIOS GRAN CORYBANT
È a máxima premiação da dança no mundo, e da ao merecedor a mais alta honra
das danças de sua nação, continente e do mundo.
Os prêmios Gran Corybant estão subdivididos e unificados por níveis. São eles:
• Gran Corybant Junior
• Gran Corybant jovens e adultos nível estudante
• Gran Corybant Profissionais

PRÊMIOS CORYBANT
É a menção oficial a um título obtido na dança, dentro de cada edição
do All Dance International. São classificados por ranking de pontuações
ou lugares obtidos respectivamente, de acordo com o regulamento All
Dance International mais atualizado. São eles: 1º Corybant, 2º Corybant,
3ºCorybant.

PRÊMIOS TERPSICHORE
São a afirmação oficial da dança. Estes prêmios são destinados
a cada membro All Dance International participante de cada
edição em forma de medalha. Seu objetivo é reconhecer e
dar mérito a cada talento e dedicação na arte da dança.
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MEMBROS DO ALL DANCE INTERNATIONAL
All Dance International está comprometida a promover a profissionalização da
dança no mundo. Baseado nos principios de igualdade, inclusão e crescimento
profissional, All Dance International trabalha arduamente pelo sucesso de cada
empresário, coreógrafo e bailarino do mundo. Cada um de seus membros aceitará
e seguirá os principios de All Dance International.

DIRETORES & FRANQUEADOS ALL DANCERS
São empresários que lideram a indústria da dança no seu territorio, em base aos
principios e regras de ALL DANCE INTERNATIONAL. Produtores dos campeonatos
oficiais da dança All Dance Qualifier no seu país e possuem a exclusividade de
prover vagas ao campeonato oficial de dança ALL DANCE WORLD, ALL DANCE
INTERCONTINENTALe ALL DANCE CONTINENTAL.

ESCOLAS ALLDANCERS & DIRETORES
São empresários da dança em contínuo crescimento que praticam os princípios
do All Dance, como respeito, responsabilidade e honestidade. Eles impulsionam
os seus bailarinos ao desenvolvimento integral multidancístico, favorecendo o
desenvolvimento de seus bailarinos e escola, dentro da indústria da dança.

ALLDANCERS JURADOS
São professores de ampla trajetória artística, selecionados por sua contribuição
para o desenvolvimento da dança no mundo. São altamente capacitados
mediante os principios e criterios multi-dancísticos de All Dance International.
Os jurados podem ser oficiais ou convidados.
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ALLDANCERS FACULDADES
A faculdade All Dance é nossos staff de professores multi-dancístcos de
renome e prestígio a nível mundial. Podem ser parte aqueles bailarinos
profissionais e/ou coreógrafos pertencentes ao ranking nacional e/ ou mundial
de dança, que se destaquem por seu talento e seu nível técnico de maneira
exitosa, nas audições. Os membros da faculdade de All Dance International
estarão capacitados para formar a bailarinos e criar coreografias em palco com
base ao regulamento de All Dance International. Serão os que nos acompanharão
nas turnês nacionais e internacionais.

COREÓGRAFOS ALLDANCERS
São artistas da dança em contínuo crescimento, estarão capacitados para formar
bailarinos e criar postas em cena com base ao regulamento All Dance International.
Sua criatividade é um talento exclusivo que contribui para o desenvolvimento
multi-dancístico no mundo, de acordo com os principios de inclusão, igualdade
e respeito. Eles impulsionam as habilidades individuais e grupais de seus bailarinos
para o crescimento profissional de cada um deles. Sua trajetória e profissionalismo
são avaliados mediante o ranking oficial de dança.

ALLDANCERS
São bailarinos integrantes em constante formação e evolução para seu
aperfeiçoamento e crescimento profissional. Eles podem ser estudantes ou
profissionais de dança, e suas trajetórias são avaliadas mediante o ranking
oficial de dança. De acordo com a sua trajetória, a organização se reserva
no direito de determinar um estudante como profissional.

ADICIONADOS
São pessoas que colaboram de forma direta e indireta para o
desenvolvimento da dança e o profissionalismo do bailarino intregral,
ligados aos principios do ALL DANCE INTERNATIONAL.
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REGULAMENTO
Conforme o nosso principio e desenvolvimento da dança e profissionalização das
escolas, companhias, coreógrafos e bailarinos integrais, criamos o regulamento de
campeonatos oficiais de dança no mundo. O mesmo que estabelece as condições
para a celebração de campeonatos mundiais, intercontinentais, continentais e
qualifiers.
Atualizado 10 de junho de 2019.
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ART 1.- CONHECIMENTO DE REGRAS
Todos os membros de All Dance International (diretores, jurados, faculdade,
coreógrafos, bailarinos, staff geral e asociados a delegações – país de familia,
representantes legais, etc.) se comprometem a conhecer e aceitar as normas
e regulamento de All Dance International mais atualizado.

ART 2.- MODALIDADES
INTERNATIONAL

NOS

CAMPEONATOS

ALL

DANCE

All Dance International conglomera 16 modalidades de dança de amplitude
cultural e reconhecimento global. Para conhecer os detalhes técnicos de
calçados e restrições acrobáticas por modalidade consultar em Art. 11 do presente
regulamento.
BALLET REPERTÓRIO OU FRAGMENTO: Dança de repertório clássico e técnica
de ballet clássico de companhías de reconhecimento mundial por seu alto prestígio e
trajetória.
BALLET CRIAÇÃO INÉDITA: Dança de criações inéditas, exclusivamente sobre
técnicas, passos e música de ballet clássico.
NEOCLÁSSICO: Dança que usa a linguagem do ballet clássico tradicional,
necessariamente não deve ser rígido como o mesmo.
LÍRICO: Dança que nasce da fusão entre ballet e jazz. Desafía coreógrafos e
bailarinos a utilizar o movimento para interpretar a música e a emoção.

DANÇA CONTEMPORÂNEA e MODERNA: Estas danças são criações
de ruptura. Busca a inovação e a criação de novas formas de movimento,
de acordo com as necessidades do coreógrafo ou do intérprete. Assim
mesmo, foca na conexão com o terreno, o humano, as paixões, a
não estrutura e a transgressão. Esta ligada ao conceito do dionísio.
JAZZ: Dança que acentua a linha corporal e a mobilidade do
tronco. É um contínuo trabalho de pernas rápidas e precisas
com os pés em paralelo. Além disso, tende a exagerar
os movimentos de certas partes do corpo, como os
ombros. Abrange os diferentes estilos de Jazz,
tais como: Jazz Broadway, Jazz Funk, Jazz
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Moderno, Jazz Contemporâneo, etc.
TEATRO MUSICAL: É uma forma de espetáculo que combina música, canto,
canção, diálogo e dança. Nessa modalidade, se integra acompanhamentos
instrumentais e interludios sincronizados em uma trama emocional através da
projeção da imagem. Sua apresentação deve contar com, pelo menos, três das
características mencionadas.
TAP DANCE: É a dança que utiliza frequentemente o sincopado. As coreografias
começam típicamente no oitavo golpe, ou entre a oitava e primeira conta. Isso
pode realizar-se com qualquer música e seguir os golpes, proporcionais ou sem o
acompanhamento musical, ou capela. Pode ser estilo tap brodway, fusão, freestyle
ou hoofer.
DANÇAS ESPANHOLAS: Estas danças são todas as expressões dancísticas
provenientes da Espanha. Se destaca o flamenco, clássico espanhol e dança bolera.
DANÇAS ÉTNICAS: São danças próprias de grandes áreas geográficas que
coincidem com rasgos característicos das pessoas que povoam essa zona. Essas
expressões dancísticas são caracterizadas por predominar na história como descrição
da identidade de uma nação. Elas são danças folclóricas, danças africanas,
orientais, hindus, americanas, européias, etc. (Não se aplica para Bollywod nem
para criações inspiradas em danças étnicas ou folclóricas).
DANÇAS LATINAS: Estas danças são originadas e desenvolvidas na
Latinoamérica. Sua técnica se caracteriza por seu predominante movimiento de
quadril juntamente com o corpo, entre os quais se menciona a salsa, merengue,
rumba, bolero, samba e outros.
DANÇAS ÁRABES: Dança que se originou no Oriente Médio e se introduziu
no Ocidente com orientação ao espetáculo. São elas: coreografia de
baladi, coreografia com solo de derbake (mistura de ritmos árabes), as
quais utilizam música com arranjos ocidentais e técnicas árabes mais
modernas.
SHOW: Dentro da modalidade Show, podem ser incluídas co-

reografias que cumpram com um ou mais dos seguintes
critérios:
• Fusão de duas ou mais técnicas variadas
• Coreografía de alto impacto visual e/ou
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acrobacias
• Danças que não estejam detalhadas nas modalidades do regulamento All Dance International.
HIP HOP: Dança que se define como coreografias de estilos urbanos,
desenvolvidas em base a cultura hip hop. Inclui uma ampla gama de estilos:
Breaking, Locking, Popping, Krump, Groove, entre outros, considerando a técnica
própia de cada um deles.
BOLLYWOOD: Dança originária da India de grande popularidade da indústria
cinematográfica, não é considerada Dança Étnica. A dança Bollywood se centra
no movimento sensual das caderas, utiliza um movimento chamado “Jatka”, O
movimento de caderas se coordena com movimentos dos pés, que se realiza com
passos fortes que vão da direita a esquerda. Com esses passos é necessário manejar
juntos as mãos de uma maneira suave e sutil, ao mesmo tempo que os pés, para
criar uma armonía e para completar gestos com o rosto. A vestimenta típica da
índia: blusa chamada “ choli” e farda chamada “gaghra”. As roupas devem ter
cores chamativas e coloridas, maquiagem que cumpra com as características da
dança, como as cores vermelho e ouro nas sombras dos olhos.
COMMERCIAL DANCE: São Coreografias de palco ou dança de palco, nasceu
e revolucionou graças à indústria musical e suas necessidades de realizar
constantemente vídeos cada vez mais atrativos. Se refere a coreografias criadas
por e para artistas pop de televisão e vídeos musicais, a coreografia se baseia
ao estilo da música e ao tipo de emoção que deseja transmitir onde sempre
o enfoque está posto na atitude de seus protagonistas.
Britney Spears, Justin Timberlake, Jennifer Lopez, Destiny’s Child são alguns
exemplos de artistas da fama internacional a quem se poderia referir
quando se fala de commercial dance, ainda se poderia também, em
muitos casos, referir ao estilo New Style/ L.A. Style, Street Jazz.
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ART 3.- DIVISÔES E SUBDIVISÔES DO CAMPEONATO
All Dance International segmenta as características de participação por
número de participantes e idades.
3.1

DIVISÕES

A. MINI: participantes de 4 a 7 anos.
B. CRIANÇA: participantes de 8 a 11 anos.
C. JÓVENS: participantes de 12 a 17 anos.
D. ADULTOS: 18 anos ou mais
E. OPEN JUNIOR: 4 a 11 anos (dúo, trío y grupales) Combinar a divisão Mini y
Criança.
F. OPEN JOVENS Y ADULTOS: 12 anos ou mais (duo, trio e grupos) SOMENTE PODE
COMPETIR EM NÍVEL ESTUDANTE. Combinar a divisão jovens e adultos.
G. OPEN PRODUÇÃO: Todas as Idades dentro do regulamento ALL DANCE
INTERNATIONAL (Somente compete nível Estudante). Aplica para indicar a premiação
Open Produção Excelente e participará para Melhor Coreografia.
NOTA: Um participante, cuja idade esta dentro de duas divisões no ano dos
campeonatos, poderá competir em qualquer divisão dentro do mesmo ano. Exemplo:
um participante que tenha completado 8, 12 ou 18 anos no dia dos campeonatos,
poderá competir em ambas a divisões.
3.2 SUBDIVISÕES
A.
B.
C.
D.
E.

SOLO 1 integrante
DUO 2 integrantes
TRIO 3 integrantes
GRUPO PEQUENO: de 4 a 12 integrantes
GRUPO GRANDE: de 13 a 40 Integrantes

NOTA: Será permitida a participação de solos, duos e trios a partir da
divisão de criança.
ART 4.- NÍVEIS EN CAMPEONATOS ALL DANCE
INTERNATIONAL
Estão divididos em dois níveis: estudante e
profissional.
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ESTUDANTE: São bailarinos em formação que não recebem
remuneração econômica profissional e/ou são representados legalmente
por uma instituição ou diretor que assim o certifique.
PROFISSIONAL: São bailarinos maiores de 18 anos que cumpram com uma
ou mais das seguintes características:
►► Ser membro em companhias de dança ou grupos profissionais que ministrem
aulas de dança da modalidade inscrita no campeonato.
►► Contar com títulos em nível profissional, seja acadêmicos ou competitivos nas
modalidades de dança específicas: ballet e neoclássico, jazz e lírico, dança
contemporâne, teatro musical, danças espanholas, tap, danças étnicas, danças
latinas, dança árabe, show, hip-hop.
►► Participar e obter reconhecimentos equivalentes a nível profissional. Estes
deveriam ser apresentados ao All Dance International com documentos ou
vídeos para obter a validação dos mesmos.
►► Ter alcançado um média de mínimo 85 pontos na modalidade originalmente
indicada como nível estudante com uma participação de dois anos nos
campeonatos All Dance International.
►► A Organização se reserva no direito de determinar um bailarino como profissional.
IMPORTANTE: Os bailarinos inscritos no nível profissional (modalidades específicas)
não poderão alterar para nível estudante.
ART 5.- TEMPO COREOGRÁFICO
O tempo será contado desde o primeiro movimento, nota musical ou grito e
terminará da mesma forma.
SOLISTAS, DUOS E TRÍOS: máximo 2:00 minutos.
GRUPO PEQUENO: máximo 2:30 minutos.
GRUPO GRANDE: máximo 3:00 minutos.
TEMPO COREOGRÁFICO ADICIONAL
All Dance International reconhece que o tempo
coreográfico faz parte da estrutura de muitas
modalidades, repertórios tradicionais e clássicos.
Além disso, se entende as necessidades
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criativas e expressivas dos artistas. Por isso, será dada a possibilidade de
adiquirir tempo adicional. A organização se reserva no direito de estabelecer
custos adicionais para cada 30 segundos extras solicitados. Verificar essa
informação com seu diretor All Dance International local.
TEMPO MÁXIMO ADICIONAL
SOLISTAS, DUOS Y TRÍOS: máximo 1:00 minuto adicional. (Total máx. 3:00 min)
GRUPO PEQUENO: máximo 1:30 minuto adicionales. (Total máx. 4:00 min)
GRUPO GRANDE: máximo 2:00 minutos adicionales. (Total máx. 5:00 min)
NOTA: Não será penalizado o tempo extra adquirido em cada coreografía.
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TABELA DE DIVISÕES, NÍVEIS E TEMPOS PERMITIDOS EM SOLOS,
DUOS Y TRIOS
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TABELA DE DIVISÕES, NIVEIS E TEMPOS PERMITIDOS PARA GRUPOS
PEQUENOS E GRUPOS GRANDES
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ART 6.-PROCESSO DE INSCRIÇÃO E LEGALIZAÇÃO
6.1.- REPRESENTANTE LEGAL DA EQUIPE
Os participantes e equipes devem ser representados legalmente por uma
instituição e/ou pessoa maior de idade.
• Os participantes menores de idade deverão contar com a autorização de
seus pais, representante ou tutor legal.
• O participantes maiores de idade participarão por seus próprios direitos e/ou
autorização por parte da instituição ou equipe a qual pertença.
Para começar seu processo de inscrição, você deverá:
• Ter a carta convite entregue por All Dance International
• Ser membro de All Dance International mediante a base mundial da dança:
Escolas, Coreógrafos, Bailarinos e Adicionais.
6.1.2.- ALL DANCE QUALIFIERS: Este processo será realizado exclusivamente
pelo diretor/ representante legal do competidor, instituição ou equipe com o
suporte de seu representante All Dance International local ou nacional.
6.1.3.- ALL DANCE INTERNATIONAL, ALL DANCE WORLD, ALL DANCE
INTERNCONTINENTAL Y ALL DANCE CONTINENTAL :
Este processo será realizado exclusivamente pelo representante (diretor) All
Dance International local ou nacional.
NOTA: Se o país não contar com um representante All Dance International
local ou nacional, os competidores, instituição ou equipe poderão solicitar
o processo de inscrição na oficina matriz.
NACIONALIDADE OU RESIDÊNCIA: Todos os participantes
devem ser cidadãos ou residentes do país que desejem representar.
Devem ter provas de sua nacionalidade com cópia de seu
documento de identidade de residente, passaporte ou certidão
de nascimento.
6.2.- LEGALIZAÇÃO: A escola de dança deverá
realizar a legalização ao organizador do
campeonato e / ou diretor All Dance
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International local dentro das datas estabelecidas pela organização. Sendo
requeridos:
1. Formularios de inscrição completos.
2. Copia do comprovante de pagamento total
3. Contrato de aceitação e liberação
4. Envio das pistas musicais
5. Qualquer outra documentação solicitada pela organização para o Campeonato
REQUISITO:
Cada participante deverá ser membro de All Dance International mediante a base
mundial de Escolas, Coreógrafos e Bailarinos
Se a legalização não ocorrer dentro das datas estabelecidas, All Dance International
se reserva no direito de não aceitar a participação no Campeonato ou considerar
como falta ao regulamento. Gerando uma penalização.
A organização não realiza devolução de valores em hipótese alguma.
ART 7.- PROGRAMAÇÃO DO CAMPEONATO
BLOCOS DO CAMPEONATO:
Os blocos do campeonato serão em sequência na ordem de divisões, modalidades
e níveis, de acordo com o regulamento All Dance International.
NOTA: A organização se reserva no direito de contar com palcos mutiplos
para o desenvolvimento do campeonato em curso.
BLOCO OPEN: A organização unificará em blocos OPEN aquelas
coreografias que contam com a mesma divisão e o mesmo nível,
diferenciando-se por serem únicas em sua modalidade. Estas
coreografias serão qualificadas de acordo com a técnica
originalmente inscrita e competirão entre si pela maior pontuação
obtida.
PROGRAMA PRELIMINAR:
A organização enviará o programa preliminar
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codificado via emal ao responsável da inscrição. Assim mesmo, o programa
deberá ser verificado e contestado com observações e faixas musicais no
máximo dois dias depois de ter sido enviado.
NOTA:
• Se as faixas musicais não forem enviadas a tempo, se considerará falta no
regulamento e será penalizado.
• Se não forem enviadas observações, a organização não se responsabiliza por
nenhuma mudança ou erro, sem aceitar reclamações posteriores.
CONFIRMAÇÃO DE LEGALIZAÇÃO:
All Dance International enviará a carta de ingresso, documento que contará com
informação detalhada de sua participação e da jornada do Campeonato (áreas
do Campeonato, horários, souvenirs, penalizações, etc.)
Se você não recebeu esta carta, deverá entrar em contato imediatamente com a
organização e/ou diretor All Dance International Local.
ART 8.- AGENDA E JORNADA DO CAMPEONATO
REGISTRO DE COMPETIDORES:

O registro de competidores se realizará no dia e no horário estabelecido pelo
organização do Campeonato. No geral, será um ou dois dias antes do mesmo.
O diretor da delegação deverá apresentar-se para a verificação das faixas
musicais de todas suas coreografias. Além disso, receber os souvenirs
detalhados na carta de ingresso.
NOTA: No dia do registro, cada delegação deverá contar com
ajuda de aparelho USB com as faixas musicais em formato MP3.
Além disso, ter o código designado pelo All Dance International.
Todos os participantes devem ser supervisionados e
representados durante todo o processo do Campeonato
por um instrutor da instituição e/ou diretor do grupo.
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ART 9.- INAUGURAÇÃO DO CAMPEONATO
CAMPEONATO.ENTRADA NA SEDE: Cada participante deverá apresentar-se duas horas antes
de sua entrada no palco com seu respectivo bracelete. Esse bracelete deverá ser
utilizado durante todo o processo do Campeonato, sem excessões.
IMPORTANTE: O programa poderá adiantar-se ou atrasar-se, dependendo do
andamento do Campeonato.
NOTA: Os participantes deverão chegar maquiados com seu respetivo figurino
para sua primeira entrada no palco.
9.1 ZONA DE ESPERA: É a zona designada para os bailarinos antes de sua entrada
no palco. Deverá apresentar-se uma hora antes de suas apresentações.
9.2 HIDRATAÇÃO: A organização proporcionará hidratação para os participantes.
9.3 ÁREA DE MAQUIAGEM E FIGURINO: : Zona destinada para maquiagem e
mudança de figurino dos bailarinos que tenham MAIS DE UMA coreografia.
9.4 AQUECIMENTO: Diretores, coreógrafos e bailarinos são responsaveis de
realizar um aquecimento prévio a apresentação.
9.5 ATRÁS DO PALCO: Cada participante deverá apresentarse atrás do palco
três minutos antes de sua apresentação. Caso contrario, deverá esperar
até o final do bloco de competição para ser chamado novamente a sua
colocação em palco.Aplica penalidade por chegada tardia ao palco.
9.6 PALCO: A área do palco do Campeonato será no mínimo de 12 metros
de largura x 10 metros de profundidade, e contará com entrada e saída
pelas laterais. A superficie será apropriada para dança e no caso de
danças com sapatos especiais, o palco contará com microfone de
piso. Confirmar com os organizadores especificidades dessa área.
9.7 MUDANÇA
DE
PROGRAMAS
EXTRAORDINARIOS: Por motivos de força maior,
a organização se reserva no direito de modificar
a ordem de participação sem aviso prévio.
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9.8 ENTRADA NO PALCO: A entrada e saida no palco não poderá
exceder mais do que 10 segundos, com exceção de grupos grandes, que
terão no máximo 15 segundos. Será calculada sua apresentação a partir do
primeiro movimento ou som musical. Se forem comprovadas falhas técnicas
no áudio do Campeonato, o/os participantes poderão se apresentar ao final
do bloco do campeonato correspondente. Caso contrario, a apresentação
manterá sua qualificação. Cada apresentação deverá contar com um respaldo
de suas faixas musicais durante os dias do Campeonato.
9.9 NO SHOW: Se considera NO SHOW aquelas participações que não apresentaram
sua coreografia.

ART. 10.- MÉTODO DE QUALIFICAÇÃO ALL DANCE INTERNATIONAL
PAINEL DE JURADOS
O painel de jurados está formado por quatro diferentes tipos de jurados: jurado
supervisor geral, jurado de penalizações, jurado de modalidade e jurado
complementário.
JURADO SUPERVISOR GERAL
É o juiz que desempenha as funções de supervisão e verificação das pontuações
dos demais jurados através do método de qualificação All Dance International.
Este método de qualificação tem a função de solicitar ajustes a qualquer
membro dos jurados. Além disso, possui a capacidade de corrigir uma
qualificção mal fundamentada, segundo as bases do regulamento All
Dance International. E, por ultimo, substituir um jurado que não esteja
exercendo corretamente suas funções.
O supervisor geral tem sua função de comprovar que as seguintes
regras sejam executadas dentro do juri All Dance International:

25

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

1. Proibido chegar impontual na data e na hora determinada com a
organização.
2. Proibido o uso de telefone celular na área durante o processo de julgamento.
3. Proibida a interrupção do programa por pedido dos jurados. O jurado
supervisor é o único que conta com a autorização de realizar breves pausas, se
achar necessário.
4. Proibido se levantar da mesa dos jurados sem autorização do jurado supervisor.
5. Proibido fazer expressões de euforia no transcurso do campeonato.
6. As folhas de qualificação não devem ter erros nem correções.
7. O jurado não debe ter contato com os participantes antes, durante ou depois do
Campeonato, a exceção dos workshops.
8. O jurado será removido do painel de jurados depois de ter cometido falta de
discilplinas ou funcionais, de acordo com o método de julgamento All Dance
International.
9. O jurado será removido do painel de jurados se não puder justificar sua qualificação
diante dos parâmetros estabelecidos pelo regulamento All Dance International.
JURADO DE MODALIDADE (60 PONTOS)
O jurado de modalidade é especializado, que qualifica a técnica de acordo com
a modalidade, divisão e nível dos participantes do Campeonato.
JURADO COMPLEMENTÁRIO ( 40 PONTOS)
O jurado complementário é especializado, que qualifica os complementos de
acordo com a modalidade, divisão e nível dos participantes do Campeonato.
JURADO DE PENALIDADES
O jurado de penalidades é especializado, que qualifica as faltas
regulamentarias, que são determinadas de acordo com a modalidade,
divisão e nível dos participantes do Campeonato.
A pontuação será a média do resultado obtido entre o jurado
de modalidade (60 pontos) e o jurado complementário (40
pontos). Do citado resultado, será deduzido os pontos por
faltas ao Regulamento All Dance International (no
caso de haver penalidades na participação).
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ART 11.- MODALIDADES E SUAS ESPECIFICACÕES TÉCNICAS
PARA A AVALIAÇÃO
BALLET REPERTÓRIO O FRAGMENTO: Será levado em conta a
montagem, figurino, época, estilo, sapatos de acordo com o repertorio (ponta
ou meia ponta), coreografia original, nível coreográfico e técnico. Não será
permitido acrobacias nem elementos de ginástica. As Danças de Caracteres
poderão participar desta categoría.
BALLET CRIAÇÃO INÉDITA: Deve-se utilizar figurinos de acordo e sapatilhas
de meia ponta ou de ponta. Não será permitido acrobacias nem elementos de
ginástica nessa modalidade. As Danças de Carater não estão contempladas nessa
modalidade.
NEOCLÁSSICO: A vestimenta é simples e cômoda pois os movimentos do bailarino
devem ser marcados. Pode-se utilizar sapatilhas de ponta ou meia ponta, e a música
pode ser ou não clássica. Será permitido no máximo um elemento acrobático e/ou
de ginástica.
LÍRICO: Os movimentos dos bailarinos tentam mostrar o significado da música e
se apoiam na melodía e/ou letra. O figurino ajuda a marcar a fluidez e suavidade
que caracteriza ese estilo. Pode-se utilizar sapatilhas de jazz, meia ponta de ballet
ou sapatilhas de meia sola. A coreografia pode conter no máximo três elementos
acrobáticos e/ou de ginástica.
DANÇA CONTEMPORÂNEA e MODERNA: Tenta expresar um conceito,
um sentimento ou simplesmente investigar o movimento para expressar o
conhecido. Poderá utilizar figurinos simples, sem muito brilho. Além disso,
pode-se utilizar sapatilhas de meia sola (half soles) ou dançar descalço.
A coreografia pode conter no máximo dois elementos acrobáticos e/ou
de ginástica.
JAZZ: Deve ser utilizada sapatilha de jazz, sapatilha de meia sola
(half soles) ou tênis de jazz, dependendo do estilo coreográfico.
A coreografia pode conter no máximo quatro elementos
acrobáticos e/ou de ginástica.
TEATRO MUSICAL:A coreografia deve consistir
ao menos em 40% de dança. Cabe realçar que
os tributos a cantores e mímicas de músicas
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famosas não serão considerados como um musical, a exceção que faça
parte de um repertorio musical. Os sapatos ou calçados serão de acordo ao
gênero dancístico elegido pelo coreógrafo ou bailarino. A coreografia pode
conter no máximo três elementos acrobátios e/ou de ginástica.
TAP DANCE: Pode ser qualquer estilo de tap Broadway, fusão, Freestyle ou hoofer.
Deve utilizar sapatos de tap. Além disso, não é permitido sons pré-gravados na faixa
musical que simulem o sapateado ou percursão dos bailarinos. A coreografia pode
conter no máximo dois elementos acrobáticos e/ou de ginástica.
DANÇAS ESPANHOLAS: Devem ser utilizados sapatos próprios dessa técnica. Não
será permitido acrobacias e nem elementos de ginástica dentro da modalidade. Além
disso, é proibido qualquer som gravado na faixa musical que simule o sapateado ou
percurssão dos bailarinos.
DANÇAS ÉTNICAS: Figurino e sapatos devem ser de acordo com a dança original e/
ou região. Não será permitido acrobacias nem elementos de ginástica, com exceção
que estas sejam parte da dança original e tradição.
DANÇAS LATINAS: Os sapatos devem ser de acordo com a dança. Por tanto,
sapatilhas de ballet e jazz não serão permitidas. A coreografia pode conter no máximo
quatro acrobacias e/ou elementos de ginástica. O reggaetón, danças populares e
urbanas não são consideradas latinas para All Dance International.
DANÇAS ÁRABES: Nenhum tipo de sapato será permitido nessa modalidade.
A coreografia pode conter um máximo de uma acrobacia e/ou elemento de
ginástica.
SHOW: Nesta modalidade não haverá limites de elementos acrobáticos e/
ou de ginástica. Sem dúvida, será necessário levar em consideração que
se trata de um campeonato de dança, por isso se espera um mímino de
60% de conteúdo dancístico.
HIP HOP: Tendo em consideração a técnica própria de cada
estilo, pode-se combinar diferentes estilos de hip hop dentro da
mesma coreografia. A coreografia por conter no máximo
quatro power movimentos e elementos acrobáticos e/
ou de ginástica.
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BOLLYWOOD: Essa modalidade se dança tipicamente descalço ou com
adornos nos tornozelos como o “payal”. Nenhum elemento acrobático ou
ginastico será permitido nessa modalidade.
COMMERCIAL DANCE: A coreografia pode conter um máximo de 4
elementos acrobáticos ou ginásticos. O calçado deverá ser de acordo a estética
e apropriados para a posta em palco. Deverá conter um mínimo de 60% de dança
em suas coreografias.
NOTA: No momento de completar seu formulario de inscrição, indique os estilos
específicos de sua coreografia (um ou varios dentro da modalidade que apresentará
em sua coreografia).
EXEMPLOS:
•Jazz tradicional e moderno.
•Hip hop: krumping, locking e popping.
•Danças étnicas: mapalé.
►► Se os estilos que apresente pertencerem a modalidades distintas, deverá se
inscrever na modalidade show.
ART 12.- ELEMENTOS ACROBÁTICOS OU DE GINÁSTICA
Serão considerados elementos acrobáticos ou de ginástica, todo elemento
próprio de ginástica ou contorcionismo (voltas laterais, arcos, parada de
mão, mortais, etc.) Saltos e giros não são considerados acrobacias.
NOTA: Não haverão pontos adicionais pelo uso de acrobacias, estas
poderão ser utilizadas para dar maior força ou mostrar habilidades
adicionais. O uso ou não de acrobacias será sob risco do próprio
bailarino e/ou coreógrafo, onde se qualificará a técnica e execução.
Os elementos acrobáticos executados por um ou mais bailarinos
simultaneamente, ou o mesmo elemento executado em canon,
será considerado como um exercício.
Diferentes exercícios ou acrobacias executadas
simultaneamente serão contadas individualmente.
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ART 13.- CRITÉRIOS E PONTUAÇÕES DE JULGAMENTO
JURADO DE MODALIDADE (60 PONTOS)
1. TÉCNICA ESPECÍFICA. -All Dance International divide a TÉCNICA ESPECÍFICA
em dois ítens: MODALIDADE CORRETA (de 1 a 5 pontos) e NIVEL TÉCNICO (de 1 a 5
pontos), as quais somadas darão um total de 10 pontos.
1.1. MODALIDAD CORRECTA: All Dance International qualificará MODALIDADE
CORRETA a apresentação executada com a técnica específica inscrita.
1.2. NIVEL TÉCNICO: All Dance International qualificará o NIVEL TÉCNICO todo o
processo de formação artística desde o início coreográfico, transição e terminação
da apresentação.
2. EXECUÇÃO. - All Dance International divide A EXECUÇÃO em dois ítens:
SINCRONIZAÇÃO (de 1 a 5 pontos) e DESTREZA (de 1 a 5 pontos), os quais somados
darão um total de 10 pontos.
2.1. SINCRONIZAÇÃO: All Dance International qualifica por SINCRONIZAÇÃO
corográfica a coicidência simétrica, matriz musical ou não musical dos bailarinos
em sua apresentação, de acordo com a modalidade inscrita (não se aplica para
solistas).
2.2. DESTREZA: All Dance International qualifica por DESTREZA as habilidades
que tem cada bailarino tanto no início, desenvolvimento e terminação de cada
sequência e/ou elemento coreográfico.
3. DIFICULDADE. - All Dance International divide a DIFICULDADE en dois
ítens: MOVIMENTOS EXTRAORDINÀRIOS (de 1 a 5 pontos) e ELEMENTOS DE
RISCOS (de 1 a 5 pontos), os quais somados darão um total de 10 pontos.
3.1. MOVIMIENTOS
EXTRAORDINARIOS:
All
Dance
International qualifica em MOVIMENTOS EXTRAORDINÁRIOS a
complexidade e autenticidade de passos utilizados na rotina
coreográfica.
3.2.

ELEMENTOS DE RIESGO: All Dance
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International qualifica em ELEMENTOS DE RISCOS os passos, figuras e
implentos que dão um valor agregado à coreografia com uma adequada
execução de técnica.
4. MUSICALIDADE. - All Dance International divide a MUSICALIDADE em dois
ítens: RITMO (de 1 a 5 pontos) e EDIÇÃO MUSICAL (de 1 a 5 pontos), os quais
somados darão um total de 10 pontos.
4.1. RITMO: All Dance International qualifica ouvido musical, a repetição e a
coordenação entre o tempo-espaço de um movimento ao outro em perfeita
harmonia musical.
4.2. MÚSICA: All Dance International qualifica a EDIÇÃO MUSICAL sem cortes
bruscos ou fusão musical, no início, durante e no final da coreografia.Qualidade do
somda pista musical e a eleição adequada para a modalidade inscrita.
5. COREOGRAFÍA. - All Dance International divide COREOGRAFÍA em dois ítens:
FIGURINO (de 1 a 5 pontos) e COMPLEXIDADE (de 1 a 5 pontos), os quais somados
darão um total de 10 pontos.
5.1 FIGURINO: All Dance International qualifica o FIGURINO de acordo com a
modalide, a coreografia (época, estilo e relevância) e divisão dos bailarinos.
5.2. COMPLEXIDADE:All Dance International qualifica o desenho coreográfico
desde o básico até o avançado.
6. CRIATIVIDADE E ENTRETENIMIENTO. – All Dance International
qualifica CRIATIVIDADE (de 1 a 5 pontos) E ENTRETENIMENTO (de 1 a 5 pontos).
Estes se utilizarão exclusivamente em coreografías inéditas.
6.1. CRIATIVIDADE: All Dance International qualifica a criação de
uma idéia, conceito e esquema coreográfico colocado em cena.
Além disso, o novo ou novidade em todas suas expressões.
6.2. ENTRETENIMIENTO: All Dance International qualifica o nível
de ENTRETENIMENTO de uma coreografia e o aproveitamento
que gera a sua interpretação.
7. PROPIEDAD INTELECTUAL. - O jurado de
modalidade poderá descontar pontos pelos
seguintes motivos.
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• Sequências (passos): 5 por cada vez
• Desenhos Coreográficos: 10 por cada vez
• Coincidência Coreográfica Parcial: 10 por cada vez
• Coincidência Coreográfica Total: 20 pontos
8. REPERTORIO. - All Dance International qualifica repertório tradicional e
repertório contemporâneo
O repertório tradicional de cada modalidade abarca desde o século XIX e o
repertório contemporáneo a partir do século XX.
Cada repertório se qualifica dentro dos três itens que compreendem:
• Adaptação completa (1-3 pontos).
• Adaptação parcial (4-8 pontos.)
• Adaptação Nula (9-10 pontos).
Se dará uma melhor qualificação aquela apresentação que represente de maneira
mais fiel a coreografia original. Somente se utilizará na modalidade ballet fragmento
ou repertório.
JURADO COMPLEMENTÁRIO (40 PONTOS)
1. USO DO PALCO. - All Dance International divide USO DO PALCO em quatro itens:
ESPAÇO (de 1 a 2.5), FORMAÇÃO (de 1 a 2.5), NIVEIS (de 1 a 2.5) e TRANSIÇÕES (de
1 a 2.5), os quais somados sarão um total de 10 pontos.
1.1. ESPAÇO: All Dance International qualifica por ESPAÇO as posições em diferentes
lugares do ou dos bailarinos no palco.
1.2. FORMAÇÕES: All Dance International qualifica o desenho coreográfico
individual do bailarino e por formações de desenho em grupo (não se aplica
a solistas).
1.3. NIVEIS: All Dance International qualifica os NÍVEIS do desempenho
coreográfico em sua totalidade nos movimentos baixos, médios e altos.
1.4. TRANSAÇÕES: All Dance International qualifica a forma em que
o bailarino se movimenta no palco com as diferentes mudanças de
posições (não se aplica a solistas).
2. IMAGEM. - All Dance International divide IMAGEM em
quatro ítens: CRIATIVIDADE (de 1 a 2.5), ACESSÓRIOS
(de 1 a 2.5), MAQUIAGEM (de 1 a 2.5) e ESTÉTICA
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VISUAL (de 1 a 2.5), os quais somados darão um total de 10 pontos.
2.1. CRIATIVIDADE: All Dance International qualifica CRIATIVIDADE
através da originalidade dos elementos e da imagem, os quais devem estar
de acordo com a modalidade e a divisão do ou dos bailarinos.
2.2. ACESSÓRIOS: All Dance International qualifica o uso correto de ACESSÓRIOS
permitidos, tais como chapéus, bastões, cadeiras, instrumentos musicais, entre
outros (elementos de fácil deslocamento).
2.3. MAQUIAGEM: All Dance International qualifica a MAQUIAGEM de acordo
com sua apresentação.
2.4. ESTÉTICA VISUAL: All Dance International qualifica por ESTÉTICA VISUAL o
equilibrio da forma visual em seu conjunto.
3. PROJEÇÃO DE PALCO. - All Dance International divide PROJEÇÃO DE PALCO
em 4 ítens: GESTOS (de 1 a 2.5), AUTENTICIDADE DE PERSONAGEM (de 1 a 2.5), FORÇA
DO MOVIMENTO (de 1 a 2.5) e INTERPRETAÇÃO (de 1 a 2.5), os quais somados darão
um total de 10 pontos.
3.1. GESTUALIDAD: All Dance International qualifica GESTOS e expressão fácil.
3.2. AUTENTICIDADE DE PERSONAGEM: All Dance International qualifica
a personificação e originalidade do bailarino ou agrupamento nos diferentes
conceitos coreográficos.
3.3. FORÇA DE MOVIMENTOS: All Dance International qualifica a
intensidade e energía do bailarino ou grupo, utilizada na coproegrafia.
3.4. INTERPRETAÇÃO: All Dance International qualifica a expressão
de emoções, sentimentos e entrega em sua apresentação.
4. RESPOSTA DO PÚBLICO. - All Dance International qualifica
a RESPOSTA DO PÚBLICO e o divide en dois ítens: CRITÉRIO DO
PÚBLICO (de 1 a 2.5) e CRITÉRIO DO JURADO (de 1 a 2.5), os
quais somados darão um total de 5 pontos.
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4.1. CRITÉRIO DO PÚBLICO. - All Dance International qualifica a resposta
respeitosa e adequada das torcidas.
4.2. CRITÉRIO DO JURADO. - All Dance International qualifica de acordo com
o criterio do jurado.
JURADO DEDUÇÕES
ESPECIFICAÇÕES COREOGRÁFICAS - DEDUÇÕES
All Dance International busca que as apresentações ressaltem a dança através de
elementos como a técnica, a expressão, a criatividade e o respeto pela arte, pelos
artistas e pelo público.
All Dance International define as características importantes para as apresentações
e penalidades, no caso de não cumprir com as especificações estabelecidas para o
Campeonato.
1. MODALIDADE EQUIVOCADA (-10) All Dance International penaliza o bailarino
ou o grupo que execute uma técnica diferente da qual se inscreveu.
2. DIVISÃO EQUIVOCADA (-10) All Dance International penaliza o bailarino ou
grupo que se inscreva em uma divisão que não esteja de acordo a sua idade ou ao
número de bailarinos
3. NÍVEL EQUIVOCADO (-15) All Dance International penaliza o bailarino ou
grupo que se inscreva em um nível equivocado. Por exemplo, um profissional
em nível estudante. A organização se reserva no direito de receber provas que
desmintam o nível inscrito ate 5 minutos da sua apresentação.
4. CHEGADA TARDIA AO PALCO (-5) All Dance International penaliza
o bailarino ou grupo que chegue tarde à hora estabelecida para sua
apresentação. Todos os participantes devem sempre apresentarse
duas horas entes nos camarins, para casos em que o programa de
apresentações esteja adiantado.
5. FALSO INÍCIO DE APRESENTAÇÃO (-2) All Dance
International penaliza o bailarino ou grupo que realice
algum movimiento errôneio ou prévio injustificado,
solicitando ou não a repetição da apresentação.
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6. ELEMENTOS PROIBIDOS (-5) All Dance International penaliza
o bailarino ou grupo que utilize elementos que coloquem em risco a
coreografia, a superficie do palco ou a segurança dos participantes. Por
exemplo: pinturas, líquidos, fogo, talcos, pedras, bomba de gelo sem pesos,
implementos cortantes, armas de fogo (reais ou ficticias), entre outros.
NOTA: Consultar com a a organização os elementos proibidos.
7. USO EXCESSIVO DE ELEMENTOS ACROBÁTICOS E/OU DE GINÁSTICA
(-1 POR CADA VEZ) All Dance International penaliza o uso excessivo de elementos
acrobáticos e/ou de ginástica, de acordo com sua modalidade. Estes elementos
são exercícios próprios de ginástas, acrobatas ou contorsionistas (individuais ou
grupais).
Os elementos acrobáticos executados em grupo ou por um ou mais bailarinos
simultaneamente, ou o mesmo elemento executado em canon, será considerado
um só exercício.
8.
MAQUIAGEM, PINTURA CORPORAL, FIGURINO INAPROPRIADO,
OBSCENO OU OFENSIVO (-2) All Dance International penaliza o uso de
maquiagem, figurino ou calçado que não esteja de acordo com sua modalidade,
divisão e nível. Além disso, põe em risco o uso do palco para o bailarino e/ou demais
particpantes. Por exemplo: penas, elementos de fácil desprendimento do figurino,
entre outros.
Cuidar da estética de acordo com a idade.
Ver Art. 11 MODALIDADES E SUAS ESPECIFICACÕES TÉCNICAS PARA A AVALIAÇÃO.
Em coreografias grupais, será contado como apenas um elemento a
maquiagem, figurino e sapato. Em caso de que algum bailarino não
disponha dos sapatos apropriados, estes serão contados individualmente.
1. O uso de acessórios (brincos, pulseiras, colares) esta permitido como
parte do figurino.
2. O uso de máscaras está permitido desde que esteja de acordo
com a apresentação.
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9.
ELEMENTOS MAL EJECUTADOS (-1 POR CADA VEZ) All Dance
International penaliza o bailarino ou os bailarinos que executem mal movimentos
de alto impacto ou elementos técnicos de alta complexidade.
• Execução técnica pontas e/ou joelhos
• Exercícios técnicos mal executados
• Acrobacias, elementos de ginásticas e figuras mal executadas
NOTA: Por exercícios consecutivos, sem interrupções por outros elementos, será
contado como um so elemento. Por exemplo: fouette.
10.TROPEÇOS OU QUEDAS (-0.5 a -1) All Dance International penaliza o bailarino
ou os bailarinos que tropecem durante a execução de suas coreografias.
• Tropeços: 0.5 pontos (deslizamentos ou falhas recuperáveis)
• Quedas: 1 ponto (deslizamentos ou falhas irrecuperáveis). Por exemplo: no caso do
ballet clásico, cair das pontas.
11.LANÇAR ELEMENTOS AO PÚBLICO (-3 POR CADA VEZ) All Dance
International penaliza o bailarino ou grupo que lance elementos como líquidos,
acessórios, figurino ou qualquer objeto ao público.
NOTA:Se for lançado do palco e cair acidentalmente, será contado como falta ao
Regulamento All Dance International. Cada elemento será contado de maneira
individual.
12. LINGUAGEM MUSICAL INAPROPRIADA (-2 POR CADA VEZ) All Dance
International penaliza as coreografias que apresentem faixas musicais com
conteúdo de palavras ofensivas, mensagens de violência ou discriminação.
NOTA: Cada vez que se repita, a palavra será descontada individualmente.
Se você tem dúvida do conteúdo da faixa musical, pode enviar a faixa a
seu representante All Dance International local, que irá revisar e informar
se está apto para o campeonato ou não.
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13. MOVIMENTO INAPROPIADO (-2 POR CADA VEZ) All Dance
International penaliza todo movimento inapropriado, insultante, vulgar ou
obsceno que não seja apto para todo o público (público familiar). Por exemplo:
twerking, movimentos sugestivos ou provocativos, obscenos ou insinuações
sexuais.
14. ACIDENTES OU QUEDA DE FIGURINO (-0.5 POR CADA VEZ) All Dance
International penaliza os acidentes e quedas de acessórios ou implementos que
sejam parte do figurino.
15. FIGURINO DESARRUMADO (-0.5 POR CADA VEZ) All Dance International
penaliza todo figurino desarrumado (cordões soltos, roupa intima visivel, entre outros).
16. COREOGRAFIA INAPROPIADA PARA A DIVISÃO (-15) All Dance International
penaliza a coreografia que não vá de acordo com a idade, tanto em história como
em projeção cênica.
17. GRITOS AO INÍCIO OU TÉRMINO DE COREOGRAFIA (-5) All Dance
International penaliza o bailarino ou bailarinos que realizem expressões de euforia ou
gritos ao início ou termino de suas apresentações sem fazer parte da coreografia (o
nome da escola, crew ou grupo).
18. DEIXAR ELEMENTO NO PALCO (-1 POR CADA ELEMENTO) All Dance
International penaliza por deixar elementos, partes de figurino ou objetos no palco.
19. UTILIZAÇÂO DE CENÀRIO (-10) All Dance International não permite
a implementação de cenário na área do campeonato. Serão aceitos
elementos de fácil e rápida movimentação pelos participantes (não staff).
Além disso, os elementos deverão aportar um mínimo de 20% de palco.
Solicitar aprovação com a organização.
20. TORCIDAS QUE ATRAPALHEM A QUALIFICAÇÃO (-2
POR CADA VEZ) All Dance International penaliza as torcidas da
coreografia que não tenham uma resposta respeitosa e adequada
21. DESCER OU SE JOGAR DO PALCO (-2 POR CADA
VEZ) All Dance International penaliza o ato de descero
ou se jogar do palco ao finalizar a sua apresentação.
No caso de grupos, a dedução será por cada
bailarino.
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NOTA: Sair ou se abaixar pelas laterais não dará nenhum tipo de penalização.
22. TEMPO APRESENTAÇÃO (- 3 POR CADA 5 SEGUNDOS) All Dance
International penaliza o bailarino ou grupo que exceda o tempo e sua
apresentação.
Nota: Para os grupos que solicitem tempo adicinal, serão julgados por esse tempo.
23. PROPIEDADE INTELECTUAL O jurado poderá descontar pontos pelos
seguintes motivos:
• Sequencias 5 POR CADA VEZ
• Desenhos coreográficos 10 POR CADA VEZ
• Coincidência Coreográfica (Plagio) Parcial 10 POR CADA VEZ
• Coincidência Coreográfica (Plagio) Total 30 pontos
24. FALTA AO REGULAMENTO (-5 POR CADA VEZ EM TODAS AS
COREOGRAFÍAS INSCRITAS) All Dance International penaliza a equipe ou grupo
cada vez que ocorra uma falta ao Regulamento All Dance International que não se
encontre descrito nos criterios de dedução anteriormente mencionados.
ART 14.- DESQUALIFICAÇÃO, RANKING DE PONTUAÇÃO E DESEMPATE
DESQUALIFICAÇÃO: A organização desqualificará a coreografia participante
que não esteja presente nos camarins no momento em que for chamada para se
apresentar, de acordo com a ordem do programa.
Poderão apresentar-se no momento de sua chegada e não se levará em conta
a sua pontuação para o ranking e para a premiação do campeonato.
EXECEÇÃO EM CASOS EXtTRAORDINÁRIOS: Por razões exclusivas
(mudança de figurino, maquiagem, etc), All Dance International fará
exceções ao bailarino que tenha a apresentação próxima (cerca de três
coreografias). A organização dará seis minutos extras em caso de solos,
duos e trios e 12 minutos extras para grupos. Assim, a organização se
reserva no direito de reprogramar as apresentações.
NOTA: Apesar do tempo extra proporcionado, o bailarino ou
bailarinos que não estejam prontos ao serem chamados
para apresentação, serão penalizados como CHEGADA
TARDIA AO PALCO (Art. 13 Especificações Deduções).
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RANGO DE PUNTUACIÓN
O ganhador é definido segundo o ranking de pontuação All Dance
International (1º, 2º e 3° Corybant). Por isso, é necessário alcançar uma
pontuação mínima para ser Campeão All Dance International e, de tal maneira,
manter a esturtura principal de premiação (do maior ao menor).
►► 1º Corybant 70 – 100 pontos
►► 2º Corybant 55 – 69.9 pontos
►► 3º Corybant 35 – 54.9 pontos
NOTA: No caso de ter um bloco do campeonato, um NO SHOW e/ou não existir
competidores suficientes (mais de tres por bloco), será determinado o ganhador de
acordo com a escala de pontuação anteriormente citada.
NOTA: No caso de se apresentarem duas ou três ponntuações dentro de um mesmo
ranking, a pontuação mais alta será premiada e os demais serão clasificados em
ordem consecutiva, respectivamente.
DESEMPATE
No caso de empate no seu bloco do campeonato, se definirá o desempate pela
maioria de pontos em sua qualificação de ficha de modalidade. No caso de ter
a mesma qualificação em modalidade, será verificado a pontuação específica
na seguinte ordem: nível técnico, destreza ou complexidade.
Art 15.- CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO:
É a gala de entrega de prêmios Corybants que se realiza ao finalizar
cada bloco do campeonato. Se premiarão as coreografias mais
destacadas em 1º Corybant, 2º Corybant e 3º Corybant.ant.

39

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

ALLDANCERS MENÇÕES
São títulos e prêmios especiais que o All Dance International entrega aos
participantes mais destacados dos campeonatos oficiais. São eles: Premios
Gran Corybant, Trajetória, Melhor Diretor, Melhor Coreógrafo, Melhor Coreografía,
Melhor bailarino, Melhor bailarina e Premio Revelação, Open Produção Excelente,
Melhor Escola do Ano.
A MELHOR ESCOLA DO ANO
Esta premiação é em honra a excelência para as escolas ALLDANCERS. Será
entregue em campeonatos finais:
Nacionais, World, Intercontinental e Continental, com os seguintes níveis de honra
e prestigio:
►
►
►
►

NACIONAL: Melhor Escola do Ano da nação.
INTERCONTINENTAL: Melhor escola dos Continentes.
CONTINENTAL: Escola do Ano dos Continentes
WORLD: Melhor Escola do ano do Mundo.

REQUISITOS:
•Deverá estar inscrito em um ou mais “GRAND CORYBANT” OU EM “OPEM PRODUÇÃO
EXCELENTE”.
•O Diretor devera estar inscrito na mensão de “MELHOR DIRETOR”
•UM OU MAIS COREOGRAFOS DA ESCOLA DEVERÃO ESTAR INSCRITOS NA
MENSÃO DE MELHOR COREOGRAFO.
•DEVERÁ TER PARTICIPADO NO MINIMO EM UM CAMPEONATO QUALIFIER
OFICIAL DE ALL DANCE INTERNATIONAL.
METODO DE QUALIFICAÇÃO:
SERÁ MERECEDOR DE ESTE GALARDÃO A ESCOLA QUE TENHA A
MAIOR PONTUAÇÃO COMO RESULTADO DOS PRÊMIOS OBTIDOS
OS QUAIS DETALHAMOS A SEGUIR:
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•
•
•
•
•
•

GRAND CORYBANT: 3pts
OPEN PRODUCTION EXCELLENCE: 3pts
MEJOR DIRECTOR: 3pts
1st CORYBANT: 2pts
2nd CORYBANT: 1pts
3rd CORYBANT: 0,5pts

NACIONAL:
se definira pela soma de pontos obtidos no campeonato final nacional do ano em
curso ou por meio de dois campeonatos nacionais do ano.
WORLD, INTERCONTINENTAL Y CONTINENTAL:
Se definirá o ganhador pela soma de pontos obtidos no campeonato final
da temporada em curso, mais os pontos obtidos do campeonato WORLD,
INTERCONTINENTAL y CONTINENTAL do ano.
►► Em caso de empate, se eligirá o ganhador pela maior quantidade de primeiros
lugares
►► Em caso de existir um segundo empate, se definirá como ganhador pela maior
quantidade de segundos lugares obtidos.
PREMIOS GRAND CORYBANT
É o premio máximo da dança no mundo e apresenta o merecedor com a mais
alta honra das danças de sua nação, continente ou do mundo.
Os Premios Gran Corybant estão subdivididos e unificados por niveis. São
eles:
• Gran Corybant Junior (para divisões mini, crianças e open junior)
• Gran Corybant Jovens e Adultos nivel estudante (para divisões jovens,
adultos e open jovens e adultos nivel estudante)
• Gran Corybant Profissionais (adultos nivel profissional)
Podem concorrer todas as escolas de dança mediante o
formulário oficial.
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REQUISITOS:
GRAND CORYBANT JUNIOR: Deve concorrer com, no mínimo, cinco
coreografias grupais, as mesmas devem ser, no mínimo, em três modalidades
diferentes dentro das divisões minis, crianças e open junior.
GRAND CORYBANT JÓVENS Y ADULTOS: Deve concorrer com, no mínimo,
cinco coreografias grupais, as mesmas devem ser, no mínimo, em três modalidades
diferentes dentro das divisões jovens, adultos e open jóvens e adultos nivel estudante.
GRAND CORYBANT PROFISSIONAL: Deve concorrer com, no mínimo, cinco
coreografías grupais, as mesmas devem ser, no mínimo, em três modalidades diferentes
dentro das divisões adultos nivel profissional.
RESTRIÇÕES:
• Não poderão concorrer participações em divisões solos, duos e trios.
• A escola deverá obter um média de 75 pontos para ser merecedora desse premio.
OPEN PRODUÇÃO EXCELENTE
Este Galardão é destinado em reconhecimento a excelência das coreografias da
divisão de open Produção.
REQUISITO: Deverá participar com o mínimo de três coreografias grupais, as
quais devem ser no mínimo em três modalidades diferentes.
O ganhador será quem já tenha obtido a pontuação mais alta, em meio a
quantidade de coreografias que competem no campeonato em curso.
Em caso de empate, se definirá o ganhador segundo a maior quantidade
de primeiros lugares.
Em caso de gerar um segundo empate, se definira o ganhador segundo
a maior quantidade de segundos lugares.
A escola deverá obter uma média de 75 pontos para ser merecedor
deste galardão.
Podem indicar se todas as escolas de dança mediante
o formulário oficial.
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TRAJETÓRIA
Este premio é dedicado as escolas participantes em Campeonatos oficiais
da dança All Dance International.
REQUISITOS: Deverão se inscrever mediante formulario oficial, detalhando os
prêmios obtidos por ano e por Campeonato (desde a reforma do regulamento
em 2017).
Em caso de empate, se definirá o ganhador que tenha o maior número de galardões
GRAND CORYBANT.
Em caso de existir outro empate, se definirá pela maior quantidade de troféus em
primeiro lugar que tenham obtido.
NOTA: Uma mesma escola não poderá participar na mesma mensão especial dois
anos consecutivos.
REVELAÇÃO
Este premio é proporcionado as escolas que participam pela primeira vez nos
Campeonatos oficiais ALL DANCE. Além disso, deverão obter o maior número de
troféus de primeiro lugar em suas apresentações.
REQUISITOS:
Deve ter participado de pelo menos 10 apresentações.
No caso de empate,se definirá o ganhador segundo a maior quantidade
de segundo lugares. Em caso de gerar um segundo empate, se definirá
o ganhador segundo a maior quantidade de terceiros lugares.
MELHOR DIRETOR
Este premio é desenhado como reconhecimento da excelência
na liderança de dirigir a maior quantidade de apresentações.
REQUISITOS: Deverá indicar se com no mínimo
de vinte coreografias, as quais dez devem ser
grupais.
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O ganhador será quem tenha obtido a mais alta pontuação, mediante a
quantidade de coreografias que competem dentro do campeonato em
curso.
No caso de empate, se definirá o ganhador segundo a maior quantidade de
primeiros lugares.
No caso de mais um empate, se definirá o ganhador segundo a maior quanidade
de segundos lugares.
Em caso de ser o único a indicar se para esta mensão, deverá obter uma media de
pontuação de no mínimo 75 pontos.
MELHOR COREÓGRAFO
Este premio é dedicado exclusivamente ao coreógrafo mais destacado por sua
capacidade de criar e dirigir a maior quantidade de apresentações em palco.
RESTRIÇÕES:
Se indicará o coreografo que inscreva e dirija um mínimo de cinco coreografias,
dentro do campeonato em curso. O ganhador será quem tenha obtido a mais alta
pontuação, por médio da quantidade de coreografias que competem dentro do
campeonato em curso.
Em caso de empate, se definirá o ganhador segundo a maior quantidade de
primeiros lugares.
Em caso de gerar um segundo empate, se definrá o ganhador segundo a
maior quantidade de segundos lugares.
Em caso de ser o único a indicar se a esta mensão, deverá obter uma
media mínima de 75 pontos.
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MELHOR COREOGRAFÍA
Este premio é proporcionado a mais destacada coreografia grupal de todo
o campeonato. Se define pela máxima pontuação conquistada entre todas
as coreografias grupais particpantes do Campeonato All Dance International,
tanto em nível estudante quanto em nível profissional.
RESTRIÇÕES:
No caso de empate, se realizará uma somatória e será feita uma média dos pontos
obtidos nas qualificações das fichas de modalidade.
Não poderá obter esse premio a mesma coreografia nos próximos dois anos.
No ano seguinte, o premio citado poderá ser dado em um Campeonato All Dance
Continental, All Dance Intercontinnetal y/ ou All Dance World.

MELHOR BAILARÍNO E MELHOR BAILARINA
Este prêmio é dedicado exclusivamente ao melhor bailarino e bailarina, mais
destacados no campeonato en nível estudante e profissional. Além de obter a
pontuação máxima em suas coreografias inscritas.
• Nivel Estudante Melhor Bailarina e Melhor Bailarino (Divisão criança)
• Nivel Estudante Melhor Bailarino/a (Divisão jovens e adultos)
• Nivel Profissional Melhor Bailarino/a (Divisão Adultos)
Podem concorrer todos os bailarinos mediante o formulario oficial.
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REQUISITOS:
Devem participar com, no mínimo, três coreografias em diferentes modalidades.
Uma delas deve ser obrigatoriamente um solo e estar acompanhado de duo,
trio ou coreografia grupal de acordo a divisão e nível correspondente.
RESTRIÇÕES:
Média mínima: 75 pontos. Caso contrario, o prêmio Melhor Bailarino/a não será
entregue.
Não poderá obter esse prêmio a mesma coreografia nos próximos dois anos.
No ano seguinte, o premio citado poderá ser dado em um Campeonato Continental,
Intercontinnetal ou World.

ART 16.- PROIBIÇÃO
1. Fica proibida a inscrição de um mesmo bailarino em mais de uma coreografia
que apresente iguais ou similares características de apresentação (não deverá
competir contra ele mesmo) O numero de participações será sem limites e sujeito a
disponibilidade de passes do campeonato em curso.
2. Fica proibido aos diretores, coreógrafos e participantes ter contato com o
jurado qualificador durante o desenvolvimento do campeonato, exceto na
premiação final e workshops.
3. Fica proibido aos diretores ou qualquer membro da escola subir ao palco
antes, durante ou depois da coreografia participante. Poderão fazer isso
exclusivamente no momento de seu chamado para a cerimonia de
premiação.
4. Fica proibida a gravação ou fotografía com câmeras profissionais
durante o desenvolvimento do Campeonato.
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