
Setubailas Bachata Contest 2016 

Regulamento 

 

I - Concurso de Dança aberto a todos os Bailarinos amadores de nacionalidade 

portuguesa. 

1.1- Os participantes podem concorrer a Par ou em Grupo 

 1.2 – Constituição: 

Modalidade Par – 2 elementos 

Modalidade de Grupo – Mínimo 6 elementos e máximo 10 elementos. 

 1.3 - Duração da coreografia: 

 Mínimo 3 minutos e máximo 5 minutos. 

II - Critérios de Avaliação das Coreografias 

 2.1  Os participantes são avaliados no domínio técnico e artístico. 

 2.1.1 - Para a atribuição da nota técnica são avaliadas 5 componentes da coreografia: 

- Execução: 

 - Técnica do movimento 

 - Ajustamento música/movimento 

- Sincronismo: 

- Homogeneidade técnica entre os elementos do grupo e a boa distribuição dos elementos no 

espaço durante as diferentes formações.  

 - Variações de formação: 

 - Transições e formações coordenadas  

- Exploração (...eu escolhia outra palavra como “Uso” por exemplo) do espaço:  

 - Aproveitamento do espaço disponível.   

- Intensidade da coreografia:  

- Dificuldade que a mesma apresenta ( ter em conta o conjunto dos critérios descritos 

anteriormente ).  

 

 



 

 

2.1.2 - Para a atribuição da nota artística são avaliadas 5 componentes  da coreografia: 

1 - Adaptação música / movimento  

 Música motivante 

 Executar movimentos de forma fluida, devendo existir uma ligação ordenada e coerente entre 

os movimentos da rotina;  

 A dança deve ser dinâmica, criativa e variada reflectindo a natureza, o espírito e o estilo da 

música.  

2 - Complexidade coreográfica  

 Nível de dificuldade da coreografia ( ter em conta o grau de dificuldade dos movimentos 

executados e respectivas ligações ). 

 3 - Originalidade / criatividade  

A escolha das músicas, temas, movimentos, formações, transições podem ser utilizados como 

elementos que promovam a originalidade na apresentação das coreografias.  

4 - Carisma e expressão  

Motivação, atitude, expressão adequada e auto-confiança.  

5 - Apresentação  

O equipamento ( roupas, acessórios e pinturas ) deve ter uma aparência e estética atractiva e 

original adequada ao estilo de dança apresentada.  

2.2 - Sistema de Pontuação  

2.2.1 - É determinado um vencedor na modalidade Par e vencedor na modalidade em  

2.2.2 - O grupo e par vencedores são aqueles que apresentarem melhor pontuação final 

resultante da soma obtida pela pontuação dos juízes,  

2.2.3 - A pontuação é atribuída numa escala de 0 a 10 por cada um dos critérios traduzindo-se 

num máximo de 50 pontos para o domínio técnico e num máximo de 50 pontos para o domínio 

artístico. 

2.2.4 – Em caso de empate o público da sua preferência através de palmas. 

 

 

 

 



III - Júri 

3.1 - O júri é constituído por 7 bailarinos profissionais.  

3.1.1 – Constituição do júri: 

- 1 presidente  

Coordena os restantes membros do júri. 

Avalia o cumprimento do tempo da coreografia 

Toma nota de uma situação inesperada e / ou incumprimento do regulamento.  

Os restantes elementos do júri avaliam as componentes técnicas da coreografia, pontuando um 

máximo de 100 pontos para cada par ou grupo.  

3.1.2 – Penalizações  

Os pares/grupos serão penalizados em 2 pontos nas seguintes situações:  

 - Composição do grupo com número de elementos inferior a 3 ou superior a 10 

 - Coreografia com duração inferior a 3 minutos ou superior a 5 minutos.  

3.1.3 - O júri decide a nota a atribuir de acordo com os critérios apresentados, não havendo 

lugar a qualquer reclamação após divulgação do resultado.  

3.1.4 – Exclusão do concurso  

 Ocorrência de uma situação inesperada não contemplada no regulamento e /ou o não 

cumprimento do regulamento – decido pelo  presidente do júri  

IV – Prémios  

Certificados de participação para todos os concorrentes;  

Uma taça gravada para os três grupos melhores classificados em cada  

Atuação do melhor classificado na Modalidade Par e na Modalidade Grupo 

no Espectáculo BSB2016 de Sábado à noite no dia 26.03.2016 

 

Para qualquer esclarecimento ou duvidas enviar um email para Setubailas.escola@gmail.com 

Inscreve-te … e Boa Sorte ! 

mailto:Setubailas.escola@gmail.com

