REGULAMENTO
VI CAMPEONATO MUNDIAL DE ZOUK LAMBADA 2017
Porto Seguro - BA – Brasil
1- O VI Campeonato Mundial de Zouk Lambada 2017 será realizado nos dias
3, 5 e 7 de janeiro de 2017, durante o VII Berg’s Congress. O VI Campeonato
de Zouk e Lambada é promovido, organizado e dirigido pela Equipe Berg & Co.
Local: Rua da Boemia, 9. Praia de Taperapuan – Porto Seguro – BA- Brasil
2- Das Inscrições
2.1. As inscrições iniciar-se-ão em 01/01/2016 divididas em duas categorias:
amador e profissional- sem limite de casais por categoria.
2.2. Entende-se por categoria amador: alunos e dançarinos que tenham a dança
exclusivamente como hobby, que não façam parte de grupos ou companhias de dança,
ou ainda que participem de eventos que possam gerar receita para o mesmo.
Entende-se por categoria profissional: dançarinos profissionais, professores,
monitores, instrutores e proprietários de academias de dança que não se incluam na
categoria Amador.
2.3. O término das inscrições será em 02/01/2017.
2.4. Será cobrada a taxa de inscrição no valor de R$ 100,00 para cada casal.
2.5. A inscrição será concluída após o preenchimento da ficha com os principais
dados do casal e o termo de adesão.
2.6. Para fazer a inscrição o casal deverá procurar a comissão organizadora através
de e-mail, como segue:
Vânia Gori– vangori@yahoo.com.br
2.7. Será permitida a participação de crianças, porém estas competirão em
igualdade de condições com os demais participantes e com a autorização e
assistência de seus pais.
2.8. Casos de desistência de participação ou troca de parceira (o) serão
solucionados pela comissão organizadora do Campeonato.
3- Das Etapas
3.1. O VI Campeonato Mundial de Zouk Lambada será realizado em três etapas.
Eliminatória
3.2. A primeira etapa será a eliminatória e realizar-se-á em 03/01/2017 às 21h00.
Os casais deverão estar no local do evento uma hora antes do início das baterias e
apresentar-se à comissão organizadora devidamente trajados para receberem seus
números, participar do sorteio das baterias e sessão de fotos.

3.3. A eliminatória será composta pelo número de baterias necessárias para o total
de casais inscritos, limitando-se a no máximo três casais em cada bateria.
3.4. Os casais que farão parte de cada bateria submeter-se-ão a um sorteio que
determinará com quais casais irão competir. Esse sorteio se realizará na presença
de todos os casais, antes do início do evento.
3.5. A ordem de apresentação das baterias dar-se-á por ordem numérica.
Semifinal
3.6. A segunda etapa será a semifinal e realizar-se-á em 05/01/2017 às 21h00. Os
casais deverão estar no local do evento uma hora antes do início das baterias e
apresentar-se à comissão organizadora devidamente trajados para participar do
sorteio das baterias e sessão de fotos.
3.7. A semifinal; será composta por cinco baterias com dois casais em cada uma.
3.8. Os casais que farão parte de cada bateria submeter-se-ão a um sorteio que
determinará com quais casais irão competir. Esse sorteio se realizará na presença
de todos os casais, antes no início do evento.
3.9. A ordem de apresentação das baterias dar-se-á por ordem numérica.
Final
3.10. A terceira etapa será a final do campeonato e realizar-se-á em 07/01/2017 às
21h00. Os casais deverão estar no local do evento, uma hora antes do
início e apresentar-se à comissão organizadora devidamente trajados para o sorteio
da ordem das danças e sessão de fotos.
3.11. Caso haja descumprimento das orientações, o casal será desclassificado.
4. Da Classificação
4.1. Na eliminatória, serão classificados para a semifinal, os dez casais de cada
categoria que atingirem as notas mais altas, sendo que entrarão na semifinal com a
pontuação acumulada da fase eliminatória.
4.2. A semifinal será composta por cinco baterias, com dois casais em cada. Serão
classificados para a final os cinco casais de cada categoria que atingirem as notas
mais altas com a pontuação acumulada das fases eliminatória e semifinal.
4.2. Na final, cada casal dançará separadamente. Haverá o sorteio para a ordem de
casais antes do início do evento.
4.3. Na final serão considerados vencedores os três casais de cada categoria que
atingirem as notas mais altas.
4.4. Os jurados atribuirão nota de um a dez nas duas etapas, com a possibilidade
de “quebra” de nota. Exemplo: 8,9; 9,2; etc.
4.5. A pontuação atingida com a soma das notas dos jurados será a nota final de
cada casal em cada etapa. A cada etapa conquistada o casal passa para a outra
fase com a pontuação sempre acumulada da fase anterior.
4.6. Em caso de empate em qualquer etapa, os casais empatados deverão dançar
uma música sozinhos, que será selecionada pelos DJs e sorteadas na hora. O
desempate será dado pelo público presente. Se ainda assim permanecer o empate,
os jurados deverão se reunir com Berg Dias para escolher o casal classificado.

5. Músicas
5.1. As músicas serão escolhidas pela comissão organizadora e DJs do evento
podendo obedecer a qualquer batida e ritmo do Zouk-Lambada.
5.2. Na eliminatória e na semifinal os casais dançarão por aproximadamente 3
minutos.
5.3. Na final, cada casal dançará separadamente por aproximadamente 3 minutos.

6. Do Júri e Critério de Julgamento
6.1. A comissão organizadora será composta por representantes de vários países,
inclusive o Brasil, podendo haver um ou mais representantes de cada país.
6.2. Os critérios a serem julgados serão:
6.2.1. Musicalidade
6.2.2. Desempenho na dança: uso criativo do espaço, sincronia de movimentos.
6.2.3. Harmonia do conjunto: entrosamento e interação do casal.
6.2.4. Criatividade
6.2.5. Ritmo
6.2.6. Postura
6.2.7. Figurino: traje adequado

7. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
8.1 A comissão organizadora e julgadora não admitirá nenhum tipo de contestação
ao presente regulamento.
8.2. Todos os casais inscritos estarão sujeitos às regras deste regulamento.
8.3. Em hipótese alguma o casal poderá trocar de parceiro após o início da
competição. Qualquer troca antes do início da mesma deverá ser comunicada à
organização com 48 horas de antecedência.
8.4. A comissão organizadora não se responsabilizará por qualquer acidente que
possa ocorrer durante o evento.
8.5. Qualquer infração deste regulamento implicará na desclassificação do casal.
8.6. Será permitida a filmagem do evento, desde que seja respeitado o espaço
destinado aos casais.
8.7. O evento terá pleno direito sobre as imagens do campeonato para as
divulgações.
8.8. Casos omissos a este regulamento serão julgados exclusivamente pela
comissão organizadora.

