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Local do Brazil Hip Hop Dance Championship 
 
Centro de Cultura e Lazer Tenente Marino Dias de Oliveira (Ginásio Municipal de Tramandaí) 
Endereço: Av. da Igreja, s/n - Centro, Tramandaí - RS, 95590-000 
 
 
DATAS E HORÁRIOS  
 
>Dia 09 de dezembro:  
 
* 16:00 às 18:00- Registro geral no Ginásio Municipal de Tramandaí.  
 
* 16:00 às 19:00- Passagem de palco. 

Observação: Caso tenhamos horários disponíveis na programação geral poderemos dispor 
de mais tempo para passagens de palco.  

 
 
>Dia 10 de dezembro:  
 
* 19:00- Preliminares Brazil Hip Hop Dance Championship 2020 & SULAMERICANO 2020.  
 
 
>Dia 11 de dezembro:  
 
* 17:00- Abertura oficial do Brazil Hip Hop Dance Championship 2020 & SULAMERICANO 2020.  
 
* 18:30- Semifinais do Brazil Hip Hop Dance Championship 2020 & SULAMERICANO 2020.  
 
 
>Dia 12 de dezembro:  
 
* 19:30- Finais Brazil Hip Hop Dance Championship 2020 & SULAMERICANO 2020.  
 

 

 

 

 

 

*OBS: Os horários poderão sofrer alteração durante o andamento do evento. Por favor fique atento aos avisos dos horários no dia do 

evento. 
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MÚSICAS: Os dados musicais deverão ser encaminhados com antecedência para o e-mail 
contato@hiphopinternacional.com.br com nome do autor e música para fins do ECAD.  
 
ATENÇÃO: Para assegurar que não tenhas deduções por conta da colagem musical, 
solicitamos que encaminhe sua música que irá competir antes do dia 30 de outubro de 
2020 para o e-mail music.hhib@gmail.com A música/colagem musical será ouvida dentro 
do tempo possível da equipe avaliadora e o grupo/equipe/crew receberá uma notificação 
da mesma referente a qualquer alteração e/ou se a música/colagem musical está aprovada 
(dentro das regras e regulamentos oficiais exigidos pela Hip Hop International). 
 
OBSERVAÇÃO: Após a data estipulada pela organização (30 de outubro de 2020) será cobrada 
o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) para que seja aceita. Lembrando que a competição NÃO 
inicia sem as músicas terem sido ouvidas. Tal medida fora tomada para que nenhum grupo fosse 
prejudicado e nossa equipe pudesse atender as necessidades da competição da melhor forma 
possível e cabível. Caso o grupo/equipe/cia/escola/crew opte por não enviar a música/colagem 
musical, a responsabilidade por qualquer dedução relacionada a música passa a ser do 
grupo/equipe/cia/escola/crew 
 
 
REGULAMENTOS: https://www.hiphopinternacional.com.br/regulamentos  
 
FASES DA COMPETIÇÃO 
1. A competição pode ter até três fases (Preliminar, Semifinal e Final), dependendo do número 
total de entradas e do tempo disponível. A decisão deve ser determinada pelo organizador do 
evento e transmitir a todos participantes com tempo suficiente antes do começo da competição. 
2. Quando uma competição é composta por apenas duas fases (preliminares e finais), o número 
de grupos (crews) que avançam é baseado no número total de crews, a variância nas pontuações 
totais, o tempo total atribuído e a decisão do organizador do evento utilizando a seguinte escala: 
1 a 10 grupos: A partir de 5 mais o defensor do título 
11 a 15 grupos: A partir de 7 mais o defensor do título 
Mais de 16 grupos: A partir de 50% dos grupos participantes mais o defensor do título Quando a 
competição consiste em três fases - preliminares, semifinais e final, o número de Grupos (Crews) 
que avançam da fase preliminar para a fase semifinal é de até 50 % do número total de 
competidores. O número de grupos que avançam da semifinal para a fase final é a seguinte: 
 
Categoria Junior: A partir de 5 mais o defensor do título 
Categoria Varsity: A partir de 7 mais o defensor do título 
Categoria Adult: A partir de 7 mais o defensor do título 
Categoria MiniCrew: A partir de 5 mais o defensor do título 
Categoria MegaCrew: A partir de 7 mais o defensor do título 
 
 
 
 

mailto:contato@hiphopinternacional.com.br
mailto:music.hhib@gmail.com
https://www.hiphopinternacional.com.br/regulamentos
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CLASSIFICAÇÃO WORLD HIP HOP DANCE CHAMPIONSHIP – USA 2021 
 
O Brazil Hip Hop Dance Championship, classificará para o mundial 2021:  
3 grupos na categoria - Junior (07 a 12 anos)  
3 grupos na categoria - Varsity (13 a 17 anos)  
3 grupos na categoria - Adult (a partir dos 18 anos) 
3 grupos na categoria - MiniCrew (sem limite de idade)  
3 grupos na categoria - MegaCrew (sem limite de idade)  
 
SELEÇÃO BRASILEIRA HHIBrazil 2020: Os classificados no Brazil Hip Hop Dance 
Championship farão parte da Seleção Brasileira HHIBrazil 2021 e estarão sob supervisão e 
orientação da Hip Hop International Brazil. Caso não cumpram com as normas e determinações 
da federação poderão ser desclassificados e a organização convocará o próximo colocado no 
ranking final para representar o Brasil no Mundial 2021. 
 
TERMO DE RESPONSABILIDADE: Não será permitida a participação de nenhum bailarino que 
não tenha entregado o termo de responsabilidade “LIBERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE, USO 
DE IMAGEM E CÓDIGO DE CONDUTA LIBRAF/HIP HOP INTERNATIONAL BRAZIL 2020”, 
caso seja menor de idade algum responsável deve fazê-lo com o RG constando nome do pai 
e/ou mãe. 
 
INCRIÇÕES: Não serão aceitas inscrições que não sejam por meio do formulário de inscrição 
disponível no site www.hiphopinternacional.com.br realizadas pelos links: 
https://www.hiphopinternacional.com.br/inscriccoes e/ou 
http://www.libraf.com.br/2020_inscricao_hiphop.php   
 
JURADOS  
Serão convocados para julgar as competições do Brazil Hip Hop Dance Championship, jurados 
nacionais e internacionais que tenham experiência em julgar competições realizadas pela 
HHIBrazil e/ou HHI e suas filiais e/ou jurados que tenham vivenciado o “Shadow Judge” no 
HHIBrazil ou no World Hip Hop Dance Championship. 
 
INVESTIMENTO:  

 Até 30/06/2020 = R$ 120,00 (cento e vinte reais). 

 Após 30/09/2020 data = R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais) 
*Para cada coreografia extra, o valor de 40 reais será cobrado. Se o bailarino dançar 2x paga o 
valor da inscrição + R$ 40,00 da segunda coreografia. 
 
DEPÓSITOS BANCÁRIOS NA CONTA: 
Banco ITAÚ – agência 3841 conta 27884-3 em nome de Claudio Franzen 
  
Obs: Enviar comprovante de depósito, termos de responsabilidades e ficha de inscrição para libraf@libraf.com.br 

franzen@franzenfitness.com.br até dia 30 de setembro às 20h (horário de Brasília) para validar a sua inscrição. Na 

falta de qualquer documento a inscrição não será valida. As inscrições realizadas fora do prazo determinado não 

serão aceitas. Uma vez realizada a inscrição não será devolvido o valor em caso de cancelamento da participação. 

http://www.hiphopinternacional.com.br/
https://www.hiphopinternacional.com.br/inscriccoes
http://www.libraf.com.br/2020_inscricao_hiphop.php
mailto:libraf@libraf.com.br
mailto:franzen@franzenfitness.com.br
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HOTÉIS  
 
Os hotéis credenciados estão com tarifas especiais para o evento. Este ano a intermediação será 
realizada através de nossa central pelo email hotel@libraf.com.br com a Sra. Karina Silveira.  
 
Fica proibida a hospedagem em hotéis que não sejam os parceiros do evento, caso contraria fica 
vedado à participação no campeonato ou mostra.  
  

 

PASSAGENS 

A organização da Hip Hop International Brasil e LIBRAF trabalham com a agência oficial MARKA 

TURISMO. O contato deve ser feito com Sra. Karina Silveira. 

Karina Silveira 

karina@turismomarka.com.br  

Avenida Nova York 294/B Moinhos de 

Vento, Porto Alegre / RS, Brasil 

CEP 90550-070 55 51 3072.1022 

www.turismomarka.com.br  

 

 

O QUE FAZER EM TRAMANDAÍ. 

Acesse os links e descubra o que você pode fazer em Tramandaí além de participar do Brazil Hip 

Hop Dance Championship & SULAMERICANO 2020. 

https://www.viagensecaminhos.com/2012/06/tramandai-rs.html  

https://www.tripadvisor.com.br/Attractions-g2346604-Activities-

Tramandai_State_of_Rio_Grande_do_Sul.html  

mailto:hotel@libraf.com.br
mailto:karina@turismomarka.com.br
http://www.turismomarka.com.br/
https://www.viagensecaminhos.com/2012/06/tramandai-rs.html
https://www.tripadvisor.com.br/Attractions-g2346604-Activities-Tramandai_State_of_Rio_Grande_do_Sul.html
https://www.tripadvisor.com.br/Attractions-g2346604-Activities-Tramandai_State_of_Rio_Grande_do_Sul.html

