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Enviar o vídeo de sua coreografia para o e-mail contato@hiphopinternacional.com.br 

disponibilizando-o no Google Drive, DropBox e/ou WeTransfer com qualidade igual ou superior a 4K 

a 30fps. 

 
 
Como deve ser gravado o vídeo: 
 

1. A imagem deve ser de boa qualidade e estável (sem mover a câmera em diversas 
direções, posiciona-la a fim de que o jurado possa ter acesso a todos os detalhes da 
coreografia). 

2. O espaço que deve ser gravado o vídeo não pode ter efeitos especiais, nada que 
atrapalhe a visão clara do grupo. 

3. O espaço de apresentação do grupo “palco” deve conter uma metragem mínima de 
(Recomendado pela Hip Hop International) 10.97 m x 12m de espaço dançante não 
sendo inferior a 9.1 m x 9.1m). 

4. Como mostrar que o espaço, “palco”, possui a metragem mínima requerida, tirar 
uma foto comprovando a metragem. 

5. A filmagem deve ser feita sem efeitos de luzes, fumasas ou qualquer outro efeito 
especial. 

 
Exemplo de como deve ser o acesso a MegaCrew (lembrando que é apenas um exemplo, 
não há a necessidade de montar a estrutura que é feita no World Hip Hop Dance 
Championship): 
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DATA: 
 
> Dia 25 de janeiro é o último dia para o envio do vídeo. 
 
> Após o recebimento de todos os vídeos, será feito um anúncio nas redes sociais oficiais 
do Hip Hop International Brazil dizendo os grupos que serão avaliados. 
 
> A avaliação terá início no dia 03 de fevereiro de 2020.  
 
 
ATENÇÃO: Para assegurar que não tenhas deduções por conta da colagem musical, 

solicitamos que encaminhe sua música que irá competir antes do dia 25 de janeiro de 2020 

para o e-mail music.hhib@gmail.com   

 

REGULAMENTOS: https://www.hiphopinternacional.com.br/regulamentos  
 
 
 
CLASSIFICAÇÃO WORLD HIP HOP DANCE CHAMPIONSHIP – USA 2020 para a categoria 
MEGACREW 
 
O Brazil Hip Hop Dance Championship - MegaCrew, classificará para o mundial 2020  
2 (dois 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 2020 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 2020.  
 
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 BRASIL 2020”, 
caso seja menor de idade algum responsável deve fazê-lo com o RG constando nome do pai 
e/ou mãe.  
 
JURADO  
A avaliação das coreografias será feita pelo jurado do mundial e brasileiro, Girese Zimmer sob 
supervisão da Hip Hop International. 
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INVESTIMENTO:  
 

Valor da inscrição por bailarino: 

 R$ 20,00 (vinte reais)  

 

TAXA Após a classificação para a ciência:  

 U$ 120 dolares por bailarino ( Taxa nacional para pagamento até dia 30/30/2020) 

 U$ 150 dolares por bailarino ( Taxa Internacional – Pagamento direto nos USA ) 

 

 
 
*Para Inscrição válida até o dia 25 de janeiro de 2020. 
 
 
 
DEPÓSITOS BANCÁRIOS NA CONTA: Banco ITAÚ – agência 3841 conta 27884-3 
 
Obs: Enviar comprovante de depósito, termos de responsabilidades e ficha de inscrição para 
contato@hiphopinternacional.com.br até dia 25 de janeiro de 2020 às 22h (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. 
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