
 

MODIFICAÇÕES NAS REGRAS DO HHI PARA 2020/2021 

O World Hip Hop Dance Championship e o World Battles foram adiados para 2021 devido 

à pandemia „COVID-19‟. Os eventos serão realizados em Phoenix, de 8 a 14 de agosto de 

2021. Isso resultará na implementação de várias modificações as Regras e Regulamentos 

da HHI que afetam as crews participantes e os dançarinos das Battles. As modificações 

são apenas para 2021. Elas são as seguintes: 

1. As crews e participantes das battles que competiram em um campeonato nacional 

ou batalharam em 2020 e se classificaram para o World Hip Hop Dance 

Championship 2020 ou World Battles 2020 estão classificados para competir o 

World Hip Hop Dance Championship 2021 ou o World Battle 2021. Estas crews, 

mesmo que já classificadas, deverão competir os campeonatos nacionais ou 

competir nas battles. 

2. Crews e competidores de battles que classificaram em 2020 estão classificados 

para o World Hip Hop Dance Championship 2021 ou o World Battle 2021 

independente da sua colocação no campeonato ou na battle de 2021. Como 

resultado, poderá haver mais do que 3 crews por categoria representando um país 

no World Hip Hop Dance Championship 2021. 

3. Em uma suposta situação em que as três (3) crews classificadas para 2020 e 

ficarem em 1º, 2º e 3º lugar no campeonato nacional em 2021, a HHI permitirá uma 

crew a mais que ficou em 4º lugar para competir no World Hip Hop Dance 

Championship 2021. Isto será por categoria (Junior, Varsity, Adult, MiniCrew e 

MegaCrew) 

4. Todos os vencedores “Gold Medalists” em 2019 que não poderão defender o seu 

título em 2020 por conta da transferência do campeonato nacional, poderão 

competir em 2021. 

5. Os granhadores do World Hip Hop Dance Championship 2019 e World Battles 

2019 poderão defender seus títulos no World Hip Hop Dance Championship 2021 e 

no World Battles 2021 mas, deverão competir no campeonato nacional e nas 

battles para 2021. 

6. Dançarinos nas categorias Junior e Varsity que ficariam fora da sua categoria até o 

final de 2021, poderão permanecer na seu crew e competir no World Hip Hop 

Dance Championship 2021. Por exemplo, dançarinos que completariam 14 anos 

até o final do World Hip Hop Dance Championship 2021 ainda podem competir em 

uma crew Junior e dançarinos que completariam 19 anos até o final do World Hip 

Hop Dance Championship 2021 podem competir em uma crew Varsity. 



7. O ajuste das restrições de idade para permitir que os integrantes das crews Junior 

e Varsity com idade superiror permaneçam com seus grupos durante o World Hip 

Hop Dance Championship 2021 é válido a todos os campeonatos HHI em todos os 

países. Após o término do World Hip Hop Dance Championship 2021, as restrições 

perante as idades retornarão ao padrão normal das Regras e Regulamentos da 

HHI. 

8. É decisão da HHI de cada país realizar ou não a competição em 2020. Por conta 

da COVID-19. A HHI não obriga a realização da competição. 

9. Um campeonato nacional de 2020 e 2021 não podem ser realizados como um 

único evento. Pode-se tomar uma decisão de não conduzir ou adiar um 

campeonato em 2020, mas deve-se realizar em 2021, assumindo que as restrições 

governamentais sejam seguidas e que as condições sejam seguras. 

10. Um campeonato nacional em 2020 poderá ser realizado em qualquer data que for 

permitida e segura para toda a comunidade da dança antes do final de 2020. 

11. Um país em que um campeonato nacional foi realizado em 2020 e 2021 poderá 

levar até 6 grupos por categoria (mínimo de 30 grupos) para o World Hip Hop Dane 

Championship em 2021. Um país que realiza um campeonato nacional apenas em 

2021 pode levar até 3 grupos por categoria (mínimo de 15 grupos). 

12. Devido as preocupações mundiais de segurança e saúde, o uso de máscaras 

médicas pelos participantes do HHI será permitido para todos os campeonatos HHI 

de 2020 e 2021. 

13. Todos os campeonatos e eventos do HHI cumprirão todos os regulamentos 

governamentais promulgados em seus países para garantir a segurança, a saúde e 

o bem-estar de todos os participantes, funcionários e espectadores. 

  

 

Observação: As informações contidas nesta carta foram traduzidas de forma literal. 

Desta forma, a HHIBrazil se dá o direito de adaptar tais informações para o Brazil Hip Hop 

Dance Championship uma vez que a classificatória para o World Hip Hop Dance 

Championship 2020 fora realizada em outubro de 2019. Qualquer dúvida, por favor, entre 

em contato através do e-mail contato@hiphopinternacional.com.br  
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