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 REGULAMENTO 
ROCK THE FLOOR CONTEST 2022 

 

 

 
1. Local / Data 
 
O Rock the Floor Contest 2022 terá lugar nas instalações do Centro de Desportos e Congressos de 
Matosinhos, no dia 07 de Maio de 2022. 

 
2. Destinatários 
 
Destina-se a todos os grupos que desejem competir com coreografias, dentro do Street Dance, estilos tais 
como Popping, Locking, Breaking, Hip Hop, House, Dancehall, Waacking, Vogue, Krump, etc. 

 

3. Normas de Participação 
 
3.1. Escalões em competição: 
Junior: tem como limite mínimo de idade os 6 anos e como máximo os 13 anos (se forem feitos em 2022). 
Varsity: tem como limite mínimo de idade os 13 anos e máximo os 18 anos (se forem feitos em 2022). 
Adult: destina-se a bailarinos com idade igual ou superior a 18 anos. 
MiniCrew: Não tem limite de idades. 
 

Nota: No caso de algum grupo ter uma composição diferente da que consta em regulamento, terá 
obrigatoriamente de competir no escalão dos elementos mais velhos (ainda que estejam em menor 
número) sendo esta da sua responsabilidade. 
 
3.2. Será necessário um número mínimo de 8 grupos inscritos por cada escalão para este se realizar, ou 
então que a algum dos outros escalões possa compensar de uns para outros. 
 
3.4. Os grupos terão de ter no mínimo 5 elementos participantes e no máximo 10 nos escalões Junior 
Varsity e Adult. No escalão MiniCrew o número de elementos terá de ser obrigatoriamente 3. 
 
3.5. Cada elemento participante só poderá competir num único grupo dentro de cada escalão.  
 
Nota: 
- Nunca um elemento pode competir num escalão inferior com idade superior.  

 
4. Música 
 
4.1. A música utilizada tem de ter início e fim claramente identificável. 
4.2. A música pretendida para a atuação do grupo, deverá obrigatoriamente ser enviada por e-mail para 
rockthefloor.info@gmail.com até à data limite de 30 de Abril de 2022. 

 
 
 
 

mailto:rockthefloor.info@gmail.com
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5. Duração 
 
5.1. Duração mediante escalões: 
Junior: 1.30 min 
Varsity e Adult: 2 min 
MiniCrew: 1.30 min 
Em todos os escalões há um período de tolerância de mais e/ou menos cinco segundos (0:05) 
 
5.2. Depois da chamada, cada grupo tem 1 minuto de tempo máximo para que todos os elementos 
participantes do mesmo estejam dentro da área da competição, e no máximo 20 segundos para se 
colocarem na posição inicial claramente identificável. 
 
5.3. A posição final da apresentação deve ser mantida pelo menos 3 segundos. 
 

6. Horário 
 
A ordem da competição será sorteada às 18h00 no dia 07 de Maio de 2022, na presença de todos os 
representantes de cada grupo, de todos os escalões, inscritos no campeonato e, por dois elementos da 
organização. Todos os grupos deverão estar prontos e na área da competição 30 minutos antes do início 
definido para cada escalão. 
 
18:00  Sorteio (todos os escalões) 
18:30  Entrada do Publico  
19:00 - 20:00   Competição MiniCrew 
20:00 - 23:00 Competição dos escalões Junior / Varsity / Adult  
 
Nota:  
- O horário poderá sofrer alterações mediante o número de inscritos em cada escalão. 
- Durante a manhã será permitido realizar o “staging”, estando sujeito a agendamento mediante contato 
com a organização através do e-mail: rockthefloor.info@gmail.com 

 
7. Apresentação / Vestuário 
 
7.1. É proibida a utilização de acessórios que possam por em causa a integridade física dos participantes, 
tais como: brincos, colares, pulseiras, relógios, anéis e outros. 
 
7.2. É permitida a utilização de adereços tais como: lenços, bonés, boinas, luvas, joelheiras, punhos e 
outros. 

 
8. Prémios 
 
8.1. Os prémios serão entregues, na presença de todos os grupos participantes, juízes, e público presente: 

 
Prémios (Escalão MiniCrew):  
1º Lugar: 150€ + troféu  
2º Lugar: 75€ + troféu  
3º Lugar: 50€ + troféu  
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Prémios (Escalão Adult):  
1º Lugar: 500€ + troféu  
2º Lugar: 300€ + troféu  
3º Lugar: 150€ + troféu  
    
Prémios (Escalão Varsity):  
1º Lugar: 400€ + troféu  
2º Lugar: 200€ + troféu  
3º Lugar: 100€ + troféu  
 
Prémios (Escalão Junior):  
1º Lugar: 200€ em vale da DC + troféu  
2º Lugar: 100€ em vale da DC + troféu  
3º Lugar: 50€ em vale da DC + troféu  
 

8.2. Troféu de “Best Performer” masculino e feminino a ser entregue no final da competição. 

Nota: O pagamento do prémio monetário está sujeito à entrega de documento com relevância fiscal. 
 
9. Inscrição / Preço 
 
A inscrição do grupo deverá ser efetuada pelo Responsável do Grupo, através do site da Promofitness 
www.promofitness.com 
 
Prazo de Inscrição: até 28 de Abril de 2022 
 
O preço da inscrição para os escalões Junior / Varsity / Adult / MiniCrew é de 10 euros por elemento do 
grupo. 
 
Nota: valor não reembolsável em caso de desistência.  
 
Formas de Pagamento: 
O pagamento deverá ser efetuado por Transferência Bancária através do NIB: 0035 016 000 69 98 96 93 
073. Poderá ainda optar por efetuar o pagamento em numerário nas instalações da Promofitness (Rua 
Padre Himalaya, 50-E, 4100-553 Porto).  
 
10. Júri 
 
Todos os elementos do júri são conhecedores do presente regulamento, e todos estão devidamente 
habilitados para a sua função. 
 
Presidente do Júri: 
Coordena todos os elementos do júri, faz a cronometragem do tempo estabelecido para cada grupo fazer a 
entrada após a chamada na área de competição, colocação na posição inicial e duração total da 
apresentação da coreografia, e penaliza os incumprimentos do regulamento com as respetivas 
penalizações. O presidente do júri poderá também acumular a função de Juiz de Execução. 
 
2 Juízes de Execução: 
Avaliam a execução. 
 
2 Juízes de Artística: 
Avaliam a parte artística. 
 

http://www.promofitness.com/
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11. Campos de Avaliação 
 
Execução: Júri 1 e Júri 2: 

 

Musicalidade 10 Pontos 

Sincronização 10 Pontos 

Execução Técnica 10 Pontos 

Complexidade Coreográfica 10 Pontos 

Variedade de Estilos (mínimo 3 estilos) 10 Pontos 

 

Artística: Júri 1 e Júri 2: 

 

Criatividade Coreográfica 10 Pontos 

Ocupação do Espaço/Palco 10 Pontos 

Variação de Níveis de Execução 10 Pontos 

Transições entre elementos 10 Pontos 

Expressão/Intensidade 10 Pontos 

 
 
12. Penalizações 
 
Não respeitar o tempo mínimo/máximo da duração das mixagens: - 2 pontos 
Utilização de acessórios não permitidos: - 1 ponto 
Cair/Tropeçar: - 1 ponto 
Falso Início: - 1 ponto 
Plagio: - 5 pontos 
 
13. Direitos de Imagem e Som 
 
Todos os grupos ao inscreverem-se na competição automaticamente autorizam a empresa Promofitness, 
Lda a livre utilização das imagens (fotografia e vídeo), e som captados no campeonato. 


