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[ ] no movimento • Dance Competition 2019 

8 de junho // Armação de Pêra // Algarve 
Integrado no 28º Aniversário da Elevação de Armação de Pêra a Vila 

 

Com o objetivo de fomentar a dança no Algarve, a Kimahera traz até Armação de Pêra a 

quarta edição da [ ] no movimento • Dance Competition, com uma das mais belas praias 

da região como pano de fundo. Dia 8 de junho (sábado), o palco é em Armação de Pêra 

e é teu. Traz a tua crew, juntem-se a nós às 10h00 para os Workshops e às 17h00 para a 

Competição! Inscrevam-se e mostrem o que valem! 

 

Prize Money: 1.500€ 

Host: Bruno Abreu 

Júri: Obelixx, Melissa Sousa e Rudrigu 
 

Produção | Kimahera 

Organização | Junta de Freguesia de Armação de Pêra 

Apoio | Município de Silves, Os Armacenenses e Agrupamento de Escolas Silves Sul 

 
 

Kimahera 

 

Junta de Freguesia de Armação de Pêra 
  

Sítio da Torre, apartado 293 
8365-184 ARMAÇÃO DE PÊRA 
Tlm: 96 373 09 78 / 962 032 336 
E-mail: info@kimahera.pt 
Site: www.kimahera.pt 
Facebook: www.fb.com/kimahera 

Rua Bartolomeu Dias, nº 63-A, 1º Andar 
8365-112 ARMAÇÃO DE PÊRA 
Tel: 282 310 800 / Tlm: 968 427 220 
E-mail: geral@jf-armacaodepera.com 
Site: www.jf-armacaodepera.com 
Facebook: www.fb.com/jfarmacaodepera 

                                      

https://www.facebook.com/kimahera/
http://www.kimahera.pt/
https://www.facebook.com/jfarmacaodepera/
mailto:info@kimahera.pt
https://kimahera.pt/
http://www.facebook.com/kimahera
mailto:geral@jf-armacaodepera.com
http://www.jf-armacaodepera.com/
http://www.facebook.com/jfarmacaodepera
https://www.twitter.com/kimahera
https://www.youtube.com/kimahera
https://kimahera.bandcamp.com/
https://www.instagram.com/kimahera
https://kimahera.pt/
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REGULAMENTO 
ALL STYLES 

01. Inscrições 

Preencher a ficha de inscrição com a informação de todos os membros da crew. 
Até 17 de maio: 10€ por participante. 
A partir de 18 de maio: 15€ por participante. 
 

02. Limite de crews participantes 
 

Júnior – 15 crews. 
Open – 15 crews. 
 

03. Local 

Armação de Pêra (Algarve) – Avenida Beira Mar – Zona do Antigo Mini-Golf. 
 

04. Controlo de categorias 
 

Júnior – Até aos 17 anos. 
Open – Qualquer idade. 
 

Nota: Caso uma das categorias possua menos de 5 grupos inscritos, a organização reserva-se no 
direito de premiar apenas o 1º lugar da categoria em questão ou juntar as categorias, avisando 
previamente os responsáveis das crews, não sendo possíveis trocas de categorias após esta 
informação. 
 

05. Acreditação 

Os professores/responsáveis deverão levantar as pulseiras da competição no 
secretariado, a funcionar no local das atuações, a partir das 15h30, acompanhados dos 
respetivos cartões de cidadão para comprovar o seu escalão. 
 

06. Ordem de competição 

A ordem de competição é definida através de sorteio, a realizar pelas 16h30, no próprio 
local. Caso o responsável da crew não esteja presente no sorteio, cabe à organização 
retirar o papel correspondente ao seu lugar de exibição. 
 

07. Duração da coreografia 

Máximo: 3’30’’. 
 

Penalização: Caso a crew exceda a duração indicada, haverá uma penalização de 10 pontos. 
 

08. Área de atuações 

Palco: 10x7,5mt. 
 

09. Número de participantes por crew 

Mínimo: 5. 
Máximo: 20. 
 
 
 

https://goo.gl/8FSUkF
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REGULAMENTO 
ALL STYLES 

10. Música 

Entrega da montagem musical (preferencialmente em formato WAV) até à data limite de 
inscrição para o e-mail info@kimahera.pt, com indicação da respetiva crew. Caso o envio 
não seja feito dentro do prazo, a participação poderá não ser possível. 

 
11. Estilos 

Popping, Locking, Breaking, Hip-Hop Newstyle, House, Dancehall, Waacking e Krump. 
 

12. Júri 

O júri é constituído por três elementos que avaliarão as crews nas componentes técnica 
e artística. O júri é totalmente imparcial não fazendo parte de nenhuma crew participante, 
quer como bailarino, quer como coreógrafo. 
 
Presidente de júri: Obelixx 
 

• Técnica: Obelixx e Melissa Sousa 
Dificuldade coreográfica; Sincronismo; Variações de formação. 

 

• Artística: Rudrigu 
Interpretação Musical; Criatividade; Expressão. 

 

13. Pontuações 

Em caso de empate, prevalece a componente técnica para determinar a crew que fica em 
posição superior. Se o empate for verificado nas duas componentes de avaliação, caberá 
ao presidente de júri a decisão. 
 

A cada critério - dentro de cada uma das duas componentes - o júri dá uma pontuação de 
0 a 10, procedendo-se à soma e determinação da pontuação total por componente para 
chegar ao valor total e pontuação final. 
 

A pontuação é divulgada no final de todas as atuações.  
 

14. Prémios 

 

 
 
 
 

Categoria Júnior: 500€ Categoria Open: 1.000€ 
1º lugar = 350€ 1º lugar = 600€ 

2º lugar = 100€ 2º lugar = 300€ 

3º lugar = 50€ 3º lugar = 100€ 
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REGULAMENTO 
ALL STYLES 

15. Inscrição 

A inscrição é feita enviando a Ficha de Inscrição anexa preenchida para info@kimahera.pt 
até ao dia 3 de junho de 2019 (segunda-feira), bem como o comprovativo de pagamento 
por transferência bancária: 
 

NOME: Freguesia de Armação de Pêra 
BANCO: Caixa Geral de Depósitos 
IBAN: PT50 0035 0107 00000117630 69 
 

16. Casos omissos 

Todos os casos omissos neste documento, serão resolvidos pelo presidente de júri em 

conjunto com a Kimahera. 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 

Crew:  _______________________________________  Categoria:  _________________  

Responsável: _______________________________ Contacto: _____________________  

E-mail: ________________________________________ NIF: ______________________  

Morada: ________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

Nome Data de Nascimento Cartão de Cidadão 

01. ____ /____ /______ 

02. ____ /____ /______ 

03. ____ /____ /______ 

04. ____ /____ /______ 

05. ____ /____ /______ 

06. ____ /____ /______ 

07. ____ /____ /______ 

08. ____ /____ /______ 

09. ____ /____ /______ 

10. ____ /____ /______ 

11. ____ /____ /______ 

12. ____ /____ /______ 

13. ____ /____ /______ 

14. ____ /____ /______ 

15. ____ /____ /______ 

Termo de responsabilidade: 

Eu, ____________________________________ , portador(a) do CC nº______________ , 
para os devidos efeitos, assumo total responsabilidade em caso de acidentes ou lesões 
durante a participação no campeonato. Concedo também a permissão à organização do 
evento da utilização de imagens e vídeos que mostrem a minha participação no mesmo. 
Estou informado(a) que a Junta de Freguesia de Armação de Pêra não se responsabiliza 
por objetos pessoais danificados ou perdidos no decorrer do evento. 

Data: ____ /____ /______  Ass. do responsável: _________________________________  
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